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Abstract

Aim: The aim was to examine cleaners' experiences of opportunities to recover during

the workday.

Method:  The  study  was  conducted  by  interviewing  eleven  cleaners  within  hospital

cleaning service. The interviews were analyzed using manifest quality content analysis.

Results:  Cleaners  experienced  that  opportunities  to  recover  during  the  workday

depended  on  several  factors.  Task  assignments  could  vary  and  experiences  of

prerequisites  regarding recovery  shifted  between the  participants.  Common stressors

were workload, stress and heavy, painful tasks. The workload affected the possibilities

of resting. Besides breaks, organizational efforts and routines promoting recovery were

experienced as few and unclear. Recovery could be discussed during meetings, but this

shifted  between  organizations.  Experiences  of  opportunities  to  recover  during  work

changed  over  time.  Suggestions  to  increase  opportunities  to  recover  included  more

breaks, meeting colleagues, workout during work, positive feedback and management

of  regular  stressors.  Common  strategies  to  recover  were  taking  breaks  and  pauses,

talking with colleagues, trying to calm down, planning work and recover outside work.

Conclusions:  Cleaners'  experiences  of  opportunities  to  recover  during  work  vary

depending  on  tasks,  individual  experiences  of  prerequisites  and  regular  stressors.

Organizational efforts regarding recovery are often experienced as unclear and there is

room for increasing opportunities to recover during work.

Keywords: cleaners, experiences, recovery, workday
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Sammanfattning

Problem:  Lokalvårdare  kan  ofta  ha  en  ansträngd  arbetssituation  både  fysiskt  och

mentalt. Forskning visar att det finns ett stort behov av återhämtning efter ansträngande

arbete.  Trots  detta  saknas  forskning  gällande  möjligheter  till  återhämtning  för

lokalvårdare.

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka lokalvårdares upplevelser av möjligheter

att återhämta sig under arbetsdagen.

Metod:  Studien  genomfördes  genom  elva  semistrukturerade  intervjuer  med

lokalvårdare. Intervjuerna analyserades genom manifest kvalitativ innehållsanalys.

Resultat: Lokalvårdares upplevelser av möjligheter att återhämta sig under arbetsdagen

berodde  på  flera  faktorer.  Arbetsuppgifterna  kunde  variera  och  upplevelserna  av

förutsättningar för återhämtning skiftade mellan deltagarna. Vanliga stressorer var stor

arbetsmängd,  stress  och  tunga  samt  smärtsamma  arbetsuppgifter.  Arbetsmängden

inverkade på möjligheter till paus. Insatser för att främja möjligheter till återhämtning

hos lokalvårdarna upplevdes som få och rutinerna för återhämtning upplevdes oklara,

utöver rasterna. Återhämtning kunde diskuteras under möten, men detta skiftade mellan

verksamheterna. Upplevelser av möjligheter till  återhämtning under arbetsdagen hade

förändrats  över tid.  Förslag på förändringar  som skulle kunna öka möjligheterna till

återhämtning under  arbetsdagen var  fler  pauser,  att  få  träffa  kollegor,  träning under

arbetstid,  mer  positiv  feedback  och  att  förekommande  stressorer  hanteras.  Vanliga

strategier för återhämtning var att ta raster och pauser, tala med kollegor, försöka lugna

sig, planera arbetet och återhämta sig på fritiden.

Slutsats: Lokalvårdares upplevelser av möjligheter att återhämta sig under arbetsdagen

varierar beroende på arbetsuppgifter, individuella upplevelser av förutsättningar och typ

av  stressorer  under  arbetet,  exempelvis  mängden  arbete.  Insatser  och  rutiner  för

återhämtning upplevs ofta som oklara och det finns utrymme för att öka möjligheterna

till återhämtning under arbetet.

Nyckelord: lokalvårdare, upplevelser, återhämtning, arbetsdag
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Bakgrund

Introduktion

Lokalvårdare är  en  yrkesgrupp  med  arbetsuppgifter  som  innefattar  många

arbetsrelaterade  riskfaktorer,  såväl  fysiska  som  psykosociala  (1).  Arbetsmiljön

innefattar väldokumenterat höga fysiska arbetskrav (2) och många inom yrket upplever

en successivt ökande grad av stress (3). Stressrelaterad mental ohälsa såsom depression,

oro och utmattning är vanligt förekommande inom yrket (4, 5) och försäkringsstatistik

visar  att  lokalvårdare  har  en  högre  sjukskrivningsfrekvens  än  övriga  yrkesgrupper

beräknat i antal långa sjukfall per 1000 sysselsatta och år (41 långvariga sjukfall per

1000  sysselsatta  jämfört  med  genomsnittet  på  27,9  långvariga  sjukfall  per  1000

sysselsatta) (6). Yrkesgrupper med arbetsuppgifter som innebär höga fysiska arbetskrav

och hög tidspress har stort behov av återhämtning efter arbetsdagen (7). Återhämtning

är en process där kroppens funktioner återgår till ett normaltillstånd efter ansträngning

(8) och är en viktig process för att bibehålla välbefinnande och arbetskapacitet (9). Om

återhämtningen uteblir fortsätter kroppens mentala och fysiska system att vara aktiva

utan  att  återgå  till  ett  normaltillstånd.  Detta  kan  leda  till  ohälsorelaterade  besvär,

exempelvis  utmattning  (10).  Enligt  Arbetsmiljöverket  ska  arbetsgivaren  se  till  att

arbetstagaren  har  möjlighet  att  få  tillräckligt  med  rörelsevariation  och återhämtning

under  arbetet  (11).  Att  ha  möjlighet  till  återhämtning  under  eller  efter  arbetsdagen

reducerar risken för att drabbas av ohälsa (12). Organisatoriska förutsättningar för att

främja  möjligheter  till  återhämtning  hos  lokalvårdare  är  därför  en  viktig  del  av  att

bibehålla  en  god  arbetshälsa  och  minska  risken  för  sjukskrivning. Att  lyfta  fram

lokalvårdares upplevelser av möjligheter till återhämtning under arbetsdagen är således

ett område med koppling till arbetsrelaterad hälsa och motiverar studier inom ramen för

arbetshälsovetenskap.

Definitioner av uppsatsens nyckelbegrepp

Lokalvårdare  är  ett  serviceyrke  inom  arbetsområdet  lokalvård  och  renhållning  och

arbetsuppgifterna omfattar  exempelvis att  damma, moppa golv och köra städmaskin.

Lokalvårdare kan antingen vara anställda på företaget där städningen utförs eller av ett

externt  städföretag  (13).  Professionell  lokalvård  är  ett  av  EUs  mest  vanligt

förekommande yrken (4) och det finns över 3 miljoner kontrakterade lokalvårdare inom
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Europa (14). I Sverige fanns yrkesgruppen lokalvårdare med bland de tio största yrkena

med 72751 förvärvsarbetande (15), samt bland de tio vanligaste yrkena för kvinnor (16)

år  2016.  Ungefär  70  % av  de  anställda  inom  sektorn  i  EU  arbetar  deltid  med  en

genomsnittlig arbetsvecka om 23 arbetstimmar (4).

Återhämtning innebär en process där kroppens funktioner återgår till ett normaltillstånd

efter ansträngning (8). Processen utgörs av fysisk och mental nedtrappning och kan ske

i  form av  intern  återhämtning (under  arbetsdagen)  och  extern  återhämtning (under

fritiden)  (10).  I  den  här  uppsatsen  används  en  bred  definition  av  begreppet  som

innefattar både fysisk och mental återhämtning, dock avgränsat till intern återhämtning.

Anledningen till att denna breda definition används är att lokalvårdare kan utsättas för

stressorer  inom  både  den  fysiska  och  den  psykosociala  arbetsmiljön.  Eftersom

återhämtning innefattar fysiska såväl som mentala processer under tiden återhämtningen

äger  rum,  kan  det  också  vara  svårt  att  skilja  på  när  fysisk  respektive  mental

återhämtning  förekommer.  Strategier  mot  otillräcklig  återhämtning  kan  fokusera  på

primära,  sekundära eller  tertiära interventioner. Primärprevention  innebär  en

intervention eller strategi som inriktas på förebyggande hälsoarbete (17) och i uppsatsen

utesluts  återhämtning  som  sker  från  tidigare  sjukdom  eller  skada.  Vidare  kan

återhämtning ses som en process eller ett utfall, vilket handlar om vilka aktiviteter och

upplevelser  som  innefattas  i  processen  återhämtning,  respektive  hur  återhämtad  en

individ upplever sig vara (18). I uppsatsen betraktas återhämtning som en process med

fokus  på  hur  individer  genomför  och  upplever  sig  ha  möjligheter  att  genomföra

återhämtning. Sätt att mäta återhämtning inom forskning handlar ofta om att individen

subjektivt  bedömer  sin  upplevda  grad  av  återhämtning.  En sådan subjektiv  mätning

utgår  vanligen  från  begreppet  Need  for  recovery (NFR)  (19),  vilket  är  ett  frekvent

förekommande begrepp inom forskningslitteratur kring ämnet.

Arbetsrelaterade riskfaktorer för lokalvårdare

Vanligt förekommande belastningsrelaterade besvär för lokalvårdare är besvär i axlar,

armar  och rygg,  samt  överkänslighet  (för  exempelvis  rengöringsmedel)  och  risk  för

smitta  (1).  Belastningsbesvären  kan  bland  annat  orsakas  av  riskfaktorer  såsom

arbetsställningar,  arbetsrörelser,  tunga  lyft,  repetitivt  arbete  samt  fallolyckor  (1).

Fallolyckor utgör en mycket stor del av lokalvårdares arbetsolyckor (20). Besvären kan
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även  förstärkas  av  dåligt  anpassade  städredskap.  Många  arbetsställningar  innebär

framåtböjda och vridna ställningar, vilket innebär en ökad belastning på kroppen. Det är

vanligt att upprepade rörelser förekommer under en längre tid. Detta innebär att muskler

och  leder  utsätts  för  stor  belastning,  i  synnerhet  om  de  inte  ges  möjlighet  till

återhämtning. Även sociala och organisatoriska faktorer kan innebära riskfaktorer för

lokalvårdare  (1).  Verksamheten  är  konkurrensutsatt,  vilket  innebär  höga  krav  på

effektivitet och begränsad tid för att utföra en arbetsuppgift (20). Stressen inom yrket

tycks  öka,  vilket  i  sin  tur  ökar  muskelaktivering  och  minskar  möjligheter  till

återhämtning  (21).  Arbetet  genomförs  ofta  i  lokaler  som  andra  verksamheter  är

ansvariga för (20), vilket kan försvåra hantering av arbetsmiljörisker.  Därtill  innebär

arbetet mycket ensamarbete, vilket kan bidra till upplevelse av stress. Om kontroll, stöd

och återhämtning saknas kan detta leda till psykosociala besvär, vilket kan påverka både

den enskilde arbetstagaren och organisationen som helhet negativt (1).

Aktuellt forskningsläge

Vid sökning i databaser med relevans för ämnet har inga studier med direkt koppling

mellan lokalvårdare och återhämtning hittats, vilket pekar på vikten av mer forskning.

Det finns en del studier gällande lokalvårdare och deras arbetsförutsättningar. En studie

med populationen kvinnliga lokalvårdare på hotell visar att hög arbetsrelaterad stress är

positivt associerad med högre blodtryck, i synnerhet efter arbetet. Resultatet indikerar

potential  för  förebyggande  åtgärder  under  arbetet  (22).  En  annan  studie  visar  att

lokalvårdare på hotell inom två olika typer av organisationer uppvisar en hög grad av

muskuloskeletala  besvär,  och  att  skillnader  i  hur  organisationerna  ser  ut  påverkar

mängden arbete  samt den fysiska och psykosociala  arbetsmiljön  (23).  En ytterligare

studie  handlar  om  lokalvårdares  strategier  för  att  hantera  försämringar  av

arbetsförutsättningar  (24).  Resultatet  visar  att  lokalvårdares  arbetsförutsättningar

kontinuerligt försämras på grund av ökad konkurrens, att arbetsbördan växer och tiden

avsatt för arbete minskar. Städarnas strategier för att hantera dessa försämringar, så som

att pussla med scheman, inte räcker till. En slutsats är att de inblandade företagen bör

utgå från en planering som underlättar för de anställda att kombinera sina yrkes- och

privatliv (24).
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Gällande organisatoriska  förutsättningar för återhämtning under arbetsdagen tycks det

inte finnas många publicerade forskningsartiklar inom området. Inga artiklar har hittats

kopplat  till  yrkesgruppen  lokalvårdare,  varför  exempel  gällande  andra  yrkesgrupper

lyfts fram. En studie gällande anställda inom området mental hälsovård visar att det

finns en stark negativ korrelation mellan organisatoriskt klimat (mätt utifrån bland annat

lärande,  möjligheter  till  delaktighet  och  kommunikation  gällande  feedback)  och

stressorer relaterade till arbetsroller hos de anställda (25). En annan studie visar att ökad

upplevelse av återhämtning under arbetstid hos vårdpersonal har samband med högre

självskattad  hälsa,  oberoende  av  återhämtning  utanför  arbetet.  Studiens  författare

sammanfattar resultatet som att det finns ett fortsatt behov av att studera olika strategier

för återhämtning på arbetsplatsen,  detta då återhämtning under arbetet  tycks vara en

viktig faktor för god hälsa (26). Gällande forskning kring strategier för återhämtning

hos  lokalvårdare  hittades  inte  heller  här  några  tidigare  studier.  En  studie  (27)  har

undersökt  effekten av strategier  för  återhämtning under  arbetet  på relationen mellan

upplevd  arbetsrelaterad  stress  och  mental  ohälsa  hos  brandmän.  Sju  olika  strategier

gällande  återhämtning  framkom  i  studien;  arbetsrelaterat  samtal,  stressrelaterat

samtal,  tid  med  kollegor  och  chef,  träning,  rekreationsaktiviteter,  avslappning  och

utveckla sakkunskap. Resultatet visar att arbetsrelaterad stress har positivt samband med

symptom på mental ohälsa, samt att strategierna arbetsrelaterat  samtal,  stressrelaterat

samtal, rekreationsaktiviteter och avslappning har negativt samband med symptom på

mental  ohälsa.  Det  positiva  sambandet  mellan  upplevd  arbetsrelaterad  stress  och

symptom  på  mental  ohälsa  var  starkare  hos  de  som  hade  lågt  engagemang  i

återhämtande strategier under arbetet (27).

Vad det gäller det bredare sökområdet behov av återhämtning efter mentalt och fysiskt

ansträngande arbetsuppgifter hos anställda finns en rad studier som presenterar olika

aspekter  av  återhämtning  (både  under  och  efter  arbetet)  efter  mentalt  och  fysiskt

ansträngande arbetsuppgifter hos anställda inom olika yrkesområden.

Återhämtning efter mental arbetsbelastning

Resultat som framkom i artiklarna visar bland annat att höga mentala arbetskrav, som

resulterar i hög grad av utmattning, kräver längre tid för återhämtning hos populationen

studenter  (28). Studien bedöms som av medel  kvalitet,  detta  då studiens design och
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urval  inte  var tydligt  presenterat,  och resultatet  bör tolkas med viss försiktighet.  En

studie  av  bedömt  hög  kvalitet  (29)  visar  vidare  ett  samband  mellan  hög  mental

arbetsbelastning och psykologisk bortkoppling ("psychological detachment", en del av

mental återhämtning) hos anställda inom olika yrkesområden. Varje steg över medelhög

mental  arbetsbelastning  ledde  till  minskning  av  psykologisk  bortkoppling.  Ännu  en

studie  av  bedömt  hög  kvalitet  (30)  visar  att  genomsnittlig  återhämtning  mellan

arbetsskift hos anställda inom akut sjukvård varierar utifrån typ av klinisk verksamhet,

hälsostatus,  sömnkvalitet  och grad av utmattning.  Graden av  återhämtning  skattades

högre hos anställda som var mer nöjda med sitt schema. En annan studie (31) visar

resultatet  att  hög mental  arbetsbelastning var positivt  associerat  med utbrändhet  och

depression, som i sin tur var positivt associerat med en ökad grad av mentala diagnoser

och negativt associerat med återhämtning. Studiens kvalitet  bedömdes som av medel

kvalitet, detta då design och urvalsförfarande inte tydligt presenterades. En annan studie

(32) av hög bedömd kvalitet visar resultatet att långa arbetsdagar var associerade med

högre  arbetskrav,  låg  kontroll  över  arbetet  och  fler  psykosomatiska  symptom.

Arbetsdagar utan övertid (vilket i studien betraktades som en återhämtande faktor) var

associerat med lägre arbetskrav, större kontroll och färre psykosomatiska symtom hos

populationen  barnläkare  i  Japan.  I  ytterligare  en  studie  (33)  framkom resultatet  att

övertid  inte  är  associerat  med  ett  högre  behov  av  återhämtning  hos  populationen

kontorsanställda,  men  att  det  fanns  ett  positivt  samband  mellan  övertidsarbete  och

behov av återhämtning vid hög mental belastning. Studien är bedömd som av medel

kvalitet, detta då det fanns oklarheter kring design och urval i artikeln.

Återhämtning i form av sömn efter mental arbetsbelastning

En studie av bedömt hög kvalitet visar att unga kvinnor inom olika yrkesområden med

hög mental arbetsbelastning skattade låg grad av upplevd hälsa med smärta, utmattning

och  sömnsvårigheter.  De  med  höga  arbetskrav  rapporterade  färre  möjligheter  till

återhämtning  än  urvalet  i  helhet  (34).  Vidare  visar  en  experimentell  studie  (35)  att

studiens  deltagare  (män  18-28  år,  arbete  ej  angivet)  kände  sig  mer  utmattade  och

somnade lättare  efter  hög mental  belastning  än efter  lätt  sådan.  Studiens  kvalitet  är

bedömd som av medel  kvalitet,  detta  då urvalet  inte  beskrivs tydligt.  Ytterligare  en

experimentell studie (36) av bedömt hög kvalitet visar att hög kognitiv arbetsbelastning

förlängde  sömnförlopp  och  ökade  subjektiv  utmattning  och  trötthet  hos  studiens
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deltagare (oklart från vilka arbetsområden). Ännu en studie som bedömts vara av hög

kvalitet (37) studerade sambandet mellan arbetsrelaterade stressorer, utdragen stress och

sömnkvalitet hos piloter i ambulanshelikopter. Resultatet visar att kognitivt stressande

arbetsskift  var  relaterade  till  utdragen  kognitionstress,  längre  insomningstid  och

försämrad  sömnkvalitet.  Detta  resultat  motsäger  de  två  föregående  studierna  där

studiernas  deltagare  somnade  snabbare efter  kognitiv  arbetsbelastning.  I  studien

gällande piloter var kognitivt stressande arbetsskift relaterat till  längre insomningstid,

troligtvis  beroende  på  att  deltagarna  inte  kunde  kognitivt  “stänga  av”  arbetsdagens

intryck. En skillnad mellan dessa tre studier är att de två första är experimentella, medan

den sista studien gäller piloter i ambulanshelikopter med tung kognitiv arbetsbelastning.

I en sådan autentisk arbetsmiljö kan det tydligare framkomma vad som i studien kallas

perserverative cognition  (av författaren översatt  till  utdragen kognitionsstress),  alltså

fortsatt och upprepad aktivering av kognitiv representation av mentala stressorer (37).

Återhämtning efter mental och fysisk arbetsbelastning

En studie  (38)  med studiepopulationen  anställda  med datorarbete  visar  resultatet  att

flera mentala och fysiska arbetskrav hade positivt samband med besvär i armar, nacke

och skuldror (CANS) hos de anställda. Resultatet visar att behov av återhämtning (mätt

på NFR-skalan) påverkade sambandet mellan hög grad av informationsprocessande och

CANS genom att höga arbetskrav kunde resultera i ökad muskelspänning, trötthet och

muskuloskeletala besvär (38). Studien är bedömd som av medel kvalitet då urvalet är

otydligt beskrivet och gjordes genom intresseanmälan, vilket kan påverka resultaten. En

annan studie (39) av bedömt hög kvalitet granskar instrumentet COPSOQ utifrån två

olika versioner. Resultatet  visar att kvantitativa (mentala och fysiska) arbetskrav och

osäkerhet under arbetet har ett signifikant samband med högt behov av återhämtning. I

COPSOQ-II har känslomässiga krav och engagemang på arbetsplatsen samband med

högt respektive lågt behov av återhämtning. Ytterligare en studie (40) undersöker ämnet

genom en enkät som mäter behov av återhämtning kombinerat med en arbetsplatsanalys

hos  industrianställda  i  Brasilien.  Den  enda  associationen  som  hittades  var  mellan

arbetssektor och behov av återhämtning. Den arbetssektor som angav högst behov av

återhämtning  hade  sämst  arbetsmiljömässiga  och  organisatoriska  förutsättningar.

Artikelns  kvalitet  är  bedömd  som  av  medel  kvalitet,  detta  då  studiens  design  och

urvalsförfarande inte är tydligt beskrivet (40). En studie av bedömt hög kvalitet med
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populationen  kvinnliga  sjuksköterskor  visar  resultatet  att  ingen  effekt  gällande

arbetsrelaterad stress kunde ses på blodtryck, hjärtfrekvens eller hjärtslagsvariabilitet,

samt  att  arbetsrelaterad  stress  inte  var  associerat  med  skillnader  i  kortsiktig  eller

långsiktig fysisk återhämtning under sömn efter en arbetsdag eller en ledig dag (41). En

annan studie (42) undersökte i vilken utsträckning typ av arbete (fysiskt, mentalt eller

mentalt och fysiskt) och olika arbetsfaktorer är relaterade till  neuroendokrin aktivitet

och återhämtning hos anställda med olika typer av arbetsbelastning. Resultatet visar att

anställda med mentala och fysiska arbetskrav (ambulansförare) uppvisade högre grad av

hälsomässigt negativa nivåer av kortisol och adrenalin i jämförelse med anställda med

enbart  mentala  eller  fysiska  arbetskrav.  Baslinjevärden  av  kortisol  var  högre  och

neuroendokrin återhämtning efter arbetet tog längre tid hos gruppen med kombinerade

mentala och fysiska krav. Studien är bedömd som av medel kvalitet, detta då design och

urval inte var tillräckligt tydligt presenterade.

Sammanfattning av aktuellt forskningsläge utifrån studiens syfte

Några former av arbetsbelastning som presenterats i studierna återfinns i lokalvårdares

arbetsförhållanden, framförallt upplevd grad av stress och kombinationen av mental och

fysisk  arbetsbelastning,  vilket  möjliggör  spekulationer  kring  resultaten  i  relation  till

lokalvårdares  arbetsförutsättningar.  Anställda  som  upplever  hög  grad  av  mental

arbetsbelastning kan ha svårt att mentalt koppla bort arbetet efter arbetsdagen och/eller

riskerar  att  drabbas  av  utbrändhet,  vilket  i  sin  tur  kan  leda  till  ökat  behov  av

återhämtning.  Flera  resultat  visar  att  en  hög mental  arbetsbelastning  kan ha negativ

inverkan på sömnkvaliteten hos anställda inom många olika yrkesområden. Därtill kan

arbeten med höga mentala och fysiska arbetskrav leda till trötthet, som i sin tur kan leda

till arbetsrelaterade besvär hos anställda. I studien gällande instrumentet COPSOQ (39)

fanns lokalvårdare med som en av yrkesgrupperna som svarade på enkäten. Resultatet

visar att flera yrkesgrupper, bland annat lokalvårdare, kan bli utmattade av höga mentala

och fysiska arbetskrav och ha ett högt behov av återhämtning. Att den arbetssektor som

hade  sämst  arbetsmiljömässiga  och  organisatoriska  förutsättningar  uppvisade  högst

behov av återhämtning är ett annat resultat som är intressant att betrakta utifrån olika

yrkesgruppers perspektiv där den mentala och fysiska arbetsbelastningen är hög, vilket

berör  yrkesgruppen  lokalvårdare.  För  lokalvårdare  som  arbetar  under  dåliga

arbetsförhållanden kan behovet av återhämtning således vara ännu högre.
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Problemformulering

En  sammantagen  bild  av  arbetsförhållanden  för  lokalvårdare  i  både  svensk  och

internationell kontext visar att denna yrkesgrupp ofta har en ansträngd arbetssituation,

både  fysiskt  och  mentalt.  Forskning  gällande  behov  av  återhämtning  efter

arbetsbelastning hos anställda inom olika yrken visar att det finns ett genomgripande

behov  av  återhämtning  efter  mentalt  och  fysiskt  ansträngande  arbete.

Arbetsförhållanden  som innebär  ett  tidspressat  schema  och  en  kombination  av  hög

mental  och  fysisk  arbetsbelastning,  arbetsvillkor  som  ofta  tycks  förekomma  i

lokalvårdares arbetsförhållanden, kan leda till ökad muskelspänning och trötthet, vilket i

sin tur kan leda till arbetsrelaterad ohälsa. Dessa arbetsförutsättningar kan innebära ett

högt behov av återhämtning och mycket tyder på att  behovet av återhämtning är en

viktig aspekt att ta hänsyn till vid utformning och hantering av arbetsförutsättningar för

yrkesgruppen. Trots detta saknas forskning gällande möjligheter för återhämtning både

under och efter arbetet för lokalvårdare. Sammanfattningsvis finns det en kunskapslucka

och därmed ett behov av att undersöka lokalvårdares möjligheter till återhämtning under

arbetsdagen.  Det  bristande  kunskapsläget  motiverar  en  studie  för  att  få  en  ökad

grundläggande  förståelse  för  området  och  peka  ut  möjliga  riktningar  för  framtida

forskningsstudier.

Syfte och frågeställningar

Uppsatsens syfte är att undersöka lokalvårdares upplevelser av möjligheter att återhämta

sig under arbetsdagen. Frågeställningar:

 Hur upplever lokalvårdare att förutsättningarna inom organisationen ser ut för

deras möjligheter att återhämta sig fysiskt och mentalt under arbetsdagen?

 Hur  gör  lokalvårdare  för  att  återhämta  sig  fysiskt  och  mentalt  under

arbetsdagen?

Metod

Design och ansats

Metod och design för examensarbetet var en  kvalitativ intervjustudie. Urvalet var ett

målstyrt urval av deltagare, datainsamlingsmetoden var  semistrukturerad intervju och
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övergripande  ansats  samt  analysmetod  var  manifest  kvalitativ  innehållsanalys.  En

kvalitativ forskningsmetod lägger fokus på ord och är tolkande liksom induktiv (43) och

kan  vara  lämplig  för  att  skapa  en  initial  förståelse  för  ett  fenomen  som inte  är  så

utforskat  sedan  tidigare. Initialt  genomfördes  även  en  snabb  systematisk

litteratursökning, en så kallad rapid review (44). Studien i sin helhet ägde rum mellan

augusti  2018 och maj 2019. Gällande övergripande riktlinjer för kvalitativ forskning

utgår  studien  från  de  standardiserade  riktlinjer  som  presenteras  enligt  SRQR  (45).

Studien  utgår  från  ansatsen  kvalitativ  innehållsanalys i  vilken  skriftlig,  verbal  eller

visuell kommunikation analyseras. Syftet med användning av innehållsanalys är att ge

en bred och omfattande beskrivning av ett fenomen och är en vanligt förekommande

ansats inom bland annat omvårdnad och folkhälsovetenskap (46). Ansatsen är induktiv,

vilket  innebär  en  analys  av  texter  som  baseras  på  människors  berättelser  av  sina

upplevelser (47).

Urval

Studiens deltagare var lokalvårdare i organisationer med minst 10 anställda och med

verksamhet  på  sjukhus.  Urvalet  var  målstyrt  och  organisationer  inom  samma

verksamhetsområde kontaktades via mejl med förfrågan om lokalvårdares intresse för

deltagande i studien. Först genomfördes en internetsökning gällande kontaktuppgifter

till  sjukhus  inom  Stockholms  län.  Med  tiden  vidgades  sökningen  och  slutligen

innefattade sökområdet sjukhus i Sverige. Målstyrt urval valdes då det är ett praktiskt

tillvägagångssätt  för  att  hitta  deltagare  till  studien  och är  en  vanligt  förekommande

urvalsmetod inom kvalitativ forskning (43). Organisationerna kontaktades via mejl till

respektive personalansvarig för lokalvårdare. Denne fick informationsbrevet riktat till

organisationer (bilaga 1) och informerade därefter potentiella deltagare om möjligheter

att  delta.  Inklusionskriterier  var  att  deltagare  skulle  vara  mellan  18-65 år,  vara  fast

anställda,  arbeta  minst 75 % och ha minst  ett  års arbetslivserfarenhet  i  den aktuella

verksamheten.  Exklusionskriterier  var  att  deltagarna  inte  skulle  vara  sjukskrivna.

Anledningen till  varför deltagarna skulle vara 18-65 år var därför att  de skulle vara

vuxna i arbetsför ålder. De skulle ha liknande arbetsförutsättningar (fast anställda och

arbeta minst 75 %) för att minska inverkan av yttre faktorer på deras arbetssituation och

upplevda möjligheter till återhämtning. De skulle därtill ha minst ett års erfarenhet av
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arbetsförhållandena i  organisationen för  att  kunna reflektera  kring detta.  Inget  urval

gjordes gällande kön, utbildningsnivå eller specifik ålder (annat än mellan 18-65 år).

Litteratursökning

Litteratursökningen  genomfördes  som  en  systematisk  sökning,  en  så  kallad  rapid

review, vilket innebär en snabb men noggrann systematisk genomgång av litteratur (44).

Litteraturöversikten  genomfördes  under  perioden oktober-november  2018. Uppsatsen

innefattar  en  datainsamlingsmetod  av  kvalitativ  karaktär  och  därför  användes

sökmodellen  SPIDER,  vilken  är  lämplig  vid  kvalitativ  forskning  (48).  I  den  här

uppsatsen har SPIDER-modellen justerats något, detta då bokstäverna D (Design) och R

(Research type) inte använts. Syftet var att sökningen skulle bli bred och inkludera olika

typer  av  design-  och  forskningsmetoder.  Sökningen  avgränsades  med  hjälp  av

inklusions- och exklusionskriterier. För övergripande sökstrategi, kriterier och praktisk

sållning,  se  bilaga  2.  Inledningsvis  byggdes  en  söksträng  upp  utifrån  studiens

intresseområde och sökningar i två databaser genomfördes, men inget relevant material

hittades inom området lokalvårdare och återhämtning. En ytterligare sökning i Google

scholar,  där  de första  50  sökträffarnas  titlar  lästes  igenom,  visade  inte  heller  några

studier inom området. Därför riktades litteraturöversiktens sökning istället mot området

behov av återhämtning efter mentalt och fysiskt krävande arbetsuppgifter hos anställda,

vilket kan vara relevant att studera gällande lokalvårdares arbetsförhållanden. Den nya

söksträngen innefattade nyckelord gällande området, oavsett studiepopulation och intern

eller  extern  återhämtning.  Söktermerna  placerades  i  SPIDER-modellen  (under

bokstäverna S, PI och E) med trunkering utifrån den nya sökningens syfte (Employees’

need for recovery (NFR) after physically and mentally demanding work tasks). Sedan

söktes synonymer till dessa nyckelord genom Google översätt (49), Svensk MeSH (50)

och Thesaurus (51). I två av de aktuella databaserna hittades inga thesaurus-tjänster, av

den anledningen adderades inga termer från dessa. I Pubmed användes Mesh-funktionen

för att gå igenom samtliga nyckelord. Sökorden sattes samman med booelska operatorer

för  sökning  i  databaser  (se  bilaga  2).  Söksträngen  som  användes  var:  (work*  OR

employee* OR occupation*)  AND (NFR OR need OR recover* OR restoration OR

recuperation) AND (workload OR demand* OR mental* OR physical* OR work task*

OR dut* OR load* OR strain).  Sökningar genomfördes i databaserna  Scopus, Web of

science och Pubmed. Dessa är breda databaser med mycket material relaterat till ämnet
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arbetshälsovetenskap och med länkar till många fulltextdatabaser (52). Vid sökningarna

applicerades den praktiska sållningen av artiklar, kallad practical screen (53), se bilaga

2. Sållningen delades in i flera moment, dels ett moment som applicerades i databasen,

och dels ett moment som användes vid genomläsning av titel, abstract och artikel. För

resultat av sökningar, se bilaga 3. Efter praktisk sållning i databaser, sållning utifrån

nyckelord och ett första intryck av relevans efter genomläsning av titlar och abstract,

framkom en lista med 39 intressanta artiklar. Dessa granskades gällande huruvida de var

peer reviewed, samt utifrån bedömd grad av relevans (hög, medel eller låg). En artikel

(10) bedömdes vara relevant men fanns redan med som refererad artikel i bakgrunden

och valdes bort. En annan artikel  (54) hittades inte i fulltext när  den skulle läsas och

valdes därför bort. Utifrån denna sållning valdes 25 artiklar ut som var av bedömt hög

eller hög/medel grad av relevans. Av dessa 25 artiklar valdes 13 artiklar ut (de som

bedömdes  vara  av  hög grad  av  relevans)  för  kvalitetsgranskning.  Därtill  valdes  två

artiklar ut av bedömt hög/medelhög grad av relevans. Vid kvalitetsgranskningen fanns

en av artiklarna  inte  längre  tillgänglig  som full  text  (55).  Därför  fick  en ytterligare

artikel av bedömt hög/medelhög grad av relevans väljas ut (32). Totalt inkluderades 15

artiklar i kvalitetsgranskningen, varav 12 artiklar bedömdes som högt relevanta och 3

som hög/medel relevanta. Artiklarna som valts ut var författade mellan år 2000-2017 i

länderna  Österrike,  Sverige,  Nederländerna,  Belgien,  USA,  Japan,  Brasilien  och

Finland.  Samtliga  artiklar  utgick  från  en  kvantitativ  forskningsmetod.  För

sammanställning av valda artiklar, se bilaga 4.

Syftet med kvalitetsgranskningen var att bedöma artiklarnas innehåll och kvalitet.  En

granskningsmall riktad till artiklar med kvantitativ forskningsmetod skapades för detta

ändamål (se bilaga 5). Mallen utgick från de mallar som skapats av Statens beredning

för  medicinsk  utvärdering (SBU) (56).  Mallen  justerades  gällande  antalet  frågor,

poängbedömning och hur frågorna var formulerade, detta för att göra mallen enklare att

hantera, vilket kan stärka reliabiliteten vid systematisk granskning (53). Två frågor som

inte ingick i mallarna adderades till kvalitetsgranskningsmallen för kvantitativa studier

(gällande  studiens design).  Innan kvalitetsgranskningen genomfördes testades  mallen

för kvantitativa forskningsartiklar på en bortvald artikel (57). Efter testningen, och även

under kvalitetsgranskningen, förtydligades mallen genom att några frågor justerades för

att  förtydliga  deras  innebörd:  Är  design  av  god  forskningskvalitet? blev  istället  Är
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studiens design tydligt presenterad? och frågan Är urvalet relevant? förtydligades med

vad  som  ansågs  vara  relevant.  Mallen  bestod  av  frågor  med  fyra  poängsatta

svarsalternativ (ja, nej, oklart, ej tillämpbart). Utifrån poängbedömningen skapades en

bild av artikelns  kvalitet,  som sammanfattades  som hög (>16 poäng),  medel  (10-15

poäng) eller låg (0-9 poäng). Artikeln kunde som mest få totalt 20 poäng.

Datainsamling

Datainsamlingsmetoden  för  studien  var  semistrukturerade  intervjuer,  ett  vanligt

metodval  i  en studie där det finns flera  formulerade forskningsfrågor och ett  tydligt

fokus (43). Intervjufrågorna (se bilaga 6) utgick från studiens syfte och frågeställningar.

En pilotintervju  genomfördes  i  november  2018 med en  person som tidigare  arbetat

minst ett år heltid som lokalvårdare på pendeltågsstationer. Intervjun genomfördes per

telefon,  längden  på  samtalet  klockades  och  anteckningar  fördes  gällande  frågornas

utformning.  Efter  intervjun  justerades  ett  antal  frågor,  därtill  numrerades  de.

Intervjuguiden  har  därtill  justerats  utifrån  synpunkter  som  framkommit  under  den

aktuella kursens seminarier, detta för att guiden ska överensstämma väl med uppsatsens

syfte. För intervjuguide, se bilaga 6. Intervjuerna med studiens deltagare tog mellan 14-

43  minuter  och  genomfördes  på  personernas  arbetsplats  under  sammanlagt  två

arbetsdagar  efter  varandra.  Intervjuerna  genomfördes  enligt  bokade  scheman  där  30

minuter var avsatt per intervju.

Studiepopulation

Totalt intervjuades elva lokalvårdare (tio kvinnor och en man) som var fast anställda

inom två verksamheter; sex personer i den ena och fem personer i den andra. Den ena

verksamheten var ett mindre sjukhus med ca 16 lokalvårdartjänster, den andra ett större

sjukhus med ca 180 lokalvårdartjänster. Lokalvårdarnas arbetsuppgifter mellan de två

verksamheterna  bedömdes  vara  snarlika  och  lokalerna  innefattade  både  vård-  och

administrativa avdelningar. Båda verksamheterna drevs av samma sjukvårdsförvaltning.

Lokalerna  som  skulle  städas  tillhörde  en  annan  organisation  än  den  lokalvårdarna

arbetade inom och båda verksamheterna drevs offentligt. Tidigare hade lokalvårdarnas

verksamhet antingen drivits offentligt eller privat, vilket hade skiftat i perioder. De elva

lokalvårdare som intervjuades var mellan 35-62 år och hade arbetat som lokalvårdare i

8-42 år. Alla hade minst fyra års erfarenhet av den aktuella arbetsplatsen och samtliga
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deltagare  arbetade  dagtid  under  veckodagar.  Arbetsomfattningen  var  heltid  för  nio

personer, 75 % för en person och 45 % för en person. Planeringen var att tio deltagare

skulle intervjuas, men tolv personer hade bokats in för intervju. Av dessa kunde elva

medverka i studien, varför studien hade bortfall av en deltagare.

Databearbetning och analys

Metoden för analys av materialet var manifest kvalitativ innehållsanalys. Det inspelade

materialet transkriberades manuellt. Texten lästes igenom vid flera tillfällen samtidigt

som ljudfilen spelades upp, detta för att försäkra att allt inspelat tal överförts till text.

Alla biljud och pauseringar noterades. Intervjuerna kodades så att inga namn framkom i

materialet. Vid användning av citat justerades biljud, talspråk eller dialektala uttryck till

standardiserat  skriftspråk för att  underlätta  vid läsning. Det transkriberade materialet

hanterades digitalt i ordbehandlingsprogrammet i Google Drive. Analysen följde de steg

som presenterats av Graneheim et al. (47). Först lades alla transkriberade intervjuer in

samma dokument, vilket utgjorde enheten för analys. Sedan lästes intervjuerna igenom.

Bakgrundsinformation samlades ihop till ett separat dokument för information gällande

relevant kontext. Oväsentligt material (såsom hälsningsfraser och dylikt) klipptes bort.

Texten delades in i grundläggande domäner utifrån vad textstyckena bedömdes handla

om. Därefter  lyftes  meningsenheter fram och de som bedömdes höra ihop flyttades

samman, varpå texten sorterades om. Meningsenheterna  kondenserades och flyttades

över till en matris där de som bedömdes höra ihop kodades med färgkoder. Färgkoderna

ersattes  med koder,  som  samlades  i  subkategorier  och  huvudkategorier.  Vid

presentation  av  resultatet  delades  detta  in  i  fyra  nya  domäner  utifrån  vad  som

framkommit i materialet.

Författarens förförståelse

Utifrån de riktlinjer som finns inom kvalitativ forskning bör forskaren presentera sina

förutfattade meningar kring det aktuella ämnet, liksom beskriva vilken roll forskaren

antar  under  intervjuer  och  tolkning  av  dessa  (45).  Undertecknad  hade  initialt  en

förförståelse  av  lokalvårdare  som  en  yrkesgrupp  som  ofta  har  ansträngande

arbetsförhållanden fysiskt och mentalt. Anledningen till att ämnet återhämtning valdes

var  för  att  jag  tycker  att  detta  är  intressant  att  studera  inom  ramarna  för
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arbetshälsovetenskap. Jag tror att återhämtning har stor potential att reducera negativa

effekter av arbetsbelastning hos anställda inom olika yrkesgrupper. Jag har egen, kort

erfarenhet av att ha arbetat som lokalvårdare när jag var i tonåren, och en upplevelse jag

har med mig var att det var ett mentalt och fysiskt påfrestande arbete. Därtill läste jag en

text för många år sedan, skriven av en person som arbetat en period som lokalvårdare på

ett sjukhus. Hon beskrev en ansträngd arbetssituation, vilket är en av anledningarna till

varför  jag fattade  ett  särskilt  intresse för att  studera lokalvårdare  på sjukhus.  Denna

förförståelse kring ämnet motiverar mig att genomföra studien. Jag bör vara medveten

om att min förförståelse kan inverka på samtliga nivåer i arbetet, detta eftersom jag ser

på  ämnet  utifrån  en  uppsättning  förutfattade  meningar.  Ett  problem  med  min

förförståelse  är att  jag initialt  tror att  lokalvårdarna  kommer att  ha en ansträngande

arbetsmiljö,  vilket  exempelvis  kan  inverka  på  hur  spontana  följdfrågor  ställs  under

intervjun. Utifrån min vetskap om denna förförståelse ska jag försöka undvika ledande

intervjufrågor  och försöka förhålla  mig öppen till  det  resultat  som framkommer  vid

analys av det transkriberade materialet.

Forskningsetiska överväganden

Utifrån fastställda forskningsetiska principer för humanistisk och samhällsvetenskaplig

forskning  (58)  finns  det  finns  fyra  etiska  huvudkrav  som  ska  uppfyllas:

informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  och  nyttjandekravet.

Studiens deltagare ska ges information om studiens syfte,  att  deltagande är frivilligt

samt  att  deltagarna  när  som  helst  kan  avbryta  sin  medverkan.  Ett  samtycke  till

deltagande ska inhämtas. Uppgifterna som hämtas in ska behandlas konfidentiellt och

insamlad  data  får  bara  användas  för  forskningsändamål  (58).  Därtill  kan

examensarbeten  på  grund-  och  avancerad  nivå,  vid  behov  då  beroendeförhållande

föreligger, granskas av det forskningsetiska rådet vid Högskolan i Gävle. I studier med

vuxna individer som inte står i beroende till den/de som genomför studien räcker det

med att fråga individen om samtycke till att delta i studien (59). Ett informationsbrev

skickades ut till både organisationer (bilaga 1) samt till potentiella deltagare (bilaga 7), i

vilket det bland annat framkom att medverkan är frivillig, att intervjuerna spelas in och

att  deltagarna kan avbryta sin medverkan när de vill.  I  informationsbreven framkom

också att  studien kommer att  publiceras på publika nätsidor (såsom DiVA), att  inga

namn eller organisationer framgår i uppsatsen och att insamlad data bara får användas
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för forskningsändamål. Innan respektive intervju påbörjades repeterades det skriftliga

informationsbrevet och blanketten gällande samtycke till studien signerades av samtliga

deltagare.  Dokumenten  med  insamlat  material  förvaras  inlåsta  eller  skyddade  med

lösenord så att obehöriga inte kan ta del av dem, samt raderas/strimlas då studien är

färdigställd.  Insamlad information har kodats och avidentifieras så att  inga namn på

individer  eller  organisationer  framkommer  i  materialet.  Vid  presentation  av

meningsenheter  i  matrisen  har  ordningen  i  intervjuerna  kastats  om  så  att

meningsenheterna inte följer den kronologiska ordningen för intervjuerna.

Resultat

Uppsatsens  syfte  var  att  undersöka  lokalvårdares  upplevelser  av  möjligheter  att

återhämta sig under arbetsdagen. För att svara på syftet har materialet analyserats och

delats in under fyra övergripande domäner som innehåller 11 huvudkategorier och 73

subkategorier. De två första domänerna ger en inblick i deltagarnas kontext, de två sista

domänerna svarar på studiens forskningsfrågor.

Domän 1: Kontext för deltagarnas arbetsmiljö

Under intervjuerna  beskrev deltagarna  bakgrundsinformation  som bedömdes vara av

relevans  för  en  ökad  förståelse  för  resultatet.  Lokalvårdarnas  arbetsuppgifter

sinsemellan kunde skilja sig åt då de arbetade med lokalvård inom olika områden på

sjukhusen (exempelvis akutavdelning, förlossningsavdelning och administration). Vissa

arbetade på samma avdelningar och vissa roterade mellan olika avdelningar.  Merdelen

av städningen sköttes med arbetshjälpmedel som exempelvis handhållna redskap samt

gåmaskiner. Deltagarna (de som arbetade minst 75 %) beskrev att de hade en timmes

rast som de ofta själva bestämt tid för under arbetsdagen. Många delade in rasten i en

halvtimmes frukost och en halvtimmes lunch. Personalmöten ägde rum ca ett tillfälle i

månaden inom båda verksamheterna.

Domän 2: Upplevelser av övergripande arbetsmiljö

Gällande  deltagarnas  upplevelser  av  övergripande  arbetsmiljö  framkommer  tre

huvudkategorier som tillsammans beskriver deltagarnas upplevelser av sin arbetsmiljö

och mående i densamma, vilket är relevant att beakta utifrån avsikten att förstå deras

upplevda möjligheter till återhämtning (se tabell 1).
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Tabell 1. Huvudkategorier och subkategorier gällande deltagarnas upplevelser av övergripande arbetsmiljö

Upplevelser av arbetsmiljö Arbetsmiljön upplevs som bra

Arbetsmiljön upplevs som varierande, ibland bättre,

ibland sämre

Arbetsmiljön upplevs som tuff

Stressorer i arbetet För mycket att göra

Det är stressigt på morgonen

Ihållande stress under arbetsdagen

Stress och smärta

Tunga arbetsuppgifter

Smärtsamma arbetsuppgifter

Tar tid att gå till städmaskin/städvagn

Låg grad av kontroll

Jobbigare när äldre

Mående efter arbetsdagen Mår ok efter arbetet

Inte helt slut efter arbetet

Ibland trött efter arbetet

Är trött mentalt och fysiskt efter arbetet

Upplevelser av arbetsmiljö

Denna  huvudkategori  innefattar  subkategorierna  Arbetsmiljön  upplevs  som  bra,

Arbetsmiljön  upplevs  som varierande,  ibland bättre,  ibland sämre och  Arbetsmiljön

upplevs  som tuff.  Här  framkom att  upplevelserna  av  den  övergripande  arbetsmiljön

varierade mellan deltagarna, vilket även gällde inom de två verksamheterna. Ungefär

hälften av deltagarna upplevde att  den övergripande arbetsmiljön var bra, vilket kan

förstås som att deltagarna var nöjda med sin arbetsmiljö så som den såg ut idag. Person

1:  "Min  arbetsmiljö  är  jättebra,  jag  klagar  inte  och  är  jätteglad  att  jag  har  jobb.

Arbetet  är helt  ok för mig". En annan upplevelse som framkom var att  arbetsmiljön

varierade och att den ibland fungerade bättre och ibland sämre. Person 2: "Det är bra,

det är helt ok, jag har inte problem [...]. Det är ju lite tufft att säga att allt är perfekt,

det är lite tungt men, det är mitt jobb". Några få beskrev upplevelsen att arbetsmiljön

var tuff, att den fysiska och psykosociala arbetsmiljön kunde vara ansträngande samt att

smärta  förekom.  Här  framkom  också  att  stress  upplevdes  som  ett  problem  inom

arbetsmiljön.
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Stressorer i arbetet

Huvudkategorin  innefattar  subkategorierna  För mycket  att  göra,  Det är  stressigt  på

morgonen,  Ihållande  stress  under  arbetsdagen,  Stress  och  smärta,  Tunga

arbetsuppgifter,  Smärtsamma arbetsuppgifter,  Tar tid att gå till städmaskin/städvagn,

Låg grad av kontroll och  Jobbigare när äldre.  En vanligt förekommande upplevelse

som många deltagare beskrev var att det var för mycket att göra under arbetet samt att

arbetet  var  stressigt,  i  synnerhet  på  morgonen.  Person  3:  "Morgonen  är  ju  väldigt

intensiv [...]. Vi som börjar tidigt på morgonen, det är ju mottagningar och då är det ju

att man ska ha städat undan undersökningsrum och väntrum och då är det ju intensivt.

Sen lugnar det ned sig och då återhämtar man ju sig lite". En upplevelse som framkom

var att när stressen väl hade satt sig så var det svårt att gå ned i varv igen, samt att

stressen  kunde  leda  till  smärta  i  kroppen  och  huvudvärk.  Några  personer  beskrev

stressorer i form av tunga eller smärtsamma arbetsuppgifter, exempelvis "att dra tunga

tvättsäckar",  "gå  i  trappor  med städmaterial"  samt  "hög-  eller  lågdamning".  Arbetet

beskrevs som särskilt tungt på vintern då det var mer snö och "slask". En ytterligare

stressande faktor i arbetet var att det kunde ta tid att hämta städmaskiner och att gå

mellan avdelningarna.  Vissa beslut  låg därtill  utanför lokalvårdarnas  kontroll,  såsom

vilka städtjänster som förväntades på en avdelning. En upplevelse var också att arbetet

blivit mer ansträngande allteftersom kroppen åldras. Person 2: "I den här åldern blir det

lite jobbigt, man blir äldre [...]. Det är inte samma sak som när man var ung".

Mående efter arbetsdagen

Denna  huvudkategori  beskriver  hur  deltagarna  upplevde  att  de  mådde  fysiskt  och

mentalt efter arbetsdagens slut. Här framkommer subkategorierna Mår ok efter arbetet,

Inte helt slut efter arbetet, Ibland trött efter arbetet och Är trött mentalt och fysiskt efter

arbetet. Huvudkategorin fångar även upp hur väl deltagarna upplevde att de brukade

återhämta sig från belastning under arbetsdagen, och hur deras möjligheter såg ut att

orka med fritiden. Några upplevde att de mådde ok eller inte var helt slut efter arbetet.

Flera beskrev att de ibland var trötta efter arbetet, framförallt i kroppen, och att smärta

kunde förekomma. Person 4: "Då är jag trött som jag är trött nu, jag känner i axlarna

att det bränner och svider och så är ryggen kass". Några upplevde också att tröttheten

efter arbetet kunde påverka deras fritid, exempelvis att "man kan vara trött", "orkar inte

göra något efter arbetsdagen" och "man har jobb som väntar i hemmet".

22



Domän 3: Hur upplever lokalvårdare att förutsättningarna inom organisationen ser ut

för deras möjligheter att återhämta sig fysiskt och mentalt under arbetsdagen?

Sju huvudkategorier lyfter tillsammans fram olika aspekter av upplevda förutsättningar

för återhämtning under arbetsdagen inom organisationen (se tabell 2).

Tabell 2. Huvudkategorier och subkategorier gällande hur lokalvårdare upplever att förutsättningarna inom organisationen ser ut för

deras möjligheter att återhämta sig fysiskt och mentalt under arbetsdagen

Upplevelser av övergripande förutsättningar för återhämtning Bra förutsättningar för återhämtning under arbetet

Har möjlighet till återhämtning under arbetet

Bra förutsättningar vid jobb på enbart en avdelning

Förutsättningar för återhämtning beror på hur mycket

det är att göra

Har bra redskap, teknik och samarbete

Inte bra möjligheter till återhämtning

Möjlighet att ta paus under arbetet Kan ta kort paus vid behov

Dåligt med pauser

Möjlighet till paus beror på hur mycket det är att göra

Ibland känns det inte helt ok att sätta sig

Känner inte för att ta paus

Insatser inom organisationen för att främja återhämtning hos de anställda Har friskvårdsbidrag

Medarbetarsamtal

Upplever att få insatser görs

Oklart hur organisationen främjar återhämtning

Rutiner Vet inte om rutiner för återhämtning

Det är oklart vilka regler eller rutiner som finns kring

återhämtning utöver raster

Det finns inga rutiner för återhämtning

Under introduktionen nämndes raster, inte

återhämtning

Under introduktionen nämndes raster/pauser

Vet inte vad som sades under introduktionen om rutiner

för raster

Personalmöten Problem brukar diskuteras på möten

Pratar om återhämtning på möten

Stress kommer upp ibland, många uppger stress

Kan lyfta synpunkter men det är inte säkert att det går

att lösa

Vi pratar om återhämtning och stress på

medarbetarsamtal, inte i grupp

Återhämtning och stress brukar inte diskuteras under

möten

Förändringar Det var stressigare när verksamheten var privat

Kvalitetsnivån var inte lika viktig när det var privat

Det var mer ok att sätta sig när det var privat, men det

var högre arbetsbörda
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Färre raster

Förr var det fler städerskor, nu ska varje person göra

mer

Det var lugnare arbetstempo förr

Städredskapen har förändrats

Jobbet är ungefär samma

Det är mer ensamarbete nu

Förr var det gympa på arbetstid

Förslag för bättre möjligheter till återhämtning under arbetsdagen Vill inte förändra något utom arbetstider

Har inte tänkt så mycket på förändringar

Träning under arbetstid

Fler pauser och möjligheter att träffa arbetskamrater

Minska mängden arbete

Ändra stressorer i arbetet

Mer positiv feedback

Upplevelser av övergripande förutsättningar för återhämtning

Huvudkategorin innehåller subkategorierna Bra förutsättningar för återhämtning under

arbetet, Har möjlighet till återhämtning under arbetet, Bra förutsättningar vid jobb på

enbart en avdelning,  Förutsättningar för återhämtning beror på hur mycket det är att

göra, Har bra redskap, teknik och samarbete och Inte bra möjligheter till återhämtning.

Flera  personer  upplevde  att  de  hade  bra  förutsättningar  eller  möjligheter  till

återhämtning under arbetet. En upplevelse som lyftes fram var att förutsättningarna var

bra såtillvida att  några upplevda stressorer hade justerats;  exempelvis att man kunde

arbeta på endast en avdelning eller  att  man fick arbeta i sin egen takt,  en annan att

möjligheterna till återhämtning varierade. Person 5: "Möjligheterna till återhämtning är

ibland bra, ibland dåliga, det beror på hur dagens arbete ser ut". Någon beskrev att bra

redskap, teknik och samarbete utgjorde grund för goda förutsättningar för återhämtning.

Men det fanns också upplevelser som beskrev att det inte fanns goda möjligheter till

återhämtning  på  grund  av  för  hög  arbetsbörda,  och  att  förutsättningarna  inte

förändrades. Person 6: "Alltså vi har för mycket, så vi kommer inte hinna [...]. Och det

blir tuffare för oss också, du måste jobba [...] samma tid, samma dag, så kroppen blir

sliten".

Möjligheter att ta pauser

En förutsättning för att kunna återhämta sig under arbetet är att arbetsdagen innefattar

raster  eller  kortare  pauser.  I  huvudkategorin  Möjlighet  att  ta  paus  under  arbetet
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framkom  varierande  upplevelser  mellan  deltagarna.  Subkategorierna  definieras  som

Kan ta kort paus vid behov,  Dåligt med pauser,  Möjlighet att  ta paus beror på hur

mycket det är att göra, Ibland känns det inte helt ok att sätta sig och Känner inte för att

ta paus. En vanligt förekommande upplevelse var att det fanns möjlighet att ta kort paus

vid  behov.  Person 7:  "Ja,  kanske  fem minuter  kortare paus,  det  kan jag ta  ibland.

Kanske för en kaffe eller ett glas vatten". Det fanns också deltagare som beskrev att det

inte fanns möjlighet till mer än mycket korta pauser. Person 4:  "Då får man ju ta sig

den  tiden  [...]. Jag  tycker  det  är  väldigt  stressigt".  Faktorer  som kunde inverka  på

möjligheterna att ta paus beskrevs exempelvis vara "om man hinner" och om "det är

många rum att städa". En deltagare beskrev också att denne inte kände för att ta pauser.

Insatser inom organisationen för att främja återhämtning hos de anställda

Denna  huvudkategori  delas  in  i  subkategorierna  Har  friskvårdsbidrag,

Medarbetarsamtal, Upplever att få insatser görs och Oklart hur organisationen främjar

återhämtning. Flera personer beskrev att de inte upplevde att särskilt många insatser

gjordes  från  organisationen  gällande  personalens  återhämtning,  utöver  raster  och

friskvårdsbidrag. De upplevde också att det var oklart hur organisationen arbetade för

att  främja  återhämtning  hos  de  anställda.  En  del beskrev  att  de  hade  tillgång  till

friskvårdsbidrag, men några av dem berättade att de inte använde detta. Det framkom

också  att  träningen  inte  skulle  ske  under  arbetstid  utan  under  fritiden  (extern

återhämtning).  Några  lyfte  att  medarbetarsamtal  var  en  faktor  som  främjade

återhämtning genom att man kunde "ta upp nåt man tycker är jobbigt".

Rutiner

Under  intervjuerna  framkom  att  flera  deltagare  upplevde  oklarheter  gällande

organisationens rutiner, policys eller regler för att främja återhämtning. Huvudkategorin

Rutiner  innefattar subkategorierna Vet inte om rutiner för återhämtning,  Det är oklart

vilka regler eller rutiner som finns kring återhämtning utöver raster,  Det finns inga

rutiner  för  återhämtning,  Under  introduktionen  nämndes  raster,  inte  återhämtning,

Under  introduktionen  nämndes  raster/pauser och  Vet  inte  vad  som  sades  under

introduktionen  om  rutiner  för  raster.  Här  beskrev  flera  deltagare  att  de  inte  visste

huruvida det fanns några rutiner eller policys för återhämtning för de anställda, utöver

raster. Person 8: "Nej, inte rutiner, det är nog upp till var och en av oss själva ju, att ta
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ansvar". Deltagarna introducerades till arbetet för mellan fem till över 40 år sedan och

många mindes inte vad som sagts under introduktionen gällande återhämtning. Person

9: "Jag minns inte vad som sades på introduktionen om rutiner för raster, jag tror inte

alls  jag  fick  nån.  På  den  tiden  hade man  en  liten  kafferast  på  förmiddagen  och

eftermiddagen".

Personalmöten

Andra förutsättningar  för återhämtning inom organisationen inryms i  huvudkategorin

Personalmöten. Denna kategori är indelad i subkategorierna Problem brukar diskuteras

på möten, Pratar om återhämtning på möten, Stress kommer upp ibland, många uppger

stress,  Kan lyfta synpunkter men det är inte säkert att det går att lösa, Vi pratar om

återhämtning och stress på medarbetarsamtal, inte i grupp och Återhämtning och stress

brukar  inte  diskuteras  under  möten.  Subkategorierna  visar  att  upplevelserna  kring

huruvida  återhämtning  diskuterades  på  personalmöten  varierade.  Dessa  skilda

perspektiv var framförallt tydliga vid en jämförelse mellan de två sjukhusen, där flera

personer från den ena verksamheten beskrev att återhämtning eller stress inte brukade

diskuteras  under  personalmöten,  i  jämförelse  med den andra verksamheten  där  flera

personer beskrev att detta brukade diskuteras under möten. Flera av de som upplevde att

återhämtning  inte  togs  upp  under  personalmöten  nämnde  dock  att  detta  brukade

diskuteras under medarbetarsamtal. En upplevelse som också lyftes fram inom denna

kategori var känslan av att man kunde lyfta synpunkter på sin arbetssituation, men att

arbetsförutsättningarna ändå inte gick att förändra. Person 4: "Det är klart, det kan man

ju, men ja, om jag inte kan genomföra mitt jobb, då får dom sätta nån annan till att

göra det och det går ju inte. [...]. Då är man inte fullt arbetsför om man inte kan göra

dom uppgifterna [...]. Det finns inget alternativ, alltså man får göra det".

Förändringar

Gällande  förändringar  inom  verksamheten  finns  det  två  kategorier  som  belyser

deltagarnas  upplevelser  av  förutsättningar  för  återhämtning  ur  ett  tidsperspektiv,

antingen bakåt- eller framåtblickande. Den ena huvudkategorin, Förändringar, handlar

om  vilka  förändringar  som  tidigare  skett  inom  verksamheten  gällande  upplevda

möjligheter  till  återhämtning.  Subkategorierna  inom  denna  kategori  är  Det  var

stressigare när verksamheten var privat, Kvalitetsnivån var inte lika viktig när det var
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privat, Det var mer ok att sätta sig när det var privat, men det var högre arbetsbörda,

Färre  raster,  Förr  var  det  fler  städerskor,  nu ska varje  person göra mer,  Det  var

lugnare arbetstempo förr, Städredskapen har förändrats, Jobbet är ungefär samma, Det

är mer ensamarbete nu och Förr var det gympa på arbetstid. Många deltagare hade en

lång arbetslivserfarenhet av yrket, över 30 år. Flera uppgav att det var stressigare när

verksamheten  drevs  av  en  privat  organisation,  medan  några  upplevde  att

förutsättningarna när verksamheten var privat var annorlunda,  men inte  sämre ur ett

återhämtningsperspektiv. Många lyfte också fram upplevelsen att det var lugnare förr

med fler raster och lugnare arbetstempo. Kraven på kvalitet beskrevs ha ökat med åren,

vilket även ökade stressen under arbetet. Flera personer upplevde att städredskapen hade

förändrats genom åren och blivit lättare att använda.

Förslag för bättre möjligheter till återhämtning under arbetsdagen

I  den  andra  huvudkategorin,  som  handlar  om  framåtblickande  förändringar,  gav

deltagarna förslag på vad de skulle vilja förändra för att nå ökad grad av återhämtning

under  arbetsdagen.  Huvudkategorin  är  indelad  i  subkategorierna  Vill  inte  förändra

något  utom  arbetstider,  Har  inte  tänkt  så  mycket  på  förändringar,  Träning  under

arbetstid,  Fler  pauser  och  möjligheter  att  träffa  arbetskamrater,  Minska  mängden

arbete,  Ändra stressorer i arbetet och  Mer positiv feedback.  Ett  önskemål från flera

personer berörde att få fler pauser och samtidigt också ges möjligheter att träffa sina

kollegor oftare under arbetsdagen. Person 9: "Det skulle vara skönt med kaffepaus fem

minuter  och  träffa  de  andra.  Man  träffar  inte  dem  så  mycket.  Jag  saknar  fler

småpauser". Andra förslag var att mängden arbete borde minska samt att man önskade

få tillgång till  träning under arbetstid. Flera personer lyfte önskemål om att förändra

belastande  arbetsförutsättningar,  såsom  att  gå  i  trappor,  städa  "snöslask",  gå  långa

sträckor samt damma på höga och låga höjder.

Domän  4:  Hur  gör  lokalvårdare  för  att  återhämta  sig  fysiskt  och  mentalt  under

arbetsdagen?

Strategier för återhämtning

I  denna huvudkategori  framkommer  exempel  på  hur  deltagarna  gick tillväga  för  att

återhämta sig under arbetsdagen (se tabell 3).
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Tabell  3.  Huvudkategorier  och  subkategorier  gällande  hur  lokalvårdare  gör  för  att  återhämta  sig  fysiskt  och  mentalt  under

arbetsdagen

Strategier för återhämtning Vilar på rasten

Återhämtning sker på fritiden, gör inget för

återhämtning under arbetet

Återhämtning sker hemma

Tar korta pauser eller talar med någon

Tar lite vatten och lyssnar på kroppen

Tar mina pauser

Tänker på att vara lugn

Pratar med chefen

Planerar arbetet

Hjälps åt

Tar hand om kroppen

Arbetar på

Tar semester

Huvudkategorin  innefattar  subkategorierna  Vilar  på  rasten,  Återhämtning  sker  på

fritiden,  Gör inget  för  återhämtning  under  arbetet,  Återhämtning  sker  hemma,  Tar

korta pauser eller talar med någon,  Tar lite vatten och lyssnar på kroppen,  Tar mina

pauser,  Tänker på att vara lugn,  Pratar med chefen,  Planerar arbetet,  Hjälps åt,  Tar

hand om kroppen,  Arbetar på och  Tar semester. Flera deltagare beskrev att en vanlig

strategi för återhämtning var att återhämta sig på fritiden, exempelvis genom träning

eller  vila.  Några  personer  beskrev  också  att  de  inte  gjorde  något  särskilt  för  att

återhämta sig under arbetet. Person 4:  "Jag har tänkt på det men jag kan inte hitta

nånting som...inte under arbetstiden  [...]. Jag har inte tiden och jag är sån människa

som vill göra det bra, städa bra och jag känner när jag stänger dörren att jag har gjort

det bästa möjliga för avdelningen. Så att, ja jag har gett min själ, detta är mitt andra

hem, om man säger så". Andra vanliga former av återhämtning var att vila på rasterna

eller ta en kortare paus. En strategi som flera personer lyfte fram som viktig var att

planera arbetet. Person 5: "Du måste bara planera för att det ska funka. [...]. Jag måste

alltid planera, annars funkar det inte. Om du planerar bra blir det bra". Fler exempel

på strategier var att försöka lugna sig eller att prata med chefen om man upplevde att

arbetssituationen  inte  fungerade.  Några  beskrev  upplevelsen  att  strategierna  "funkar

jättebra", att "det fungerar" eller att "det känns bra". En annan upplevelse var att man

"får arbeta på och att det inte är mycket man kan göra".
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Sammanfattning av resultatet

En sammanfattande bild visar att lokalvårdares upplevelser av möjligheter att återhämta

sig under arbetsdagen kan variera beroende på flera faktorer. Flera av dessa faktorer

inryms inom deras rådande organisatoriska förutsättningar. Arbetsuppgifterna kan skilja

sig åt något beroende på vilken avdelning lokalvårdarna arbetar på, samt om de arbetar

på en eller flera avdelningar. Upplevelserna av den övergripande arbetsmiljön och hur

man  mår  efter  arbetsdagen  varierar  också  mellan  deltagarna.  Flera  lokalvårdare

upplever att den övergripande arbetsmiljön överlag fungerar bra, medan andra beskriver

att  arbetsmiljön varierar eller  är  tuff, samt att  de är trötta efter arbetsdagen. Vanligt

förekommande stressorer under arbetsdagen är att det är för mycket att göra, att arbetet

är stressigt (framförallt under morgonen) och att vissa arbetsuppgifter kan vara tunga

och smärtsamma. Upplevelserna av övergripande förutsättningar för återhämtning under

arbetet  skiljer  sig  åt  mellan  deltagarna,  flera  upplever  att  förutsättningarna  är  goda

medan andra upplever att förutsättningarna beror på olika omständigheter. Dessa kan

exempelvis skifta beroende på mängden arbete och en faktor som påverkas av detta är

möjligheterna att ta paus. Insatserna inom organisationen för att främja möjligheter till

återhämtning hos de anställda upplevs i många fall som få, utöver friskvårdsbidrag och

medarbetarsamtal. Många upplever det vidare som oklart vilka rutiner eller policys som

finns för återhämtning under arbetet, utöver rasten. Det finns utrymme för personalen att

lyfta  synpunkter  gällande  återhämtning,  antingen  på  personalmöten  eller  på

medarbetarsamtal,  men  ämnet  diskuteras  sällan  under  personalmöten  i  en  av

verksamheterna. Sett över tid upplevs möjligheterna till återhämtning under arbetsdagen

ha  förändrats.  Många  upplever  att  det  var  högre  arbetsbelastning  när  verksamheten

drevs privat. Flera upplever att arbetsbelastningen och kvalitetskraven har ökat under

åren,  men  att  städredskapen  samtidigt  blivit  lättare  att  hantera.  Gällande  förslag  på

förändringar  inom  verksamheten  framkommer  önskemål  om  att  få  fler  pauser,  ges

möjligheter att träffa sina arbetskamrater, kunna träna under arbetstid, minska mängden

arbete, få positiv feedback och att förändringar görs gällande förekommande stressorer

under arbetet.  Vanliga strategier för återhämtning under arbetet  är att använda raster

eller kortare pauser för återhämtning, tala med kollegor, försöka lugna ned sig själv och

planera arbetet för att undvika stress. Flera upplever att återhämtning inte sker under

arbetet utan under fritiden.
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Diskussion

Resultatdiskussion

Resultatet  visar  att  lokalvårdares  upplevelser  av möjligheter  att  återhämta  sig under

arbetsdagen  kan  variera  beroende  på  flera  faktorer,  till  exempel  organisatoriska

förutsättningar som typ av arbetsuppgifter och mängden arbete. Upplevelserna av den

övergripande arbetsmiljön,  förutsättningar  inom organisationen  för  återhämtning  och

hur man mår efter arbetsdagen skiftar mellan deltagarna. Ungefär hälften av deltagarna

upplever  arbetsmiljön  och  förutsättningarna  för  återhämtning  som bra  och  flera  av

deltagarna  upplever  trötthet  efter  arbetsdagen.  Att  upplevelserna  av  möjligheter  till

återhämtning varierar mellan deltagarna,  även inom verksamheterna,  kan exempelvis

bero på att arbetsuppgifter och arbetsbelastning tycks skifta beroende på vilken och hur

många avdelningar man arbetar på. Arbetet kan vara svårare att planera och hinna med

om man har flera avdelningar att hantera, likaså bero på förekommande arbetsmoment.

Skillnader i upplevelser skulle också kunna bero på individuella faktorer såsom smärta

eller generell upplevd grad av stress. Resultatet visar vidare att vanligt förekommande

upplevelser gällande stressorer under arbetsdagen är att det är för mycket att göra, att

arbetet är stressigt (framförallt under morgonen) och att vissa arbetsuppgifter kan vara

tunga  och  smärtsamma.  Mängden  arbete  är  en  viktig  faktor  som  inverkar  på

möjligheterna att ta paus. Sett över tid upplevs möjligheterna till  återhämtning under

arbetsdagen  ha  förändrats  inom båda verksamheter  och  flera  deltagare  beskriver  att

arbetet var lugnare förr. Upplevelserna av att arbetet blivit mer stressigt överensstämmer

med den bild som presenterats av Antonsson et al. (21), som pekar på att stressen inom

yrket  ökar,  vilket  i  sin  tur  kan  öka  muskelaktivering  och  minska  möjligheter  till

återhämtning. Studiens deltagare beskriver tunga och smärtsamma arbetsmoment, vilket

även framkommer av Arbetsmiljöverkets beskrivning av vanliga riskfaktorer i arbetet

för lokalvårdare (1). Antonsson el al. (20) lyfter också att lokalvårdares verksamhet är

konkurrensutsatt,  vilket  innebär  höga  krav  på  effektivitet  och  begränsad  tid.  De

verksamheter  som studiens  deltagare  arbetar  i  drivs  genom en sjukvårdsförvaltning,

men verksamheten har i perioder drivits privat. Flera deltagare upplever att arbetet inom

privat verksamhet innebar en högre arbetsbörda och mer stress. Detta indikerar att det

sätt på vilket organisationen drivs kan inverka på lokalvårdares upplevda möjligheter till

återhämtning under arbetsdagen, men underlaget i den här studien anses för litet för att

man ska kunna dra några sådana slutsatser utifrån studien.
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Vidare visar resultatet att många deltagare upplever att insatserna inom organisationen

för  att  främja  möjligheter  till  återhämtning  hos  de  anställda  upplevs  som  få  och

rutinerna för återhämtning oklara, utöver rasterna. Återhämtning kan diskuteras under

möten, men huruvida detta görs skiftar mellan verksamheterna. Detta kan återspeglas i

den  studie  som berör  organisatoriska  förutsättningar  för  återhämtning  hos  anställda

inom  området  mental  hälsovård,  som  visade  en  negativ  korrelation  mellan

organisatoriskt klimat (mätt utifrån bland annat lärande, möjligheter till delaktighet och

kommunikation  gällande  feedback)  och  stressorer  relaterade  till  arbetsroller  hos  de

anställda (25). Om de organisatoriska förutsättningarna inte tydligt stödjer återhämtning

hos de anställda i form av delaktighet och kommunikation kan detta öka upplevelsen av

stress hos anställda. Flera deltagare upplever också att man återhämtar sig på fritiden

snarare än under arbetet, det vill säga extern återhämtning. Ett sätt att hantera otydliga

insatser och rutiner för återhämtning inom organisationen kan vara att förtydliga vilka

insatser  och  rutiner  som  finns  för  att  främja  möjligheter  till  återhämtning  under

arbetsdagen.

Gällande frågeställningen hur lokalvårdare gör för att återhämta sig under arbetet visar

resultatet att vanliga strategier är att ta raster och pauser, tala med kollegor eller chef,

försöka lugna sig, planera arbetet och återhämta sig i hemmet. Bredden av strategier

visar att det finns en individuell prägel på vad som upplevs som återhämtande faktorer.

Strategier för återhämtning under arbetsdagen kan troligtvis skilja sig åt både beroende

på  kontextuella  faktorer,  såsom  typ  av  arbetsplats  och  arbetsuppgifter,  men  också

utifrån individuella preferenser. Det finns dock några gemensamma nämnare gällande

strategier för återhämtning under arbetet. I en kvalitativ studie som undersökte effekten

av  strategier  för  återhämtning  under  arbetet  hos  brandmän  (27),  framkom sju  olika

strategier;  arbetsrelaterat  samtal,  stressrelaterat  samtal,  tid  med kollegor  och chef,

träning,  rekreationsaktiviteter,  avslappning och utveckla  sakkunskap.  Flera  av  dessa

strategier  (arbetsrelaterat  samtal,  stressrelaterat  samtal,  tid  med  kollegor  och  chef,

träning och rekreationsaktiviteter) går även att finna bland de strategier som beskrivs av

lokalvårdarna,  trots  att  dessa  yrkesområden  skiljer  sig  åt.  När  man  därtill  tittar  på

lokalvårdarnas  förslag på förändringar  för ökade möjligheter  till  återhämtning under

arbetet; att  få fler pauser, träffa kollegor, att få träna under arbetstid, få mer positiv

feedback och att förekommande stressorer hanteras, kan man även här se gemensamma
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faktorer för återhämtning under arbetet i relation till tidigare forskning. Gemensamma

nämnare  är  framförallt  tid  med  kollegor,  att  ha  möjligheter  till  träning,  samtal  och

hantering av stress (27). En möjlig tolkning är att detta kan vara återhämtande faktorer

under arbetsdagen för flera yrkesgrupper.

Metoddiskussion

Ingen tidigare forskning gällande lokalvårdares möjligheter till återhämtning har hittats,

varför den här uppsatsen kan ge inblick i ett i stort sett obeforskat område. En styrka

med den vald  metoden  kvalitativ  intervjustudie  är  att  denna metod kan ge  en  bred

inblick  i  ämnet  gällande  lokalvårdarnas  upplevelser  och peka ut  möjlig  riktning  för

kommande forskning. I uppsatsen används en bred definition av begreppet återhämtning

som innefattar både fysisk och mental återhämtning (med fokus på intern återhämtning).

Begreppet återhämtning innefattar både fysiska som mentala processer (10) och det kan

vara svårt att skilja på när man återhämtar sig fysiskt eller mentalt. Under intervjuerna

diskuterades återhämtning i breda termer, det var sällan som det specifikt talades om

fysisk eller  mental  återhämtning.  Av den anledningen är det svårt  att  lyfta fram när

fysisk respektive mental återhämtning ägt rum. Fokus ligger istället på att lyfta fram

vilka  möjligheter  lokalvårdarna  upplever  att  de  har  för  att  återhämta  sig  under

arbetsdagen.  Gällande litteraturöversikten  hittades  inga  artiklar  inom det  avgränsade

området återhämtning för lokalvårdare, varför sökområdet breddades. Det var svårt att

hitta studier aktuella för studiens syfte och att veta om sökorden täckte in sökområdet.

Sökningen breddades för att inkludera fler yrkesgrupper, vilket försvårar en förståelse

av  resultaten  utifrån  yrkesgruppen  lokalvårdare.  Studierna  som  ingick  i

litteraturöversiktens granskning var därtill från en mängd olika länder, varför det kan

vara svårt att översätta resultaten till svensk kontext. Studierna nämnde inte heller alltid

vilken typ av återhämtning som granskades, vilket komplicerar en tolkning av resultatet

utifrån ett fokus på intern återhämtning.

Gällande urval var det svårt  att hitta deltagare till  studien (lokalvårdare på sjukhus).

Urvalet breddades till att även omfatta exempelvis skolor och hotell inom Stockholms

län och till  sjukhus inom hela Sverige.  Ett presentkort  på biobiljetter  (värde 150 kr)

erbjöds till de som medverkade och delades ut innan intervjuerna påbörjades. Till slut

hittades deltagare som städade på sjukhus. Dock bokades tolv deltagare in istället för det
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planerade  antalet  tio,  varav  elva  personer  genomförde  intervjuerna.  Att  det  var  fler

intervjuer än planerat gav mer information och underlag för analys, vilket kan ses som

positivt  för studiens  externa  validitet.  Gällande kriterier  för inklusion  och exklusion

följdes dessa med två undantag. Det första undantaget gällde en deltagare som arbetade

mindre än 75 % (ca 45 %). Det andra undantaget gällde att deltagarna inte skulle vara

sjukskrivna;  en deltagare  var  sjukskriven på deltid.  Detta  exklusionskriterie  var  inte

tydligt formulerat i metodavsnittet och inte heller i informationsbrevet. Det som avsågs

var att personen inte skulle vara sjukskriven från arbetet på heltid, men ingen reflektion

hade gjorts gällande deltidssjukskrivning. Trots dessa undantag ingick alla intervjuer i

underlaget  för  analysen,  vilket  kan vara  en  svaghet  för  studien.  Inget  urval  gjordes

gällande kön, utbildningsnivå eller specifik ålder. Då syftet i den här studien var att få

ett brett perspektiv av upplevelser gällande återhämtning bedöms inte detta ha påverkat

studien negativt. Det kan tvärtom vara positivt för förståelsen för ämnet att deltagarna

har olika perspektiv att tillföra. Vad det gäller datainsamlingsmetoden semistrukturerade

intervjuer var intervjuguiden relativt styrd och omfattade många frågor. Intervjuguiden

justerades vid ett flertal tillfällen i samband med att studiens syfte förtydligades, samt

efter  att  provintervjun genomförts.  Därtill  lades  frågor till  under  intervjuernas  gång,

detta  då  vissa  följdfrågor  framstod  som viktiga  för  en  förståelse  för  ämnet.  Därför

ställdes inte alla frågor vid samtliga intervjuer. Detta berodde främst på att intervjuerna

genomfördes enligt ett schema med 30 minuter avsatt per intervju under två arbetsdagar,

varför det fanns lite tid att kontrollera och justera intervjuguiden emellan intervjuerna.

Det är oklart hur dessa justeringar påverkar materialet, vilket är en svaghet med studien.

En styrka är dock att intervjuguiden är genomarbetad och att den har gått igenom många

granskningsprocesser.

Valet  manifest  kvalitativ  innehållsanalys  var en bedömt lämplig analysmetod utifrån

författarens begränsade förkunskaper kring analysmetoder och på så sätt en styrka för

studien då metoden fokuserar på det textnära innehållet med lägre abstraktionsgrad. En

utmaning  var  att  kondensera  meningsenheter  från  längre  textmassor  utan  att  förlora

väsentligt  innehåll.  Detta steg innebär i  många fall  en tolkning av meningens kärna,

vilket  är  en  svårighet  att  genomföra  förutsättningslöst.  Det  finns  alltid  en  grad  av

tolkning när man läser en text och forskarens tolkning påverkas av dennes bakgrund,

vilket  påverkar  graden  av  trovärdighet  (60).  Detta  har  även  nämnts  under  avsnittet
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förförståelse,  där  denna  förförståelse  innefattade  förutfattade  meningar  om

lokalvårdares möjligheter till återhämtning. Detta kan ha påverkat analysen genom att

problem och stressorer kan ha fått särskild uppmärksamhet. För att minska risken för

detta  har  den  transkriberade  texten  lästs  igenom  flera  gånger  för  att  hitta

meningsenheternas respektive manifesta kärna. En annan utmaning som uppstod under

analysen var att meningsenheterna färgkodades istället för namnkodades. I samråd med

handledarna  justerades  detta  så  att  färgkoderna  namngavs  med  koder  (färgkoderna

kvarstod  för  att  förenkla  förståelse  för  matrisen)  som  sedan  samlades  ihop  till

subkategorier. Denna förändring bedöms inte ha påverkat analysens kvalitet.

Gällande  studiens  externa  reliabilitet (i  vilken  utsträckning  undersökningen  kan

upprepas) var ambitionen att studien ska vara detaljerat transparent gällande alla steg i

processen. Detta ökar möjligheterna för en upprepning, även om alla förutsättningar inte

går att återskapa. Huruvida detta steg har lyckats kan främst bedömas av studiens läsare

och om de upplever att de fått en god överblick i studiens alla delar. Gällande studiens

interna reliabilitet (att medlemmar inom ett forskarlag ska vara överens om tolkningar

gällande det de ser och hör) är detta steg svårt att uppfylla som ensam författare. Dock

har  två  handledare  funnits  med  under  hela  processen  och delat  sina  synpunkter  på

studien. Uppsatsens PM har också granskats av examinator, studenter och handledare

vid flera seminarier. Gällande studiens externa validitet (i vilken utsträckning resultaten

kan generaliseras till andra miljöer) är det svårt att veta huruvida resultatet gällande det

aktuella urvalet går att översätta till andra verksamheter för yrkesgruppen lokalvårdare,

eller ens till lokalvårdare på sjukhus där verksamheten drivs privat. Det tycks som om

deltagarnas  arbetsområden  skiftar,  även  inom  samma  verksamhet.  Därtill  har  flera

deltagare uttryckt att det funnits en skillnad mellan privat och offentlig arbetsgivare.

Dessutom var det svårt att få tag på deltagare till studien. Det kan exempelvis vara så att

verksamheter  med mycket  hög arbetsbelastning inte  ansåg sig ha tid  att  medverka i

studien,  vilket skulle kunna innebära att  lokalvårdares upplevelser av möjligheter  att

återhämta sig under arbetsdagen kan se annorlunda ut på andra sjukhus. Vad det gäller

studiens  interna  validitet (att  det  ska  finnas  en  god  överensstämmelse  mellan  det

forskaren observerar och den teori som utvecklas utifrån detta), var ett sätt att stärka

studiens interna validitet att delge intervjuguide samt exempel på deltagares citat, vilket
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möjliggör för läsaren att få inblick i datainsamling och material i relation till den analys

som gjorts.

Praktisk tillämpning och framtida forskning

Då det saknas forskning inom ämnet lokalvårdare och återhämtning är förhoppningen

att den här studien ska tillföra information och förståelse för ämnet, både med relevans

för  arbetshälsovetenskap och med möjliga  tillämpningar  inom arbetslivet.  Detta  kan

exempelvis  ske  genom  att  man  inom  organisationer  ser  över  lokalvårdares

arbetsbelastning inom verksamhetens arbetsområden (även under olika tider på dygnet

och beroende på  säsong),  att  man förtydligar  organisationens  insatser  för  att  främja

möjligheter  till  återhämtning  under  arbetet,  att  man  söker  förändra  förekommande

arbetsrelaterade  stressorer  för  lokalvårdare  och  att  man  tydligare  integrerar  det

förebyggande hälsoarbetet i verksamheten. Studiens resultat kan vidare ge exempel på

faktorer  som kan  påverka  anställdas  upplevda  möjligheter  till  primär  återhämtning,

vilket kan vara av relevans med avsikt att förebygga ohälsa inom arbetslivet. Gällande

forskning är det intressant att flera av studiens deltagare beskrev att återhämtning sker

under fritiden snarare än på arbetsplatsen. Det skulle därför vara intressant att studera

återhämtning för lokalvårdare ur ett helhetsperspektiv som inkluderar både intern och

extern återhämtning. En möjlig riktning för framtida forskning är också att ta del av

lokalvårdares perspektiv på arbetsrelaterad stress och efterföljande återhämtning utifrån

en större  population,  samt  inom olika  områden av lokalvård.  Det  skulle  också vara

intressant  att  undersöka  lokalvårdares  möjligheter  till  återhämtning  utifrån  ett

organisatoriskt perspektiv och hur man inom organisationer arbetar för att främja de

anställdas arbetsrelaterade hälsa utifrån perspektivet återhämtning.

Slutsatser

Resultatet  visar  att  det  finns  varierande upplevelser  av möjligheter  till  återhämtning

under  arbetsdagen  hos  lokalvårdare  och  att  det  finns  utrymme  för  att  inom

organisationer utveckla yrkesgruppens möjligheter till återhämtning under arbetsdagen.

Särskilt viktiga insatser för att främja möjligheter till återhämtning under arbetsdagen

hos lokalvårdare kan vara att minska arbetsbörda, öka möjligheter att ta pauser, främja

möjlighet till träning och möte mellan kollegor och att hantera förekommande stressorer

under arbetet.
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Bilaga 1

Fråga om informanter till uppsats

Hej, jag heter Ylva Leandersson och skriver examensarbete på masterprogrammet i arbetshälsovetenskap
på  Högskolan  i  Gävle.  Syftet  med  uppsatsen  är  att  undersöka  lokalvårdares  möjligheter  att  främja
återhämtning under arbetsdagen, både gällande organisatoriska förutsättningar och individuella strategier.

Lokalvårdare  är  en  yrkesgrupp  med  arbetsuppgifter  och  förutsättningar  som  innefattar  många
arbetsrelaterade riskfaktorer, både fysiska och psykosociala. Att kunna återhämta sig fysiskt och mentalt
är  en viktig del  i  bibehållandet  av välbefinnande och arbetskapacitet  hos anställda.  Ett  förebyggande
arbete för att främja återhämtning hos lokalvårdare kan därför vara en viktig del av att bibehålla en god
arbetshälsa och minska risken för sjukskrivning inom denna yrkesgrupp. Därför skulle jag vilja intervjua
några lokalvårdare för att få veta mer om deras möjligheter till återhämtning. Kunskap om detta område
kan förhoppningsvis bidra till att förbättra lokalvårdares arbetsrelaterade hälsa.

Exempel på frågor är:
 Hur upplever du dina organisatoriska förutsättningar för att återhämta dig under arbetet?

 Vad gör du för att återhämta dig under arbetet? 
 Vilka förutsättningar eller strategier saknar du för att kunna återhämta dig under arbetet?

Jag önskar intervjua 10 lokalvårdare under ca 20-30 minuter. Mitt önskemål är att genomföra intervjuerna
så snart som möjligt. Intervju kan ske genom personligt möte eller telefonmöte. Det är frivilligt att delta
och deltagarna har möjlighet att när som helst avbryta sin medverkan. Kriterier  för att som deltagare
inkluderas i studien är att denne ska vara 18-65 år, vara fast anställd, arbeta minst 75 % och ha minst 1 års
arbetslivserfarenhet. Dessa kriterier finns för att arbetsförutsättningarna ska vara relativt lika för de olika
deltagarna och för att de ska ha erfarenhet av arbetet.

Namn på individer och organisationer som medverkar kommer att behandlas konfidentiellt och kommer
inte  att  framgå  i  uppsatsen.  Resultatet  kommer  att  publiceras  i  en  uppsats  som  kommer  att  finnas
tillgänglig på nätet. Mer information om studien och förutsättningar för deltagande ges skriftligen till de
individer som önskar medverka.

Om ni har några anställda som skulle vara intresserade av detta är jag jättetacksam för att få respons kring
detta så snart som möjligt. Ni kan nå mig genom kontaktuppgifter nedan.

Stort tack på förhand,

Ylva Leandersson, y.leandersson@gmail.com, student Högskolan i Gävle

Handledare David Hallman, david.hallman@hig.se, Högskolan i Gävle

Handledare Sofie Bjärntoft, sofie.bjarntoft@hig.se, Högskolan i Gävle
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Bilaga 2

Söktermer, söksträng och praktisk sållning

Tabell 1. Söktermer inför sökning (nyckelord utifrån syftet är markerade med fetstil).

S
(sample=populatio
n/ problem enligt

PICO)

PI (phenomenon of
interest=

intervention/exposure
enligt PICO)

D (design, inte
comparison enligt

PICO)

E (evaluation =
outcome enligt PICO)

R (research type)

work* NFR workload

employee* need demand*

occupation* recover* mental*

restoration physical*

recuperation work task*

dut*

load*

strain

Söksträng: (work* OR employee* OR occupation*) AND (NFR OR need OR recover* OR restoration

OR recuperation) AND (workload OR demand* OR mental* OR physical* OR work task* OR dut* OR

load* OR strain)

Praktisk sållning i databaser:

Inklusionskriterier Exklusionskriterier

Alla designer Ej full text

Alla språk
Artiklar publicerade före 2000

Full text

2000-2018

Kommentar: Anledningen till varför peer review inte valts som inklusionskriterie är därför att vissa av

databaserna inte har detta som urvalskriterie. Alla designer och alla språk har valts som kriterier som

lämpliga för urval i denna sökning. Detta för att säkra för en bred sökning där ytterligare sållning sker vid

genomläsning.

Praktisk sållning vid genomläsning av titel/abstract:

Inklusionskriterier Exklusionskriterier

Relevanta nyckelord nämns Andra språk än engelska eller svenska

Språk engelska eller svenska Artiklar som handlade om återhämtning efter skada, sjukdom eller i 
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träningssammanhang exkluderades

Alla former av återhämtning inkluderades (exempelvis 
fysisk eller mental samt under eller efter arbetsdag)

Artiklar som berörde extrema arbetssituationer (som träning inför 
rymdfärder) exkluderades

Artiklar gällande anställda (alla yrkesområden 
inkluderades)

Praktisk sållning vid genomläsning av artikel:

Inklusionskriterier Exklusionskriterier

Bedömt hög eller medelhög grad av relevans för ämnet Bedömt låg grad av relevans för ämnet

Peer reviewed artikel Ej peer reviewed artikel
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Bilaga 3

Resultat sökning

Tabell 2. Sökning (utan och med delvis applicerad praktisk sållning):

Scopus 20181008 (article title,
abstract, keywords)

Antal träffar Genomgång Antal intressanta

#1 (work* OR employee* OR 
occupation*) AND (NFR OR need OR
recover* OR restoration OR 
recuperation) AND (workload OR 
demand* OR mental* OR physical* 
OR work task* OR dut* OR load* OR
strain)

61,529 Nej -

#2 (work*) AND (NFR OR need OR
recover*)  AND  (workload  OR
demand*  OR  mental*  OR physical*
OR work task* OR dut* OR load* OR
strain)

59,249 Nej -

#3 (NFR OR need OR recover*) AND
(workload  OR  demand*  OR  work
task*)

34,561 Nej -

#4  (NFR  OR  recover*)  AND
(demand* OR work task*)

4,466
Adderade praktisk sållning: 
open access. Kvar 153. Gick 
igenom titel.

1

#5 NFR AND workload 9
Applicerade praktisk sållning:
open access ej valbart. Valde 
ut år. Kvar 8 st. 

5

#6  (NFR  OR  recover*)  AND
workload

2,600
Applicerade praktisk sållning:
open access och år. Kvar 71 
st.

2

#7  (NFR  OR  recover*)  AND
(workload OR demand OR strain)

91,320 Nej -

Scopus 20181011 (article title,
abstract, keywords)

Antal träffar Genomgång Antal intressanta

#8  need  AND  recovery  AND
workload

272

Applicerade praktisk sållning:
open access och år. Kvar 9 st. 
Läste igenom titlar och ibland,
vid intressant titel, abstract.

1

#9 recovery AND (demand OR load) 41,072 Nej -

#10 NFR AND (demand OR load) 59

Applicerade praktisk sållning:
open access och år. Kvar 3 st. 
Läste igenom titlar och ibland,
vid intressant titel, abstract.

0

Web of Science 20181008  (topic) Antal träffar Genomgång Antal intressanta

#1 (work* OR employee* OR 
occupation*) AND (NFR OR need OR
recover* OR restoration OR 
recuperation) AND (workload OR 
demand* OR mental* OR physical* 
OR work task* OR dut* OR load* OR
strain)

125,414 Nej -

44



#2 (work*) AND (NFR OR need OR
recover*)  AND  (workload  OR
demand*  OR  mental*  OR physical*
OR work task* OR dut* OR load* OR
strain)

119,034 Nej -

#3 (NFR OR need OR recover*) AND
(workload  OR  demand*  OR  work
task*)

147,019 Nej -

#4  (NFR  OR  recover*)  AND
(demand* OR work task*)

20,825 Nej -

#5 NFR AND workload 3
Applicerade praktisk sållning:
open access och år. Kvar 2 st. 
Läste igenom titlar.

1

#6  (NFR  OR  recover*)  AND
workload

1,594

Applicerade praktisk sållning:
open access och år. Kvar 338 
st. Läste igenom titlar och 
ibland, vid intressant titel, 
abstract.

13

Web of Science 20181011  (topic) Antal träffar Genomgång Antal intressanta

#7  need  AND  recovery  AND
workload

172

Applicerade praktisk sållning:
open access och år. Kvar 40 
st. Läste igenom titlar och 
ibland, vid intressant titel, 
abstract.

4

#8 recovery AND (demand OR load) 39,313 Nej -

#9 NFR AND (demand OR load) 48

Applicerade praktisk sållning:
open access och år. Kvar 9 st. 
Läste igenom titlar och ibland,
vid intressant titel, abstract.

1

Pubmed 20181016 Antal träffar Genomgång Antal intressanta

#1 (work* OR employee* OR 
occupation*) AND (NFR OR need OR
recover* OR restoration OR 
recuperation) AND (workload OR 
demand* OR mental* OR physical* 
OR work task* OR dut* OR load* OR
strain)

41477 Nej -

#2 (work*) AND (NFR OR need OR
recover*)  AND  (workload  OR
demand*  OR  mental*  OR physical*
OR work task* OR dut* OR load* OR
strain)

36,436 Nej -

#3 (NFR OR need OR recover*) AND
(workload  OR  demand*  OR  work
task*)

42,126 Nej -

#4  (NFR  OR  recover*)  AND
(demand* OR work task*)

7355 Nej -

#5 NFR AND workload 8

Applicerade praktisk sållning:
free full text och år. Kvar 3 st.
Läste igenom titlar och ibland,
vid intressant titel, abstract.

2 st

#6  (NFR  OR  recover*)  AND
workload

1111 Applicerade praktisk sållning:
free full text och år. Kvar 262 
st. Läste igenom titlar och 

16 st
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ibland, vid intressant titel, 
abstract.

#7  need  AND  recovery  AND
workload

101

Applicerade praktisk sållning:
free full text och år. Kvar 29 
st. Läste igenom titlar och 
ibland, vid intressant titel, 
abstract.

10 st

#8 recovery AND (demand OR load) 2182 Nej -

#9 NFR AND (demand OR load) 5

Applicerade praktisk sållning:
free full text och år. Kvar 1 st.
Läste igenom titlar och ibland,
vid intressant titel, abstract.

0
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Bilaga 4

Artikelmatris

Författare, år
(land),

referensnummer
Syfte och design Deltagare och bortfall Ev. intervention, mätmetod, utfallsmått

Blasche et al., 
2016 (Österrike), 
28

Syfte: Syftet med studien var att undersöka 
tidsspannet för återhämtning efter en 
akademisk examen som en modell för hög 
arbetsbelastning och dess samband med 
stressrelaterad utmattning.
Design: Ej angett, tycks vara en survey design 
med daglig dagbok (självrapportering i 
dagböcker under 14 dagar).

Rekryterade: 50 dagböcker delades ut.
Bortfall innan studie: 14, (12 
dagböcker lämnades in tillbaka, 2 var 
ofullständigt ifyllda).
Deltagare: 36 deltagare, studenter inom
medicin
Bortfall under/efter studie: ej angett.

Mätmetod: Självrapportering i dagböcker två dagar innan 
en examen under en period av höga arbetskrav, och sedan 
11 dagar efter samma examen (under en period av lägre 
arbetskrav). 4 veckor efter examen skulle deltagarna fylla i 
dagböckerna igen för kontrollperiod. Enkäter ej namngivna i
text. Utfallsmått: Utmattning, stress, sömnkvalitet, 
klagomål på hälsa.

Boström et al., 
2016 (Sverige), 
34

Syfte: Syftet med studien var att undersöka 
tvärsnittliga samband mellan möjligheter till 
återhämtning på arbetet och mycket god 
arbetsförmåga bland unga anställda, särskilt 
bland de som har hög arbetsbelastning.
Design: Tvärsnittsstudie.

Rekryterade: 4949 individer.
Bortfall innan studie: 2563 svarade 
inte på enkäten, 35 svarade inte på 
WAS.
Deltagare: 2351 deltagare ålder 18-29 
år (inom olika arbetsområden).
Bortfall under/efter studie: Inget 
bortfall då datat hämtades från en 
tidigare genomförd cohort-studie.

Mätmetod: Data från en tidigare cohort-studie insamlat 
genom intervjuer och enkäter (WAS), egen enkät utifrån 
forskning gällande återhämtning som tog upp fem olika 
parametrar som möjliggör återhämtning på arbetet.
Utfallsmått: Enkät om självskattad arbetsförmåga. Enkäten 
gällande återhämtning tog upp fem olika parametrar som 
möjliggör återhämtning på arbetet: flextid, möjlighet att 
bestämma arbetstakt, möjlighet att ta korta pauser, möjlighet
att styra över när arbetsuppgifter ska utföras och variation i 
arbetet.

de Bruin et al., 
2002 
(Nederländerna), 
35

Syfte: Syftet med studien är att undersöka 
effekten av två typer av mental aktivitet på 
efterföljande sömn och sleep wave activity 
(SWA), utan fysisk aktivitet inblandad. 
Effekten av hög mental arbetsbelastning 
jämfördes också med ett pass med hög mental 
arbetsbelastning fast med raster.
Design: Experimentell studie.

Rekryterade: Ej angivet.
Bortfall innan studie: ej angivet
Deltagare: 13 deltagare, män 18-28 år.
Bortfall under/efter studie: Ej angivet.

Intervention: En aktivitet med lätt mental aktivitet 
(avslappnat TV-tittande 8 h), och två mentalt krävande 
aktiviteter (datoruppgifter med kognitivt krävande uppgifter 
8 h och datoruppgifter med kognitivt krävande uppgifter 8 h 
med raster). Mätmetod: Inledande enkät om hälsa, 
subjektiv skattning av mental trötthet med hjälp av RMSE, 
mätning av olika sömnvariabler såsom SWA (som visar på 
sömnintensitet) med hjälp av EEG. Utfallsmått: Grad av 
trötthet, variabler gällande sömn såsom SWA.

Gawke et al., 
2012 
(Nederländerna), 
38

Syfte: Syftet med studien är att undersöka 
fysiska, psykologiska och sociala delar av 
arbetet som potentiella riskfaktorer för CANS 
(complaints of the arms, neck and shoulders) 
och samband med effekten av muskelspänning
och NFR (need for recovery).
Design: Tvärsnittsstudie.

Rekryterade: 111 deltagare 
(svarsfrekvens 88 %).
Bortfall innan studie: Ej tydligt angett,
men det är data från 6 individer.
Deltagare: 105 anställda med 
datorarbete.
Bortfall under/efter studie: Ej angett.

Mätmetod: Självskattning via enkäter och mätning via 
EMG. Utfallsmått: CANS och arbetskrav mättes med 
instrumentet DMQ, arbetskaraktäristika med instrumentet 
WDQ, muskelspänning mättes med EMG och 
anspänning/återhämtning mättes med en NFR-skala.

Germeys et al., 
2017 (Belgien), 
29

Syfte: Studiens syfte är att undersöka det 
kurvlinjära sambandet mellan arbetsbelastning 
och mental bortkoppling (psychological 
detachment). Därtill undersökts påverkan på 
deltagarnas balans mellan arbete och fritid 
utifrån relationen mellan bortkoppling och 
nöjdhet med sitt äktenskap. Vidare undersöks 
också sambandet mellan psykologisk 
bortkoppling, arbetsbelastning och nöjdhet 
med äktenskapet.
Design: Surveydesign med daglig dagbok.

Rekryterade: Ej angett.
Bortfall innan studie: Ej angett
Deltagare: 136 anställda inom olika 
yrkesområden, exempelvis hälsovård, 
bank.
Bortfall under/efter studie: Ej angett.

Mätmetod: Först en generell undersökningsenkät en vecka 
innan studieperioden, sedan daglig dagboksföring under en 
studieperiod om 10 arbetsdagar. Instrument: JCI (Job 
Content Instrument), RES (Recovery Experience Scale), 
RISS (Relational Interaction Satisfaction Scale).
Utfallsmått: Arbetsbelastning, psykologisk bortkoppling, 
nöjdhet med giftermål.

Goel et al., 2014 
(USA/Japan), 36

Syfte: Syftet med studien är att undersöka 
effekterna av hög respektive moderat 
arbetsbelastning på sömnfysiologi och 

Rekryterade: Ej angett.
Bortfall innan studie: ej angett.
Deltagare: 63 deltagare (oklart från 

Intervention: Deltagarna randomiserades till fyra olika 
förutsättningar i ett experiment i ett laboratorium: hög 
kognitiv arbetsbelastning och sömnrestriktioner, moderat 
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neurologiska beteenden under antingen 
sömnrestriktioner eller inga sömnrestriktioner.
Design: Kontrollerad, experimentell studie.

vilka arbetsområden)
Bortfall under/efter studie: 5 
deltagardata för sömnanalysen.

kognitiv arbetsbelastning och sömnrestriktioner, hög 
kognitiv arbetsbelastning utan sömnrestriktioner och 
moderat kognitiv arbetsbelastning utan sömnrestriktioner.
Mätmetod: Ett experiment om 10 nätter, kontrollerat i 
laboratorium bestående av tester av arbetsbelastning, a 
psychomotor vigilance test (PVT), the Karolinska 
Sleepiness Scale (KSS), VAS, the Hayling test, COWAT 
MWT-test gällande vakenhet. Utfallsmått: Kognitiv 
arbetsbelastning, utmattning, trötthet, uppmärksamhet, 
sömnstadier via PSG-inspelningar.

Kiss et al., 2013 
(Belgien), 39

Syfte: Syftet med studien är att undersöka om 
COPSOQ II-skalorna förutsäger ett högre 
behov av återhämtning efter arbete än 
COPSOQ-I skalorna.
Design: Tvärsnittsdesign.

Rekryterade: En första enkät skickades
ut till 1172 anställda inom två 
organisationer (kommun såsom 
administration, bibliotek, brandmän, 
lärare, teknisk personal, lokalvårdare 
samt en institution med social service, 
administration, barnomvårdnad, 
lokalvårdare, hemstädning, 
kökspersonal, teknisk personal).
Bortfall innan studie: 171 besvarade 
inte enkäten, 11 fyllde i enkäten 
ofullständigt.
Deltagare: 990 anställda i offentlig 
sektor.
Bortfall under/efter studie: 0

Mätmetod: Instrumenten COPSOQ I och COPSOQ II, The 
Need for recovery scale, 4 frågor om fysisk 
arbetsbelastning. Utfallsmått: Psykosociala faktorer, 
upplevd NFR. Även fysisk belastning studerades som en 
kontrollvariabel.

Moriguchi et al., 
2011 (Brasilien), 
40

Syfte: Syftet med studien är att utvärdera 
behov av återhämtning bland industriarbetare 
under olika arbetsförhållanden genom 
användning av NFR-skalan och verifiera 
associationen mellan poängbedömningen och 
personliga faktorer, arbetsrelaterade faktorer 
och dagliga aktiviteter.
Design: Ej formulerat, men det tycks vara en 
tvärsnittsdesign.

Rekryterade: Ej angett.
Bortfall innan studie: ej angett.
Deltagare: 191 anställda 
industriarbetare.
Bortfall under/efter studie: Ej angett.

Mätmetod: Enkäter samt ergonomisk arbetsplats analys 
(EWA). Utfallsmått: Demografiska faktorer, 
arbetsrelaterade faktorer, dagliga aktiviteter, NFR, 
ergonomisk analys.

Patterson et al., 
2015 (USA), 30

Syfte: Syftet med studien är att beskriva EMS 
(emergency medical services) anställdas 
återhämtning mellan arbetsskift och undersöka
samband mellan nyckelvariabler länkade till 
återhämtning såsom ålder, BMI, 
arbetserfarenhet och längd på arbetsskift.
Design: Kombinerade tvärsnittliga data från 
två studier.

Rekryterade: Ej angett.
Bortfall innan studie: ej angett.
Deltagare: 450 anställda EMS arbetare 
(355 anställda inom EMS på konferens, 
100 deltagare från en 
baslinjeundersökning i ett projekt).
Bortfall under/efter studie: 5 
respondenter.

Mätmetod: Självrapportering via enkäter, instrumenten 
PSQI, ESS, CFQ, SAS och OFER-IR (både SFAB-study 
och SleepTrack). Utfallsmått: Bl.a. sömnkvalitet, 
utmattning, skiftarbete, återhämtning, nöjdhet med schema.

Radstaak et al., 
2014 
(Nederländerna), 
37

Syfte: Syftet med studien är att undersöka 
associationen mellan arbetsrelaterade 
stressorer, utdragen kogitionsstress och 
subjektiv samt objektiv sömnkvalitet.
Design: En longitudinell studie.

Rekryterade: 27 deltagare.
Bortfall innan studie: 24 (en deltog i 
pilot studie).
Deltagare: 23 piloter (i 
ambulanshelikopter).
Bortfall under/efter studie: 0 

Mätmetod: Sex enkäter (dels på slutet av tre arbetsskift 
samt på morgonen). Utfallsmått: Arbetsrelaterade stressorer
(arbetsbelastning, stressande skift, konflikter), subjektiv 
sömnkvalitet, utdragen kognitionsstress samt objektiv 
mätning av insomning, sömntid och sömnkvalitet genom ett 
sensorarmband (20 deltagare använde dessa).

Riese et al., 2004 
(Nederländerna), 
41

Syfte: Studiens syfte är att undersöka effekten 
av exponering av arbetsrelaterad stress på 
faktorer relaterade till kardiovaskulära 
sjukdomar (faktorer såsom blodtryck och 
hjärtslagsrytm och variation).
Design: Longitudinell design.

Rekryterade: 1,068 sjuksköterskor 
(beskrivs i annan studie).
Bortfall/exkludering innan studie: 
909 sjuksköterskor.
Deltagare: 159 kvinnliga 
sjuksköterskor.
Bortfall under/efter studie: Ej angett.

Mätmetod: Enkäter vid två tillfällen under ett år 
(instrumenten JCQ och DMSPL), generell intervju gällande 
bl.a. hälsotillstånd och yrkesliv etc. Därtill bar deltagarna ett
mätinstrument under ett arbetsdygn och under ett ledigt 
dygn (VU-AMS). Utfallsmått: Arbetsansträngning, socialt 
stöd, fysisk belastning, depression, oro, utmattning, humör, 
kardiovaskulär bedömning (olika relaterade kriterier 
bedömdes, exempelvis blodtryck).

Sluiter et al., Syfte: Studiens syfte är att undersöka i vilken Rekryterade: Ej angett. Mätmetod: Självrapportering via enkäter (instrumentet 
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2000 
(Nederländerna), 
42

utsträckning typ av arbete (fysiskt, mentalt 
eller mixat mentalt och fysiskt) och 
arbetsfaktorer är relaterade till neuroendokrin 
aktivitet och återhämtning från arbetet.
Design: Framgår inte tydligt, men det tycks 
vara en longitudinell studie.

Bortfall innan studie: Ej angett.
Deltagare: 60 manliga anställda med 
tre olika typer av arbetsbelastning; 
mental, fysisk eller mixad (exempelvis 
chefer, anställda i ambulans, 
byggarbetare, sophämtare).
Bortfall under/efter studie: Ej angett.

QPJW), observation av typ av arbetsbelastning 
(instrumentet TRAC) samt mätning av hormoner i urin hos 
tre grupper av manliga anställda med olika typer av 
arbetsbelastning under och efter tre arbetsdagar, en ledig 
dag och en baslinjedag. Utfallsmått: Typ av 
arbetsbelastning, psykosociala arbetsfaktorer, mätning i urin
av adrenalin, noradrenalin, kortisol.

Upadyaya et al., 
2016 (Finland), 
31

Syfte: Syftet med studien är att undersöka 
associationer mellan arbetsengagemang, 
utbrändhet, tillfredsställelse och depression, 
arbetsbelastning och resurser och relationer till
arbetsrelaterade hälsoaspekter.
Design: Framgår inte tydligt, det tycks vara 
två tvärsnittliga delar av en longitudinell 
studie.

Rekryterade: Ej angett.
Bortfall innan studie: Ej angett.
Deltagare: 1415 anställda (företag med 
verksamhet inom nätverk och service, 
en organisation med uppgifter inom 
administration och företag med 
verksamhet inom kemi)
Bortfall under/efter studie: Ej angett.

Mätmetod: De anställda mättes vid två tillfällen under åren 
2011-2012, fyllde i självskattning via enkäter som skickades
ut per mejl. Utfallsmått: Arbetsengagemang (instrumentet 
UWES-S), utbrändhet (instrumentet BBI), depressiva 
symtom (nio frågor), tillfredsställelse (instrumentet Life 
Scale), tjänande ledarskap (skala med 16 frågor), 
arbetsbelastning (9 frågor), arbetsnarkoman (workaholic), 
(instrumentet WART), välbefinnande, personliga och 
arbetsrelaterade resurser och krav och arbetsrelaterad hälsa 
(flera olika frågeformulär) samt återhämtning (2 frågor). Vid
det andra tillfället samlades ev. mentala diagnoser in.

Umehara et al., 
2007 (Japan), 32

Syfte: Syftet med studien är att undersöka 
vilka arbetsrelaterade faktorer som var 
associerade med arbetsrelaterad stress hos 
barnläkare i Japan.
Design: Tvärsnittsdesign.

Rekryterade: 3000 medlemmar av en 
nationell förening för barnläkare.
Bortfall innan studie: 2150 svarade 
inte på enkäten, 260 exkluderades p.g.a.
arbetstid eller otillräckligt ifylld enkät.
Deltagare: 590 anställda som arbetade 
>35 h/v som barnläkare.
Bortfall under/efter studie: Ej angett.

Mätmetod: Frågor om demografisk information, arbetstid, 
arbetsschema, återhämtning, instrumentet BJSQ (för att 
mäta arbetskrav), instrumentet CAGFW för att mäta 
psykosomatiska symtom. Utfallsmått: Arbetsbelastning 
(arbetstider, arbetsschema) och återhämtning (arbetstid utan 
övertid, lediga dagar den senaste månaden), psykosociala 
arbetsstressorer, psykosomatiska symtom.

van der Hulst et 
al., 2006 
(Nederländerna), 
33

Syfte: Studiens syfte är att utreda huruvida ett 
samband finns mellan övertidsarbete och 
psykosociala arbetsfaktorer, om det finns ett 
samband mellan övertidsarbete och behov av 
återhämtning och om ett sådant samband beror
på typ av arbete.
Design: Framgår inte tydligt beskrivet, men 
det är en tvärsnittlig design.

Rekryterade: Kontorsanställda inom 
alla landets kommuner, svarsfrekvens 
52 %. 2072 anställda hade tillgänglig 
data.
Bortfall innan studie: 599 anställda 
valdes bort, (troligtvis p.g.a. att de ej 
arbetade heltid)
Deltagare: 1473 anställda inom 
administration, arbetar heltid.
Bortfall under/efter studie: Ej angett.

Mätmetod: Övertid, enkät (instrumentet DQEEW), 
återhämtning via 11 frågor. Utfallsmått: Övertidsarbete, 
arbetskrav, arbetskontroll, behov av återhämtning.

Författare, år
(land),

referensnummer
Resultat och slutsats Diskussion

Blasche et al., 
2016 (Österrike), 
28

Resultat: Tiden för återhämtning kunde förutses på alla variabler (utom 
klagomål på hälsa) utifrån graden av stressrelaterad utmattning. Hälften 
av deltagarna hade återhämtat sig efter 6 dagar, 80 % hade återhämtat 
sig efter 8 dagar.
Slutsats: Tiden för återhämtning efter arbetskrav bestäms av graden av 
utmattning (som ett mått på uttömda resurser).

Studiens egna diskussion: Exempel ur resultatdiskussionen: resultatet visar 
på högre behov av återhämtningstid än i tidigare studier. Graden av stress kan 
ha varit högre i den här studien än i andra studier eller i vardagliga 
arbetssituationer. Urvalet kunde inte bedömas gällande urvalsskevhet då det 
inte fanns någon information om de som inte lämnade in dagböckerna.
Övrig diskussion: Bedömd kvalitet medel, 14/20 poäng. Studiens design är 
otydligt presenterad och urvalet är inte helt relevant då det är en liten 
population. Arbetskrav preciseras inte tydligt, men det framgår att det gäller 
mental arbetsbelastning (academic stress). Typ av återhämtning förtydligas 
inte men det framgår att det gäller mental återhämtning. Återhämtningen 
utgörs av en period med lägre arbetskrav och graden av återhämtning mäts 
genom fyra parametrar. Kritisk diskussion kring metod är mycket kortfattad.

Boström et al., 
2016 (Sverige), 
34

Resultat: Varierat arbete kan associeras med mycket god arbetsförmåga
hos alla unga manliga deltagare i studien, också i synnerhet med 
deltagare med hög arbetsbelastning. Bland dem hade också möjligheten 

Studiens egna diskussion: Exempel ur resultatdiskussionen är att många 
deltagare i studien rapporterade mycket god arbetsförmåga kan ha resulterat i 
små effekter. Att enbart titta på intern återhämtning kan göra tolkningar av 
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att styra över när arbetet ska utföras samband med mycket god 
arbetsförmåga. Bland unga kvinnor med hög arbetsbelastning var 
möjligheten till flextid associerad med mycket god arbetsförmåga. Delar
av resultatet som är intressant för översiktens syfte gällande 
återhämtning efter hög arbetsbelastning visar att kvinnor med hög 
arbetsbelastning skattade sämst upplevd hälsa med smärta, utmattning 
och sömnsvårigheter. De med höga arbetskrav, särskilt kvinnor, 
rapporterade färre möjligheter till återhämtning än urvalet i helhet.
Slutsats: För unga män kan varierat arbete bidra till mycket god 
arbetsförmåga. För unga män med hög arbetsbelastning kan möjligheten
att styra över när arbetet ska utföras ha samband med mycket god 
arbetsförmåga. För unga kvinnor med höga arbetskrav kan möjligheten 
till flextid bidra till mycket god arbetsförmåga.

resultatet osäkra, men också ge ett tydligt fokus till studien. Åldern 18-29 år 
valdes för att man ville undersöka denna grupp. Tvärsnittsdesignen innebär att
inga kausala slutsatser kan dras.
Övrig diskussion: Bedömd kvalitet hög, 20/20 poäng. 
Arbetskrav/arbetsbelastning definieras inte, men det framkommer i kontexten 
att det handlar om mental arbetsbelastning. Återhämtning definieras ej 
gällande fysisk eller mental sådan, men i kontexten framgår att studien berör 
främst mental återhämtning. Det förtydligas att det gäller återhämtning under 
arbetsdagen. Återhämtning granskas utifrån möjligheter till återhämtning 
under arbetet i form av flextid, möjlighet att bestämma arbetstakt, möjlighet 
att ta korta pauser, möjlighet att styra över när arbetsuppgifter ska utföras och 
variation i arbetet.

de Bruin et al., 
2002 
(Nederländerna), 
35

Resultat: Studiens resultat visar att deltagarna kände sig mer utmattade 
och var signifikant mindre vakna kort tid efter läggning efter den högre 
mentalt krävande dagen än efter den lätt mentalt krävande dagen. Inga 
andra variabler visade några skillnader och sömn-vågorna slow wave 
activity (SWA) påverkades inte av grad av intensitet eller raster. Det var
ingen skillnad i upplevd grad av utmattning mellan de två passen som 
innebar hög mental aktivitet där det ena passet också innefattade raster.
Slutsats: Resultatet stödjer inte teorin om att SWA reflekterar behovet 
av sömn som ackumuleras beroende på grad av mental aktivitet under 
vaken tid. En slutsats är att ökad kroppsvärme påverkar återhämtning 
under sömn mer än hög mental arbetsbelastning.

Studiens egna diskussion: Resultatet diskuteras bland annat i relation till 
andra studier, främst gällande SWA (en indikator på sömndjup). Diskussion 
gällande metod berör bland annat den experimentella designen och olika typer
av arbetsbelastning.
Övrig diskussion: Bedömd kvalitet medel 12/20 poäng. Deltagarnas ordinarie
sysselsättning framgår inte. Urvalet utgår från intresseanmälan till studien och 
urvalet beskriv inte i detalj i studien. Analysen är beskriven, men inte i ett eget
stycke, vilket gör det svårare att följa med i analysens steg. Typ av 
arbetsbelastning är klart definierad till mental sådan. Typ av återhämtning är 
inte definierad, men det framgår att det handlar om återhämtning under sömn.

Gawke et al., 
2012 
(Nederländerna), 
38

Resultat: Alla arbetskrav utom arbetskomplexitet hade signifikant 
positivt samband med CANS och anspänning. Beslutanderätt inom 
arbetet hade signifikant negativt samband med fysiska krav, 
jobbkomplexitet och CANS. Både NFR och muskelspänning hade 
positivt samband med CANS. Beroende av andra vid arbetsuppgifter, 
informationsprocessande och lågt socialt stöd hade samband med 
CANS. Både muskelspänning och NFR påverkade relationen mellan 
arbetskaraktäristika och CANS. Resultatet visar också att NFR delvis 
påverkade sambandet mellan hög grad av informationsprocessande och 
CANS (genom att höga arbetskrav resulterar i ökad muskelspänning och
trötthet, som över tid kan resultera i muskuloskeletala besvär såsom 
CANS).
Slutsats: Arbetshälsopersonal ska inte förbise psykologiska och sociala 
delar och dess möjliga samband med CANS hos specifika 
arbetsgrupper, såsom kontorsanställda.

Studiens egna diskussion: Diskussionen tar bland annat upp att resultaten 
kan vara specifika till just kontorsanställda. De små effekterna kan ha att göra 
med att de anställda arbetade under liknande arbetsförhållanden. 
Metoddiskussionen tar exempelvis upp att studiens design är tvärsnittlig och 
bygger på subjektiva bedömningar.
Övrig diskussion: Bedömd kvalitet medel 15/20 poäng. Urvalet gjorde 
genom intresseanmälan till studien och är inte tydligt beskrivet. Typ av 
arbetskrav var både fysiska och mentala. Typ av återhämtning anges inte, men
mätningen gällande återhämtning berörde främst grad av mental anspänning.

Germeys et al., 
2017 (Belgien), 
29

Resultat: Studiens resultat visar ett kurvlinjärt samband mellan 
arbetsbelastning och psykologisk bortkoppling, samt ett linjärt samband 
mellan psykologisk bortkoppling och nöjdhet med sitt giftermål.
Slutsats: Varje steg över medelhög mental arbetsbelastning ledde till 
minskning av psykologisk bortkoppling, vilket indikerar att ju mer 
arbetsbelastning en individ upplever under sin arbetsdag, desto mindre 
kommer individen att kunna koppla bort arbetet mentalt efter 
arbetsdagen. Bortkoppling hade också samband med positiva känslor 
kring det egna giftermålet.

Studiens egna diskussion: Resulatdiskussionen berörde bland annat 
självskattning, enkäter på penna och papper, oklart om studien påverkade 
återhämtningen, samt gällande metod att det var bekvämlighetsurval.
Övrig diskussion: Bedömd kvalitet hög 18/20 poäng. Bekvämlighetsurval. 
Arbetsbelastning definieras som att det handlar om mental arbetsbelastning 
(för mycket att göra under för kort tid). Återhämtning definieras här utifrån 
psykologisk bortkoppling, det vill säga en del av mental återhämtning.

Goel et al., 2014 
(USA/Japan), 36

Resultat: Hög kognitiv arbetsbelastning, oavsett sömnlängd, ökade 
subjektiv utmattning och trötthet. Hög arbetsbelastning skapade längre 
sömnförlopp samt mindre vakenhet efter att sömnperioden inletts än 
moderat kognitiv belastning.
Slutsats: Hög kognitiv arbetsbelastning fördröjer sömnförlopp, ökar 
subjektiv utmattning och trötthet och kombinerat med sömnrestriktion 
påverkas kroppens sömnhomeostas.

Studiens egna diskussion: Resultatdiskussionen tar upp olika perspektiv på 
resultatet utifrån tidigare forskning, exempelvis mätningar av SWA (slow 
wave activity). Metoddiskussionen berör exempelvis typ av kognitiv uppgift 
och att denna enbart gavs via visuell input, samt studiens generaliserbarhet till 
andra typer av arbetsbelastning.
Övrig diskussion: Bedömd kvalitet hög, 17/20 poäng. Arbetsbelastning 
definieras som kognitiv arbetsbelastning. Återhämtning bedöms här utifrån 
parametrar som berör sömn.

Kiss et al., 2013 Resultat: I båda COPSOQ-versionerna hade kvantitativa arbetskrav och Studiens egna diskussion: Resultatet diskuteras bl.a. i relation till tidigare 
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(Belgien), 39

osäkerhet på arbetet ett signifikant samband med högt behov av 
återhämtning. I COPSOQ-I hade därtill faktorerna krav att dölja känslor 
och grad av frihet signifikant samband med högt NFR och i COPSOQ-II
hade känslomässiga krav och engagemang på arbetsplatser signifikant 
samband med hög respektive låg grad av NFR.
Slutsats: Resultaten indikerar att COPSOQ-II bättre förutsäger ett högt 
behov av återhämtning än COPSOQ-II, men att grad av frihet ska 
inkluderas i COPSOQ-II när NFR ska studeras som ett utfallsmått.

forskning, att kvantitativa arbetskrav även i tidigare forskning visat samband 
med behov av återhämtning. Därtill diskuteras likheter och skillnader mellan 
COPSOQ-versionerna och av grad av frihet (att självständigt styra över raster,
semester, flexibilitet för privata ärenden) är en viktig faktor att ta med 
gällande granskning av NFR. Gällande metod diskuteras exempelvis 
svagheten att det är en tvärsnittsdesign, vilket innebär att kausala samband 
inte kan klargöras, samt att det är självrapportering via enkäter.
Övrig diskussion: Bedömd kvalitet hög 19/20 poäng. Arbetsbelastning 
presenteras som både mental och fysisk belastning. Återhämtning ses utifrån 
perspektivet NFR, som en tidig prediktor för nedsatt välbefinnande.

Moriguchi et al., 
2011 (Brasilien), 
40

Resultat: Den enda associationen som hittades var mellan arbetssektor 
och NFR poäng. Den arbetssektor som hade högst behov av 
återhämtning hade sämst arbetsmiljömässiga och organisatoriska 
förutsättningar.
Slutsats: NFR skalan visade sig vara ett användbart instrument för att 
skilja på olika arbetssektorer med olika typer av arbetsbelastning och 
bidrog till att definiera prioriterade interventioner för att bibehålla de 
anställdas hälsa.

Studiens egna diskussion: Diskuterar kring resultatet, exempelvis gällande 
ålder, där ingen association mellan ålder och högre NFR hittades, vilket skiljer
sig från vissa andra studiers resultat som visar att det finns skillnader gällande 
ålder och behov av återhämtning. Metoddiskussionen är kortfattad och berör 
exempelvis generaliserbarhet och NFR enkäten.
Övrig diskussion: Bedömd kvalitet medel, 11/20 poäng. Studiens design är 
inte tydligt presenterad och urvalsförfarandet är inte tydligt beskrivet. De som 
hade tid att svara på enkäterna gjorde det. Typ av arbetsbelastning var dels 
repetitivt arbete, typ av arbetsställningar och även organisatoriska problem 
såsom tidsbegränsning på arbetet, kommunikation, temperatur och ljud. Typ 
av återhämtning definieras inte tydligt, men studien handlar framförallt om 
upplevd grad av kognitiv utmattning.

Patterson et al., 
2015 (USA), 30

Resultat: Resultatet visar att genomsnittlig återhämtning mellan 
arbetsskift varierade utifrån typ av klinisk verksamhet, generell 
hälsostatus, längd på arbetspass, sömnkvalitet, grad av utmattning och 
sömnighet under dagen. Återhämtning skattades bättre hos de anställda 
som var mer nöjda med sitt schema och lägst för de som arbetade 12-
timmars skift (kortare skift).
Slutsats: I den här studerade populationen fanns ett samband mellan 
högre grad av återhämtning mellan arbetsskift och nöjdhet med schema 
samt längre skiftlängd. Det fanns också svaga samband mellan 
återhämtning och hälsostatus, sömnkvalitet och utmattning på 
arbetsplatsen.

Studiens egna diskussion: Diskussionen gällande resultatet handlar bl.a. om 
att vilka instrument som använts i olika studier och att det är svårt att jämföra 
resultaten då olika instrument använts, samt att återhämtning mellan skift 
behöver definieras mer. Längre återhämtning mellan skift är en av de 
potentiella förklaringarna till varför längre skift hade samband med högre grad
av återhämtning. Gällande metoddiskussion diskuteras bl.a. designen att 
hämta data från två olika studier och i olika sammanhang. Detta ses som både 
en begränsning och, kombinerat, som en styrka.
Övrig diskussion: Bedömd kvalitet hög, 19/20 poäng. Bekvämlighetsurval. 
Arbetsbelastning ses här utifrån exempelvis skiftarbete och långa arbetspass. 
Vissa EMS-arbetare rapporterade hög arbetsbelastning som ett skäl till 
utmattning. Återhämtning definieras i den här kontexten som förbättring av 
arbetsrelaterad mental eller fysisk utmattning efter återhämtande vila, antingen
en dag efter arbetet eller under tiden mellan arbetsskift.

Radstaak et al., 
2014 
(Nederländerna), 
37

Resultat: Resultatet visar att kognitivt stressande arbetsskift var 
relaterade till längre insomningstid och att arbetsbelastning var relaterad
till försämrad sömnkvalitet. Stressande arbetsskift var också positivt 
relaterat till utdragen kognitionsstress, förlängd insomning och 
påverkade associationen mellan stressande skift och förlängd 
insomning.
Slutsats: Udragen kognitionsstress kan vara en förklarande mekanism i 
sambandet mellan arbetsrelaterade stressorer och försämrad sömn.

Studiens egna diskussion: Resultatet diskuteras bl.a. utifrån svårigheter att 
jämföra kriterier för sömnkvalitet och behov av operationaliserbara kriterier. 
Metoddiskussionen berör att utdragen kognitionsstress mättes på morgonen 
istället för på kvällen, vilket ses som en svaghet i studien. Generaliserbarhet 
för andra yrkesgrupper diskuteras också.
Övrig diskussion: Bedömd kvalitet hög, 16/20 poäng. Urvalsförfarandet är 
inte tydligt beskrivet. Antalet deltagare är lågt, men de utgör en stor del av alla
inom sin yrkeskategori i landet. Arbetsbelastning ses här främst ur kognitivt 
perspektiv och piloternas arbetsmiljö beskrivs som att innefatta hög kognitiv 
belastning, höga emotionella krav och hög oväntad arbetsbelastning överlag. 
Återhämtning ses utifrån perspektivet sömn som anges vara en mycket viktig 
möjlighet till återhämtning. Här används vidare begreppet perseverative 
cognition (här översatt till utdragen kognitionsstress), vilket definieras som 
fortsatt aktivering av kognitiv representation av mentala stressorer.

Riese et al., 2004 
(Nederländerna), 
41

Resultat: Ingen effekt hittades gällande arbetsrelaterad (mental och 
fysisk) stress eller arbetsrelaterad stress i relation till socialt stöd på 
blodtryck, hjärtfrekvens eller hjärtslagsvariabilitet. Arbetsrelaterad 
stress var inte heller associerad med skillnader i kortsiktig eller 
långsiktig fysiologisk återhämtning under sömn efter en arbetsdag eller 
en ledig dag. Höga arbetskrav var associerad med högre blodtryck på 
arbetet, men sambandet med högre diastoliskt blodtryck kunde bara 
hittas när beslutsutrymmet var högt snarare än lågt.

Studiens egna diskussion: Resultatet diskuteras, exempelvis att populationen 
är ung, vilket kan förklara bristen på samband mellan arbetsrelaterad stress 
och kardiovaskulära riskfaktorer. Kritisk diskussion kring metod saknas.
Övrig diskussion: Bedömd kvalitet hög, 16/20 poäng. Design och 
urvalsförfarande är inte helt tydligt beskrivet. Arbetsbelastning definieras som
mental belastning, men även fysisk belastning granskas. Återhämtning ses 
utifrån perspektivet fysisk återhämtning under sömn. Otydligt hur 
sömnkvaliteten mättes, det står väldigt kortfattat om detta. Det tycks 
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Slutsats: Hög arbetsrelaterad ansträngning bland unga, kvinnliga 
sjuksköterskor är inte associerat med en nedsatt kardiovaskulär 
hälsoprofil.

framförallt ha gällt mätinstrumentet VU-AMS under sömnen, som mätte 
förändringar i kroppsställningar.

Sluiter et al., 
2000 
(Nederländerna), 
42

Resultat: Studiens resultat visar att typen av arbete och tid på dagen har 
samband med nivåer av kortisol och adrenalin, oavsett psykosociala 
arbetsfaktorer. De som hade mest negativa hälsomässiga effekter på de 
hormonella värdena var de anställda med kombinerat fysiskt och mentalt
arbete (baslinjevärden av kortisol var högre och neuroendokrin 
återhämtning efter arbetet tog längre tid). Detta gällde gruppen med 
mentala och fysiska krav (ambulansförare). Arbetskrav/arbetsbelastning 
var negativt associerat med kortisolnivåer inom samtliga grupper.
Slutsats: Negativa effekter på kortisol och adrenalin aktivitet eller 
återhämtning hittade hos anställda med kombinerade mentala och 
fysiska arbetskrav i jämförelse med anställda som hade enbart mentala 
eller fysiska arbetskrav.

Studiens egna diskussion: Resultatet diskuteras exempelvis utifrån teorin om 
allostatisk belastning. Resultatet att mixade arbetsuppgifter visade negativa 
resultat gällande stressrelaterade hormoner är intressant utifrån perspektivet 
att arbetsrotation ofta rekommenderas som en lösning på ensidiga 
arbetsuppgifter. Metod diskuteras inte.
Övrig diskussion: Bedömd kvalitet medel 15/20 poäng. Arbetsbelastning 
betraktas här både utifrån ett fysiskt, ett mentalt och ett mixat perspektiv. 
Återhämtning granskas utifrån neuroendokrina hormoner i urin och 
återhämtning/reducering av dessa.

Upadyaya et al., 
2016 (Finland), 
31

Resultat: Resultatet visade att samband fanns mellan arbetsengagemang
och depression (negativt), tillfredsställelse (positivt) och mellan 
depression och utbrändhet (positivt). Arbetsengagemang var också 
negativt associerat med utbrändhet och depression var negativt 
associerat med tillfredsställelse. Tjänande ledarskap (servant leadership)
var positivt associerat med arbetsengagemang, som i sin tur var positivt 
associerat med tillfredsställelse och återhämtning och negativt associerat
med utbrändhet och depression. Hög arbetsbelastning var positivt 
associerat med utbrändhet och depression som i sin tur var associerat 
med ökade mentala diagnoser och negativt associerat med återhämtning.
Slutsats: Resultaten indikerar att det är viktigt för forskare, utövare och 
andra professionella inom området att ta flera aspekter i beaktande (både
relaterade till arbete och individ) när anställdas välbefinnande och 
ohälsa granskas i olika kontexter.

Studiens egna diskussion: Resultaten diskuteras i relation till annan 
forskning, exempelvis gällande arbetsengagemang som i studien visar sig vara
en viktig faktor för tillfredsställelse med livet. Metod diskuteras, bl.a. lyfts låg
svarsfrekvens och självrapportering som svagheter i studien. Associationerna 
var tvärsnittliga, varför ytterligare longitudinella studier behövs.
Övrig diskussion: Bedömd kvalitet medel 12/20 poäng. Design och 
urvalsförfarande presenteras inte tydligt. Arbetsbelastning handlar i den här 
studien om de arbetskrav som resulterar i förlängd fysisk och mental 
ansträngning. Det tycks framförallt röra mental arbetsbelastning. 
Återhämtning ses här som återhämtning som sker efter arbetet och under 
fritiden (mental eller fysisk definieras inte).

Umehara et al., 
2007 (Japan), 32

Resultat: Resultatet visar att långa arbetsdagar per vecka var signifikant
associerat med högre arbetskrav, låg kontroll över arbetet och fler 
psykosomatiska symptom. Arbetsdagar utan övertid var signifikant 
associerad med lägre arbetskrav, större kontroll över arbetet och färre 
psykosomatiska symtom.
Slutsats: Långa arbetsdagar är en riskfaktor för arbetsrelaterad stress 
och psykosomatiska symptom, och arbetsdagar utan övertid är en 
skyddande faktor som kan främja återhämtning.

Studiens egna diskussion: Resultatet diskuteras initialt i relation till annan 
forskning som visar liknande resultat. Återhämtning diskuteras utifrån behovet
av lediga arbetsdagar för att främja återhämtning. Jämförelser med andra 
yrkesgrupper visar att barnläkare har högre arbetskrav, högre grad av kontroll 
över arbetet och fler psykosomatiska symtom jämfört med arbetare i andra 
arbeten. Metoddiskussionen nämner bl.a. att resultatet i tvärsnittsdesignen 
innebär att det är svårt att dra kausala samband, vilket bör konfirmeras genom 
en longitudinell studie.
Övrig diskussion: Bedömd kvalitet hög, 20/20 poäng. Arbetsbelastning 
handlar här främst om arbetstid och arbetsschema, huruvida studiens deltagare
arbetar övertid samt arbetskrav såsom uppfattad mängd arbete. Återhämtning 
handlar om antal arbetsdagar utan övertid, antal lediga dagar och antal dagar 
med lite arbete den senaste månaden, men i diskussionen nämns att 
återhämtning delas in i ett psykologiskt och fysiologiskt tillstånd.

van der Hulst et 
al., 2006 
(Nederländerna), 
33

Resultat: Resultatet visar att övertid inte är associerat med ett högre 
behov av återhämtning i populationen, men att det fanns ett positivt 
samband mellan övertidsarbete och behov av återhämtning i arbete med 
hög mental belastning (höga krav, låg grad av kontroll, övertid). 
Slutsats: Sambandet mellan övertidsarbete och behov av återhämtning 
tycks bero på arbetsförutsättningar; sambandet fanns hos anställda som 
upplevde höga arbetskrav.

Studiens egna diskussion: Diskussionen gällande resultatet berör bl.a. motiv 
för att arbeta övertid. I metoddiskussionen nämndes att datat var tvärsnittligt, 
vilket ses som en svaghet, och att det behövs en longitudinell eller 
kvasiexperimentell design för att undersöka ämnet djupare.
Övrig diskussion: Bedömd kvalitet medel 15/20 poäng. Arbetsbelastning 
handlar här om arbetskrav såsom arbetstakt, komplexitet, grad av kontroll. 
Återhämtning betraktas här utifrån behov av återhämtning, exempelvis 
gällande grad av utmattning. Det tycks gälla främst mental återhämtning.
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Bilaga 5

Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvantitativ forskningsmetod

(utformad med utgångspunkt i SBU’s granskningsmall

för kvalitativa studier och justerad för kvantitativa studier)

Författare och år:

Poäng (av max 20 p): 

Total bedömning av studiens kvalitet:  ☐ Hög >15 p   ☐ Medel 10-14 p       Låg 0-9 p☐ 

Ja, i hög grad (2 p)
Ja, till viss del (1

p)
Nej (0 p) Ej tillämpbart (0 p)

Utgår studien från en 
väldefinierad 
problemformulering/ 
frågeställning?

Är studiens design tydligt 
presenterad?

Är studiens design sådan att 
det går att besvara 
syftet/frågeställningen med 
den?

Är urvalet relevant 
(sammantaget utifrån typ av 
studie, typ av urval, antal 
deltagare, population)?

Är urvalsförfarandet tydligt 
beskrivet?

Är datainsamlingen tydligt 
beskriven?

Är analysen tydligt 
beskriven?

Är analysförfarandet 
relevant i relation till 
datainsamlingsmetoden?

Är resultatet tydligt 
beskrivet?

Är resultatet logiskt?

Kommentarer:
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Bilaga 6

Intervjuguide

Kön:.....................

INLEDNING

 Presentation av mig
 Läs igenom och samla in informationsbrev
 Ge presentkort
 Beskriv upplägg för intervju (20-30 min, säg till om jag ska förtydliga någon fråga, om det är

något du inte vill svara på är det bara att säga till)
 Definiera nyckelbegrepp: återhämtning (fysisk och mental)
 Sätt igång inspelning (om detta har godkänts), sätt igång app för text och för anteckningar för

hand

BAKGRUNDSFRÅGOR
1, Hur gammal är du?

2, Hur ser din familjesituation ut?

3, Hur ser din utbildningsbakgrund ut?

4, Hur länge har du arbetat som lokalvårdare i den nuvarande organisationen?

Totalt antal år i yrket?

5, Har du en fast anställning?

6, I vilken omfattning arbetar du?

7, Vilka arbetstider har du?

8, När har du rast?

Styr du över tid för raster själv eller är rasterna på bestämda tider?

Har du möjlighet att ta paus från arbetet när du känner att du behöver?

9, Hur upplever du överlag din fysiska och psykosociala arbetsmiljö?

GÄLLANDE ÅTERHÄMTNING

10, Vad innebär uttrycket fysisk och mental återhämtning under arbetsdagen för dig?

11, Vad gör du för att återhämta dig fysiskt och mentalt under arbetsdagen?

12, Hur upplever du att förutsättningarna inom organisationen ser ut för att du ska kunna återhämta dig

fysiskt och mentalt under arbetsdagen?

13, På vilket sätt upplever du att organisationen arbetar för att främja återhämtning under arbetsdagen för

er anställda?

14, Finns det några policys och regler kring rutiner för återhämtning under arbetsdagen som du känner

till? Om ja; utveckla.

15, Vad sades om rutiner för raster och pauser under din introduktionsutbildning?

Nämndes något om återhämtning? Om ja; utveckla.

16, Är återhämtning under arbetsdagen något som har diskuterats på personalmöten eller på möten kring

systematiskt arbetsmiljöarbete? Om ja; utveckla.

17, Vad upplever du skulle bidra till en bättre fysisk och mental återhämtning för dig under arbetsdagen?

ÖVRIGT

18, Har du några frågor ?
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Bilaga 7

Information inför intervju

Vill du delta i en intervjustudie om återhämtning hos lokalvårdare?

Jag heter Ylva Leandersson och skriver examensarbete på Masterprogrammet i Arbetshälsovetenskap på
Högskolan i Gävle. Syftet med min uppsats är att undersöka lokalvårdares möjligheter att återhämta sig
under  arbetsdagen.  Att  kunna  återhämta  sig  fysiskt  och  mentalt  är  en  viktig  del  i  bibehållandet  av
välbefinnande och arbetskapacitet. Kunskap om detta område kan förhoppningsvis bidra till att förbättra
lokalvårdares  arbetsrelaterade  hälsa.  Jag vill  intervjua  några  lokalvårdare  för  att  få  veta  mer om era
möjligheter  till  återhämtning.  Intervjun  tar  ca  20-30  minuter  och  kan  ske  genom  personligt  möte
(alternativt genom telefonmöte).

Det är frivilligt att delta i intervjun och du har möjlighet att när som helst avbryta din medverkan utan att

ange  några  skäl.  Namn  på  individer  och  organisationer  som  medverkar  kommer  att  behandlas

konfidentiellt  och kommer inte att  framgå i  uppsatsen.  Materialet  till  uppsatsen analyseras  endast  på

gruppnivå. Citat och exempel som hämtas från intervjuerna kommer inte att kopplas till  något namn.

Resultatet kommer att publiceras i en uppsats som kommer att finnas tillgänglig på nätet på en portal som

heter  DiVA (Digitala  Vetenskapliga  Arkivet).  Uppsatsen  kommer  att  publiceras  där  så  snart  den  är

färdigställd, vilket planeras vara till sommaren. Det insamlade materialet kommer enbart användas till

forskning.

Intervjuerna  kommer  att  spelas  in  (bara  ljud,  inte  bild).  Intervjuerna  skrivs  sedan  ned så  att  textens

innehåll kan analyseras. Det inspelade materialet och den renskrivna texten kommer att raderas så snart

uppsatsen är publicerad. Du samtycker till att delta i studien genom att signera det här informationsbladet

och ta med det till intervjutillfället.  Som tack för din medverkan får du ett presentkort på en biobiljett

(värde 150 kr) när intervjun påbörjas. Om du har frågor kring studien kan du kontakta mig via uppgifterna

nedan.

Stort tack på förhand,

Ylva Leandersson, y.leandersson@gmail.com, student Högskolan i Gävle

Handledare David Hallman, david.hallman@hig.se, Högskolan i Gävle

Handledare Sofie Bjärntoft, sofie.bjarntoft@hig.se, Högskolan i Gävle

Samtycke till deltagande

Jag har tagit del av informationen ovan och samtycker härmed till att medverka i forskningsstudien om

återhämtning hos lokalvårdare.

_________________________________________________________

Namnteckning

_________________________________________________________

Ort, datum
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