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Sammanfattning 

Studiens syfte är att studera sambandet mellan rättvisa, ansvar, 

utbrändhet och hälsa bland medarbetare på Örebro 

Universitetssjukhus. Studiepopulationen består av omsorgspersonal, 

sammanlagt 115 stycken, varav 29 stycken är män och 86 stycken är 

kvinnor, med en medelålder på 41 år. Samtliga svarade på ett 

frågeformulär som delades ut efter muntlig förfrågan, där de fick 

skatta sig själva. Frågebatteriet mäter fyra stycken skalor, ansvar 

(krav och kontroll), rättvisa (socialt stöd), utbrändhet samt hälsa. 

Resultatet visar statistiskt signifikanta relationer mellan rättvisa och 

ansvar i relation till utbrändhet. Slutsatsen av den här studien är att 

det starkaste sambandet till utbrändhet är rättvisa, utifrån 

föreliggande undersökning. 
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The psychosocial work environment based on the relationship to responsibility, justice 

and burnout among care workers1 
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Abstract 

The thesis aims to study the relationship between justice, responsibility, 

burnout and health among care workers at Örebro University hospital. The 

thesis population consists of a total of 115 care workers, of which 29 of them 

were male and 86 of them were women, with a mean age of 41 years. All 

responded to a questionnaire that was distributed after oral request, where they 

self-rated themselves. The question battery is measuring four scales; 

responsibility (demands and control), justice (social support), burnout and 

health. The result showed statistically significant relationship between justice 

and responsibility in relation to burnout. The conclusion of this study is that 

the strongest relationship to burnout is justice, based on the present study. 

  

Keywords: Responsibility, Justice, Stress, Burnout, care workers. 

  

1Psychology C, Fall 2012. Supervisor: Mats Liljegren 
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Den psykosociala arbetsmiljön utifrån sambandet mellan ansvar, rättvisa och 

utbrändhet hos omsorgspersonal på Örebro Universitetssjukhus 

En stor del av människans vardag tillbringas på arbetet. Därför är det viktigt att 

människor mår bra på sin arbetsplats. Detta både för arbetsgivaren, ur ett ekonomiskt 

perspektiv, och för arbetstagaren, ur hälsosynpunkt. Två olika motiv till ett gemensamt 

mål. Hur ska då arbetsgivaren göra för att arbetstagaren ska trivas och må bra på 

arbetet? 

Enligt Arbetsmiljöverket så har 22 procent av de sysselsatta kvinnorna och 17 

procent av de sysselsatta männen uppgett att de har haft arbetsrelaterade besvär det 

senaste året. En av de tre största orsakerna till arbetsrelaterade besvär är stress – de 

andra två är fysisk belastning och psykisk påfrestning. Hos kvinnor är stress den 

främsta orsaken till arbetsrelaterade besvär (var tionde kvinna med besvär säger att 

orsaken till besvären är stress). Och en ökning har skett sedan 2010, då stressrelaterade 

besvär gick om fysiska besvär för kvinnor. För männen så ser det annorlunda ut, där 

påfrestande arbetsställningar är den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade besvär. 

Därefter är stress den näst vanligaste orsaken till arbetsrelaterade besvär 

(Arbetsmiljöverket, 2012). Vidare så har det visat sig att arbetsplatser som har många 

vikarier eller anställningar av liknande former är negativt för de fast anställda. Följande 

för att det oftast är den fast anställda som få ta itu med det extra ansvaret som uppstår 

när en vikarie inkallas. Detta över de övergripande arbetsuppgifterna men också extra 

ansvar över vikarien. Att ha för mycket personal som är tillfällig kan alltså leda till 

stress hos den som är fast anställd – då denne får ta på sig extra ansvar – än vad som 

vanligtvis ligger på arbetstagarens ansvar (Handels, 2012). Att känna sig orättvist 

behandlad på sin arbetsplats kan leda till stress hos arbetstagaren. Exempelvis när 
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individen upplever att arbetarkollektivet inte ger det sociala stödet han eller hon 

behöver (Passer et al., 2009). Alltså faktorer som orsakar stress (här; bristen av socialt 

stöd) i kombination med andra fysiska och psykologiska faktorer påverkar människans 

sjukdomsbild (House et al., 1988; ref. i Passer et al., 2009). 

 

Stress 

Varje enskild individ har en individuell föreställning om vad som är ett fulländat 

hälsotillstånd. Det finns tre teoretiska faktorer för det ideala hälsotillståndet, det sociala, 

det fysiska och det mentala. För att uppnå detta ideala hälsotillstånd ska en balans råda 

mellan dessa tre faktorer (Taylor, 2012). Vidare så är det även individuellt vad som 

orsakar stress – subjektivt upplevt – att sitta fast i en bil kö när man är sen till ett möte 

behöver inte vara en stressad situation för alla. Det som är en stressad situation för en 

individ behöver alltså inte vara en stressad situation för nästa individ. Även reaktioner 

av stress är individuella då vissa människor har en högre stresströskel än andra och 

hanterar stressiga situationer utan några större problem. Följande för att de här 

människorna har kontroll – vilket blir till en positiv effekt. Medan andra människor är 

känsligare och kommer istället ur balans när de upplever hög grad av stress. Responsen 

av stress upplevs då likt något som orsakar instabilitet i livet (obalans mellan krav och 

resurser) som kan leda vidare till ohälsa och utbrändhet (Taylor, 2012). Tidigare studier 

har visat att de som drabbats av utbrändhet har varit utsatta för kronisk stress, alltså 

stress under en längre tid utan möjlighet till återhämta sig. Återhämtning är en viktig 

del för att stressen inte ska bli långvarig och orsaka skadlig verkan samt sjukdomar 

(Karolinska Institutet, 2009). Flera teorier om stress visar alltså att en hög grad av stress, 

utan återhämtning, tenderar att predicera utbrändhet och ohälsa. 
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Stress kan utlösas av flera olika faktorer, allt ifrån kognitiva, fysiologiska och 

beteendemässiga förändringar till de genetiska uppsättningar som människor har 

(Taylor, 2006). Några av de vanligaste stressfaktorerna är framförallt arbete, familj, 

ekonomi och känslan av för hög grad av ansvarstagande. Detta kan i sin tur generera 

både positiv eller negativ stress. Hög grad av stress (som upplevs negativ) kan påverka 

prestationsförmåga och begränsar individens tänkande och kognition (Taylor, 2012). 

Negativa händelser har visat sig ha en starkare relation till både psykisk stress och 

fysiska symptom, än positiva (Sarason, Johnson, & Siegel, 1978). I denna studie 

kommer fokus endast ligga på den negativa, ständigt pågående stressen, som upplevs av 

en individ på en arbetsplats. Vilket i sin tur kan resultera i utbrändhet.  

  

Utbrändhet 

Hur kan då begreppet utbrändhet definieras? Genom åren så har massmedia, forskare 

och chefer skaffat olika uppfattningar om vad utbrändhet är. Maslach (1983) menar att 

utbrändhet 1) sker på en individnivå, där individuella arbetare upplever en känsla av 

utbrändhet. 2) Utbrändhet involverar olika känslor, attityder, motiv och förväntningar 

alltså att utbrändhet är en internpsykologisk erfarenhet. Och 3) att utbrändhet eventuellt 

kan medföra negativa upplevelser och/eller konsekvenser för individen. Problem i 

egenskap av oro, utmattning, obehag eller nedstämdhet kan vara negativa följder för 

individen. Dessa tre ovanstående punkter är grundläggande i avgränsningen för 

begreppet utbrändhet. Utbrändhet sträcker sig över alla gränser, likväl könsgränser som 

yrkestitlar skriver Maslach (1983). Om en individ har följande fokus så menar Maslach 

att utbrändhet är relaterat till stress på arbetsplatsen (Paine, 1983). 
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Själva utvecklingsförloppet av utbrändhet i sig lyder som följer. Första stadiet är 

att individen drabbas av kroppsliga symptom så som sömnsvårigheter, ständig trötthet, 

mag- och tarmproblem samt kontinuerlig värk i kroppen. Följande symptom 

uppmärksammas oftast inte. Utan det är först när allvarligare symptom uppkommer som 

exempelvis bröstsmärtor och andra akuta besvär som individen väljer att söka vård. Om 

känslan av utmattning kvarstår, kan de kognitiva symptomen smyga sig på i egenskap 

av koncentrationssvårigheter och minnesstörningar. De här kognitiva problemen kan 

orsaka att de simplaste sakerna som att hitta hem efter jobbet blir till ett vardagsproblem. 

Det tredje symptomet i utvecklingsförloppet av utbrändhet är de depressiva symptomen 

som humörförändringar, ångest, nedstämdhet samt oro (Karolinska Institutet, 2009). 

Vidare så ökar stress risken för ett försvagat immunförsvar, vilket kan orsaka att 

individen blir lättmottaglig för sjukdomar, infektioner och kognitionsproblem som i sin 

tur kan leda till utbrändhet (Friedman och Silver, 2007). Vilket i sin tur kan ge en 

ökning av långvarig sjukskrivning, arbetsfrånvaro samt en ökad personalomsättning 

(Karolinska Institutet, 2009) som är kostsamt både för individen och samhället 

(Maslach, 1983).  

 

Krav och Kontroll 

Krav och kontrollmodellen förklarar interaktionen mellan krav samt kontroll vilket kan 

leda till stress om obalans mellan dem uppstår. Kontroll är det individen själv kan 

påverka, graden av en individs personliga egenkontroll. Med andra ord, hur stort beslut- 

och handlingsutrymme individen har. Krav är lika med den mängd individen hinner 

klargöra under en viss tidspress, vilket även kallas för de psykologiska 

stresskomponenter (Eriksson & Larsson, 2009). Arbetskrav som form har dock 
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förändrats, från det fysiska till allt fler arbeten ställer sociala och psykiska krav. Den 

enskilde individen förväntas i dagens samhälle att ta ett större ansvar och vara 

självständig i sitt arbete, vilket har bidragit till ökning av stress och arbetskrav på 

arbetsplatserna (Karolinska Institutet, 2009). Krav och kontrollmodellen utformades för 

att utforska arbetsrelaterade stressfaktorer samt den psykosociala arbetsmiljön och hur 

effekterna på människans hälsa blev (Karasek & Therorell, 1990). Modellen förklarar 

att det är förhållandet mellan krav och upplevd kontroll som avgör hur en individ 

hanterar och påverkas av stressen som uppkommer. Känslan av höga krav och hög 

kontroll kan resultera i positiv stress, vilket kan ses som en buffert och innefattar att 

individen blir mer aktiv och/eller effektiv. Medan en individ som upplever hög stress i 

arbetet – individen har höga krav på sig och låg grad av personlig kontroll – tenderar att 

uppleva en hög grad av negativ stress (Karasek, 1979). Det är även vanligt att en 

individ som inte upplever några krav eller mål att uppnå inom sitt arbete påverkas också 

av en negativ stress. Följande kan istället resultera i att individen blir passiv och 

upplever en hög grad av stress (Taylor, 2012). Vidare utvecklades krav- och 

kontrollmodellen genom att en tredje faktor tillkom – socialt stöd – och av det kom 

modellen “krav, kontroll och socialt stöd”.  Denna modell förklarar att om en individ 

upplever en hög grad av stress, hög grad av krav men låg grad av kontroll, så skulle 

individen kunna klara av detta, tack vare upplevt socialt stöd (Karasek, et al., 1990).  

  

Socialt stöd och Rättvisa 

Taylors (2007) definition utav socialt stöd lyder, “perceptionen eller erfarenheten att 

en är älskad och att andra bryr sig om en” (Friedman & Silver, 2007, s145). Dessutom 

så förklaras socialt stöd i ord som att individen känner sig respekterad, värdefull och 
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uppskattad av andra, men också en känsla av tillhörighet till det sociala nätverket bland 

arbetskollegorna. I detta nätverk är det också viktigt att alla på arbetsplatsen känner att 

alla har likvärdiga skyldigheter och medverkan. Upplever arbetstagaren en oförmåga att 

utveckla sina sociala relationer och möjligheten att integrera med andra på sin 

arbetsplats tenderar detta att leda till stress och dålig psykisk och fysisk hälsa (Taylor, 

2006). Att ha en dålig relation med sin arbetsgivare har även visats sig vara kopplat till 

utmattning samt att det kan öka arbetstagarens risk för kranskärlssjukdomar (Davis, 

Matthews, Meilahn & Kiss, 1995). Det sociala stödet kan likväl komma från en 

organisation som från privatlivet (Friedman, et al., 2007). Fokus i denna undersökning 

kommer dock att ligga på det sociala stödet som individen får från en organisation, 

vilket alltså kan anses vara en buffert för att de anställda ska klara av de psykiska 

kraven på arbetsplatsen. En stressfull arbetsplats med ett aktivt socialt stöd är alltså 

bland annat att man känner sig rättvist behandlad av organisationen.  

Fördelad rättvisa beskrivs som; att det goda arbetet är lika med den insats 

människan gör och det han eller hon får tillbaka. Exempelvis den insats som 

arbetstagaren ger till sitt arbete, i form av engagemang och ansvar, och det som han 

eller hon sedan får tillbaka i form av materiella ting så som lön, socialt stöd (i form av 

bekräftelse), trygghet och utvecklingsmöjligheter (Homans, 1961). Detta förklaras av 

Insats- och belöningsmodellen (Dunham, 2001). Upplever man en obalans mellan det 

man ger till organisationen och det man får tillbaka kan det framkalla känslomässiga 

beteenden i egenskap av ilska, stress samt psykiska påfrestningar. Individen känner sig 

alltså orättvist behandlad. Det kan i sin tur utvecklas till ohälsa och utbrändhet (Homans, 

1961). Att känna sig rättvist behandlad hör följaktligen ihop med att känna att man har 
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socialt stöd – i form av belöning från sin arbetsgivare och från sina medarbetare. 

Individen får alltså tillbaka det han eller hon har givit till arbetsplatsen. 

  

Empirisk forskning 

Hur samspelar socialt stöd samt krav och kontroll med utbrändhet och ohälsa enligt 

tidigare forskning? Flera tidigare studier har fått resultaten att låg grad av upplevd 

rättvisa på arbetsplatsen och obalans inom insats- och belöningsmodellen, tenderar att 

skapa utbrändhet och därmed sjukskrivning för arbetstagarna (Elovainio, Kivimäki, & 

Vahtera, 2002; & Head, et al., 2007). Även forskning från Karolinska institutet i 

Stockholm visar att bristen på upplevd rättvisa och socialt stöd i sin arbetssituation i 

kombination med hög stress i arbetet ökar risken för sjukdomar och depressiva 

symptom. Liknande konsekvenser kan också uppkomma om en individ upplever att 

man inte få belöning för insatsen han eller hon gör i sitt arbete (Karolinska Institutet, 

2009). 

 “The Whitehall II study” rapporterar om orsaker som frambringar stress och 

ohälsa hos arbetstagaren. Sådana faktorer är, rättvisa och förändringar inom den, de 

arbetskrav arbetstagaren har på sig samt vilken egenkontroll han eller hon har över 

arbetet. Låga nivåer av arbetskontroll och rättvisa i kombination med höga nivåer av 

arbetskrav (plus obalans i insats- belöningsmodellen) tenderade till att vålla en högre 

risk för ohälsa. Minskad arbetskontroll och en ökning av arbetskrav kan alltså leda till 

en ökning av utbrändhet hos arbetstagarna (Kivimäki, et al., 2004). Har arbetstagaren 

dessutom bristande socialt stöd inom organisationen, så tenderar det till att 

arbetstagaren kommer att ligga högt på självskattningsinstrument som mäter utbrändhet. 

Förhållandet/sambandet mellan arbetsrelaterad stress och utbrändhet är dynamiskt, då 
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de gemensamt inverkar på varandra. Ihållande arbetsrelaterad stress kan alltså leda till 

utbrändhet. Och om utbrändhet är vanligt på en arbetsplats så beror det sannolikt på att 

arbetstagarna tycker att deras arbetsuppgifter är för krävande (Melamed, Armon, 

Shirom & Shapira, 2010). Socialt stöd är även det en huvudfaktor om arbetstagaren 

trivs på sitt arbete eller inte (Jonge et al., 2001).  

Inom stress och utbrändhet finns det vissa könsskillnader. Om individen ligger 

högt på utbrändhet så är det mer sammankopplat med kvinnor än med män (Lindblom, 

Linton, Fedeli & Bryngelsson, 2006). Var tredje kvinna upplever stress på arbetsplatsen 

varje vecka och lider av stressrelaterad ohälsa dubbelt så ofta än män (Karolinska 

Institutet 2009). Kön har också visats sig ha ett svagt samband med kontroll medan för 

ålder och kontroll finns det inte något samband alls (Elovainio, Helkama & Kivimäki, 

2001). 

Utifrån tidigare forskning så vill nu föreliggande studie undersöka sambandet 

mellan ansvar, rättvisa, utbrändhet och hälsa bland omsorgspersonal på Örebro 

Universitetssjukhus. Denna studie är relevant att göra för vad kan vara viktigare än att 

omsorgspersonal mår bra på sin arbetsplats, så att de i sin tur kan hjälpa och behandla 

människor i behov av vård. Har de en hög eller låg grad av rättvisa och ansvar? Studien 

är en kvantitativ tvärsnittsstudie som bygger på en enkätundersökning, där ett 

frågeformulär delas ut till omsorgspersonal på Örebro Universitetssjukhus. 

Föreliggande data kommer att tolkas genom en korrelationsanalys, det här för att 

undersöka samband, ett oberoende t-test för att jämföra könsskillnader och en ANOVA 

för att jämföra olika ålderskategorier. 

  

Syfte 
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Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan rättvisa, 

ansvar, utbrändhet och hälsa hos omsorgspersonal på Örebro Universitetssjukhus. För 

att undersöka sambanden så kommer tredje variabler kontrolleras för – kön och ålder – 

då tidigare studier i viss mån funnit samband mellan dem och utbrändhet. 

 

Följande frågeställningar kommer att besvaras; 

○   Finns det ett samband mellan rättvisa och/eller ansvar och utbrändhet? 

○   Om ovanstående stämmer, kvarstår sambandet mellan rättvisa och/eller 

ansvar när tredje variabler kontrolleras för – kön och ålder? 

○   Finns det några könsskillnader eller åldersskillnader gällande utbrändhet, 

hälsotillstånd, rättvisa och ansvar? 

 

 

Metod 

Valet av metod utformas av en kvantitativ inriktning, där en bivariat korrelationsanalys 

besvarade frågeställning nummer ett, samt en partial korrelationsanalys för att besvara 

frågeställning nummer två. Det utfördes också två oberoende t-test, dels för att besvara 

frågeställning nummer tre gällande könsskillnader, och dels för att undersöka eventuella 

skillnader mellan skalan utbrändhet och hälsotermometern. Detta för att se deltagarnas 

tillförlitlighet i deras svar, och en ANOVA utfördes för att se medelvärdesskillnader 

mellan tre ålderskategorier. Följande analyser valdes för att kunna besvara studiens 

syfte och frågeställningar på bästa möjliga sätt. 

  

Deltagare 
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För att besvara frågeställningarna så delades en enkät (där de skulle skatta sig själva) ut 

efter muntlig förfrågan till omsorgspersonal på Örebro Universitetssjukhus.  Deltagarna 

var totalt 115 stycken varav 29 stycken var män och 86 stycken var kvinnor. Åldern låg 

inom intervallet; 21 till 66 med en medelålder på 41 år. Deltagarna meddelades vid den 

frivilliga medverkan att de kunde få tillgång till studien när den var klar – om så 

önskades. Studiens syfte riktade in sig på omsorgspersonal, därmed gjordes urvalet av 

deltagarna genom ett typiskt urval. Det som utgör ett typiskt urval är att individer blir 

subjektivt utvalda på grund av att de är typiska för den populationen som studien vill 

uttala sig om och/eller generalisera till (Christensen, Johnson & Turner, 2011). Detta 

innebär att föreliggande studies resultat endast gäller för den omsorgspersonal som 

undersöktes. Inget bortfall kan rapporteras då alla enkäter var ifyllda när 

undersökningsledarna fick tillbaka dem. 

  

Material 

Enkätens inledning börjar med demografiska frågor om kön, ålder och yrkestitel. 

Därefter följs frågor om anställningsform, utbildning, arbetstid samt hur nöjd deltagaren 

är i sin nuvarande arbetssituation. Enkäten är utformad utifrån två olika etablerade 

mätinstrument. Första delen innehåller 25 stycken frågor utvalda från de 

standardiserade QPS Nordic och EQ5D. Enkäten är uppdelad i fyra olika skalor som 

mäter rättvisa, ansvar, utbrändhet samt hälsa. Denna studie mäter ansvar utifrån krav 

och kontroll. För mycket ansvar så upplever individen krav men med ansvar så känner 

även individen kontroll. Rättvisa operationaliseras genom vad deltagarna själva skattar 

sig angående upplevt socialt stöd. Utbrändhet fastställs genom att deltagarna själva får 

skatta sig på frågor som mäter utbrändhet och hälsa genom att gradera sig på en 



ANSVAR OCH RÄTTVISA – SAMBANDET MED UTBRÄNDHET 
[13] 

hälsotermometer – studiens andra mätinstrument. Svaren har data bearbetas och 

analyseras via Statistical Package for Social Science (SPSS) ett statistiskt hjälpmedel, 

där svaren kodades om och matades in för hand. 

  

Frågeformulär 

Ansvar. Den här enkäten mäter ansvar genom två underskalor, där 5 frågor syftar till 

krav (ansvarkrav) och 5 frågor för att mäta kontroll (ansvarkontroll). Vilket ansvar som 

läggs på individen som arbetstagare. Ansvarkontroll.  Frågor som 

mäter ”ansvarkontroll” i enkäten är; Kan du påverka mängden arbete du får? Kan du 

själv bestämma din arbetstakt? Kan du bestämma din egen arbetstid? Kan du påverka 

beslut angående vilka personer du skall arbeta tillsammans med? Kan du påverka 

beslut som är viktiga för ditt arbete? Skalan “ansvarkontroll” har ett Cronbach’s alfa på 

α=.56. Ansvarkrav. Frågor som mäter “ansvarkrav” i enkäten är; Är din arbetsmängd 

så ojämnt fördelad att arbetet hopar sig? Måste du arbeta i mycket högt tempo? Har du 

för mycket att göra? Kräver ditt arbete fysisk uthållighet? Utför du arbetsuppgifter som 

du skulle behöva mer utbildning för? Frågorna skattas mellan 1 till 5, där 1=mycket 

sällan eller aldrig, 2= Ganska sällan, 3=ibland, 4=Ganska ofta och 5= mycket ofta eller 

alltid. Skalan “ansvarkrav” har ett Cronbach`s alfa på α=.64. 

Rättvisa. Rättvisa är operationellt definierat via frågor som bygger på vilket 

socialt stöd medarbetaren får från arbetsgivare och kollegor, samt privat. Exempel; Om 

du behöver, får du då stöd och hjälp med ditt arbete från dina arbetskamrater? Om du 

behöver, får du då stöd och hjälp med ditt arbete från din närmaste chef? Får du 

uppskattning för dina arbetsprestationer från din närmaste chef? Har du lagt märke till 



ANSVAR OCH RÄTTVISA – SAMBANDET MED UTBRÄNDHET 
[14] 

störande konflikter mellan arbetskamrater? Även här så skattas frågorna mellan 1 till 5. 

Skalan rättvisa får ett Cronbach`s alfa på α=.60 

Utbrändhet. Utbrändhet fastställs genom frågor från självskattnings instrument 

QPS Nordic. Frågor som; Hur ofta känner du dig trött? Hur ofta känner du dig fysiskt 

utmattad? Hur ofta känner du dig känslomässigt utmattad? Hur ofta tänker du ”Nu 

orkar jag inte mer”? Även dessa skattades mellan 1 till 5. Utbrändhet har ett 

Cronbach`s alfa på α=.8. Utbrändhet fastställs även genom att respondenterna får kryssa 

i en ruta i varje nedanstående kategori. Vilket påstående som bäst beskriver 

respondenternas hälsotillstånd idag. Kategorierna det gäller är; rörlighet, hygien, 

aktiviteter, smärtor/besvär och oro/nedstämdhet. Exempelvis; Rörlighet, “jag går utan 

svårigheter”, “jag kan gå med viss svårighet” och “jag är sängliggande” 

Hälsotermometern. Sist i enkäten, för att analysera utbrändhet (ohälsa), så 

finns en termometerliknande skala där deltagaren ska skatta sitt nuvarande 

hälsotillstånd. Deltagarna markerar utifrån egen bedömning hur de själva upplever 

deras nuvarande hälsotillstånd. Termometerskalan skattas från 0 till 100, där 0 är 

individens sämsta tänkbara hälsotillstånd och 100 är det bästa tänkbara tillstånd. 

  

Procedur 

Deltagarna fick en muntligförfrågan om att delta i en enkätundersökning för en 

kandidatuppsats kopplad till Örebro universitet och det Beteendevetenskapliga 

programmet. Om de svarade “ja” så delades enkäterna ut till personalen på respektive 

mottagningar på Örebro Universitetssjukhus. Mottagningarna som 

undersökningsledarna besökte skrivs inte ut på grund av anonymiteten. Enkäten tog 

cirka 10 minuter att fylla i. Utförandet skedde under tre tillfällen och 
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undersökningsledarna var närvarande vid varje tillfälle för att svara på eventuella frågor 

och efteråt närvarande via e-post och telefon. Vid presentation av studien och enkäten 

var undersökningsledarna noga med att ge likvärdig information till alla. Vidare fick 

även deltagarna korta instruktioner angående enkäten och studiens syfte via ett 

följebrev. Detta för att deltagarna skulle svara så uppriktigt och sanningsenligt som 

möjligt och där med öka tillförlitligheten i deras svar. I följebrevet informerades 

deltagarna om studien syfte, hur de skulle fylla i enkäten och vilka 

undersökningsledarna är, plus kontaktuppgifter till dem samt till deras handledare. Det 

stod även om deltagarnas rättigheter, att det är frivilligt samt att all data och andra 

uppgifter behandlas konfidentiellt. Vilket vill säga att ingen kommer kunna utläsa vad 

enskild individ har svarat. Resultatet redovisas på gruppnivå. Varje deltagare i enkäten 

är anonym, endast kön, ålder och yrkestitel efterfrågades. 

De ifyllda enkäterna bearbetades sedan via Statistical Package for Social 

Science där alla frågorna och svaren matades in för hand. De olika frågebatterierna fick 

titlar efter våra variabler, som “rättvisa” och omformulerades till numerisk data. Svaren 

översattes alltså till kodade tal för att de skulle kunna analyseras i datasystemet. För att 

kunna “skapa” våra variabler behövdes tillförlitligheten testas hos frågorna – för att se 

om de mäter de studien avser att mäta. Följande genomfördes via det statistiska testet 

Cronbach’s alfa. Studiens skalor ligger på; utbrändhet, α=.80, ansvarkrav, α=.64, 

ansvarkontroll, α=.56, rättvisa, α=.60. Ett tillförlitligt Cronbach’s alfa bör vara α=.70 

eller över. Då vet man med säkerhet att frågorna mäter samma sak (Christensen et al., 

2011). Då studiens skalor ligger under redovisat tillförlitligt alfa, hänvisar studien till att 

de är isär plockade från sin helhet, men att de i sin helhet har ett alfa över .70. Därefter 

utfördes två olika korrelationsanalyser. En bivariat för att besvara “Finns det ett 
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samband mellan rättvisa och/eller ansvar och utbrändhet?”, och en partial för att 

kontrollera för tredje variabler – kön och ålder. Två oberoende t-test utfördes, ett t-test 

för att besvara frågeställningen om könsskillnader, samt ett t-test för att för att 

undersöka eventuella skillnader mellan skalan utbrändhet och hälsotermometern. Detta 

för att se deltagarnas tillförlitlighet i deras svar. En ANOVA utfördes för att se 

medelvärdesskillnader mellan ålderskategorierna, 21-34 år, 35-49 år och 50-66 år. 

Gällande studiens generaliserbarhet så begränsas det av storleken på underlaget och 

sättet som urvalsprocessen gick till – som nämndes tidigare. 

 

Resultat 

Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns något samband mellan rättvisa, 

ansvar, utbrändhet samt hälsa hos omsorgspersonal på Örebro Universitetssjukhus. För 

att undersöka sambanden så kontrolleras tredje variablerna – kön och ålder. Följande 

frågeställningar som besvarades är; “Finns det ett samband mellan rättvisa och/eller 

ansvar och utbrändhet?”, “Om ovanstående stämmer, kvarstår sambandet mellan 

rättvisa och/eller ansvar när tredje variabler kontrolleras för – kön och ålder?” och 

“Finns det några könsskillnader eller åldersskillnader gällande utbrändhet, 

hälsotillstånd, rättvisa och ansvar?”.  

 

Rättvisa 

Inledningsvis testades den första frågeställningen angående sambandet mellan rättvisa 

och utbrändhet. Resultatet visar att det finns ett negativt signifikant samband mellan 

rättvisa och utbrändhet (Tabell 1). Detta innebär att upplevd rättvisa på arbetsplatsen 

tenderar till låg grad av utbrändhet eller att icke upplevd rättvisa kan resultera i 
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utbrändhet. När vi kontrollerar för kön och ålder är resultatet fortfarande ett negativt 

signifikant samband (r =-.46, p<.01).  

  

Ansvarkontroll 

Vidare visar resultaten att det finns ett negativt samband mellan ansvarkontroll och 

utbrändhet (Tabell 1), vilket säger att en låg grad av kontroll kan frambringar 

utbrändhet. Eller vice versa, hög grad av kontroll genererar inte utbrändhet. När vi 

kontrollerar för kön och ålder är resultatet fortfarande ett negativt signifikant samband 

(r =-.38, p<.01).  

  

Ansvarkrav 

Ansvarkrav har ett positivt signifikant samband med utbrändhet (Tabell 1). Det säger att 

om individen känner höga krav så skattar sig individen troligtvis högt utbrändhet. Och 

tvärtom, lågt på krav, lågt på utbrändhet. Sambandet mellan ansvarkrav och utbrändhet 

förändras inte av att vi kontrollerar för kön och ålder (r =.41, p<.01).  

Resultatet visar att sambanden mellan rättvisa, ansvarkrav, ansvarkontroll, och 

utbrändhet blir lite starkare när man konstanthåller de demografiska variablerna, kön 

och ålder.  

 

Tabell 1 

Pearsons korrelationer mellan rättvisa, ansvarkrav, ansvarkontroll, utbrändhet samt hälsa med 

både kvinnor och män. N=115 stycken inkluderade i respektive korrelation 

  
Rättvisa 

 
Ansvarkrav 

 
Ansvarkontroll 

 
Utbrändhet 

 
Hälsotermometer 

 

Rättvisa 

 

–––––– 

 

-, 363** 

 

,450** 

 

-,439** 

 

,369** 
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Ansvarkrav –––––– –––––– -,391** ,412** -,172 

Ansvarkontroll –––––– –––––– –––––– -,346** ,196* 

Utbrändhet –––––– –––––– –––––– –––––– -,628** 

Hälsotermometer –––––– –––––– –––––– –––––– –––––– 

Not. Sig. (2-tailed). *p<, 05; **p<, 01 

  

Könsskillnader 

Angående frågeställningen, finns det några könsskillnader gällande hälsotillstånd, 

utbrändhet, rättvisa, ansvarkrav och ansvarkontroll, så fann studien icke signifikanta 

medelvärdesskillnader, se tabell 2. Utbrändhet visade också icke signifikanta 

medelvärdesskillnader. Men när vi tittade närmare på varje fråga enskilt, visade 

resultatet utbrändhet att det fanns könsskillnader. Detta gällde frågan; “Hur ofta känner 

du dig trött” (t(113)=2.24,p<.05). Då fler kvinnor (M=3.5, SD=.84) än män (M=3.1, 

SD=.88) hade kryssat i rutan “mycket ofta eller alltid” angående ovanstående fråga på 

Örebro Universitetssjukhus.  

 

Tabell 2  

Medelvärdesjämförelse mellan könen gällande hälsotillstånd, utbrändhet, rättvisa, ansvarkrav 

och ansvarkontroll, med oberoende t-test 

 Män  

(n=29) 

 Kvinnor 

(n=86) 

   

 M SD  M SD       fg       t  

Utbrändhet  1,7      ,42  1,9      ,41      113     1.57  

Rättvisa  3.3      ,59  3,4      ,62      113     .81  

Ansvarkrav  3,0      ,61  3,1      ,60      113     .68  

Ansvarkontroll  2,2      ,59  2,4      ,59      113     1.52  

Hälsotillstånd  77       19  76       15      113     -.30  

Not. n = antal personer; M = medelvärde; SD = standardavvikelse; fg = frihetsgrader  

*p<, 05; **p<, 01 
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Åldersskillnader 

Gällande skillnader mellan ålderskategorierna 21-34 år, 35-49 år och 50-66 år visar 

studiens resultat icke signifikanta medelvärdesskillnader, redovisas i tabell 3.  

 

Tabell 3 
Medelvärdesjämförelse mellan tre ålderskategorier gällande hälsotillstånd, utbrändhet, 

rättvisa, ansvarkrav och ansvarkontroll, med ANOVA 

 21-34år 

(n=39) 

M 

 

 

SD 

35-49år 

(n=38) 

M 

 

 

SD 

50-66år 

(n=38) 

M 

 

 

SD 

 

 

fg 

 

 

  F 

Utbrändhet 1,82 ,39 1,9 ,41 1,84 ,45 112    ,8 

Rättvisa 3,5 ,71 3,3 ,62 3,3 ,46 112   2,1 

Ansvarkrav 2,9 ,62 3,2 ,39 3,0 ,71 112   2,8 

Ansvarkontroll 2,4 ,56 2,3 ,65 2,3 ,58 112   ,21 

Hälsotillstånd 78 ,14 74 16 75 18 112   ,58 

Not. n = antal personer; M = medelvärde; SD = standardavvikelse; fg = frihetsgrader  

*p<, 05; **p<, 01 

 

Hälsa och utbrändhet 

För att kontrollera att deltagarna svarat så sanningsenligt som möjligt, jämfördes 

utbrändhet med hälsotermometern som en validering av resultatet. Mellan hälsa och 

utbrändhet fanns signifikanta medelvärdesskillnader, redovisas i tabell 4. Det säger att 

de som hade skattat sig lågt på hälsa hade skattat sig högt på utbrändhet. I jämförelse 

med de som hade skattat sig högt på hälsa hade skattat sig lågt på utbrändhet. 

 

Tabell 4 

T-test mellan utbrändhet och hälsa. N=115 stycken deltagare, låg hälsa från 50 och ner till 0, 

hög hälsa från 50 och upp till 100 
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 Låg hälsa  

(n=13)      

Hög hälsa  

(n=102) 

  

 M SD M SD fg t 

Utbrändhet 2,03 ,39 1,64 1,34 113 5,5* 

Not. M = medelvärde; SD = standardavvikelse; fg = frihetsgrader  

*p<, 05. 

 

 

Diskussion 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka sambanden mellan rättvisa, ansvar, utbrändhet 

samt hälsa på Örebro Universitetssjukhus. Undersökningens underlag var 115 stycken 

omsorgspersonal, alla som ville delta som jobbade på sjukhuset var välkomna att fylla i 

enkäten på respektive mottagning. 

Undersökningen visar att omvårdspersonal på Universitetssjukhuset som 

upplever hög grad av rättvisa har en låg grad av utbrändhet, eller tvärtom då sambandet 

är negativt. Självskattar sig personalen lågt på rättvisa så ger det en personal som 

skattar högt på utbrändhet. Ansvarskontroll har också ett negativt samband. Skattar sig 

personalen högt på ansvarskontroll så skattar sig han eller hon troligtvis lågt på 

utbrändhet. Eller det motsatta, lågt på kontroll ger högt på utbrändhet. Ansvarkrav 

skiljde sig från de andra två – rättvisa och ansvarkontroll. Ansvarkrav fick ett positivt 

samband med utbrändhet. Om personalen känner höga krav så ger det att han eller hon 

troligtvis skattar sig högt på utbrändhet. Det kan även vara som så – eftersom 

sambandet var positivt – att personal som känner låga krav ligger lågt på utbrändhet. 

Inga könsskillnader fanns mellan, rättvisa, ansvar, hälsa samt utbrändhet. Dock inom 

frågebatteriet utbrändhet fann vi att fler kvinnor än män kryssade i rutan “mycket ofta 
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eller alltid” på frågan “Hur ofta känner du dig trött?” på Örebro Universitetssjukhus. 

Deltagarnas ålder hade ingen signifikant betydelse gällande medelvärdesskillnader 

mellan rättvisa, ansvar, hälsa och utbrändhet. 

Då studien och analysen bygger på en korrelationsanalys så görs inga tolkningar 

om orsakssamband, eftersom alla krav för orsak och verkan inte är uppfyllda. Det som 

kan sägas är att samma varians fanns mellan rättvisa, ansvar och utbrändhet, samt 

vilken styrka sambanden hade, och att ett av studiens samband var positivt (ansvarkrav 

med utbrändhet) och två var negativa (rättvisa och ansvarkontroll med utbrändhet). 

 

Resultatdiskussion  

Den här studien har bidragit med en undersökning av omsorgspersonalens psykosociala 

arbetsmiljö och hälsa ser ut på Örebros Universitetssjukhus, gällande sambandet mellan 

rättvisa, ansvar och utbrändhet samt hälsa. Studien har bidragit med upptäckten att för 

mycket ansvar (höga krav) kan resultera i utbrändhet, och för lite ansvar (låg kontroll) 

genererar till utbrändhet. Men även upplevelsen att bli orättvist behandlad är en faktor 

som kan ge utbrändhet bland omsorgspersonalen på Örebro Universitetssjukhus.  

Undersökningen fann även ett resultat att kvinnorna på Örebro 

Universitetssjukhus upplevde sig mer trötta oftare än männen, vilket kan ha sitt 

ursprung utanför arbetet. En teoretisk förklaring till följande kan tidigare forskning 

inom organisation och kön åskådliggöra. Statistiken säger att en tredjedel av alla 

kvinnorna (som lever i förhållanden) ägnar mer tid i hemmet än männen, vilket i sin tur 

kan leda till att kvinnorna upplever sig tröttare än männen, då de redan har genomfört 

ett arbetspass i hemmet (Wahl, Holgersson, Höök & Linghag, 2010). 



ANSVAR OCH RÄTTVISA – SAMBANDET MED UTBRÄNDHET 
[22] 

Vidare hade studien många vikarier – har det något att göra med hög 

sjukfrånvaro? Handels rapport (2012) beskriver en arbetssituation där fast anställd 

personal upplever stress när vikarier kallats in eftersom mer ansvar faller på den fast 

anställde. Som chef tillkommer även ett visst chefsansvar. De har det största kravet på 

sig att se till så att alla medarbetare känner att de har en trivsam arbetsmiljö, där så lite 

negativ stress som möjligt förekommer. Om cheferna själva upplever en hög 

arbetsbelastning och stress, så är även risken stor att det smittar av sig och påverkar 

även medarbetarna vilket kan resultera i ohälsa. Det är även chefernas uppgift att 

balansera de krav och den arbetsmängd som uppkommer utifrån de förväntningar och 

förmågor som medarbetarna har (Karolinska Institutet, 2009).  

Karasek’s forskning i hur medarbetares stressfaktorer påverkar hälsan och 

välbefinnande har lett till ständiga förbättringar på arbetsplatsen. Till exempel har 

många organisationer genomfört program för att öka medarbetarnas kontroll (Karasek, 

1979). Bland annat så lägger många inom vården sina önskemål inom schemaläggning.    

Ett oväntat resultat var att så många ändå mådde så pass bra på Örebro 

Universitetssjukhus. Tretton stycken utav 115 stycken deltagare hade skattat sig under 

värdet 50 på nuvarande hälsotillstånd – där 100 var bästa möjliga hälsotillstånd. Utav 

dessa tretton hade 4 stycken skattat sig vid 30 på nuvarande hälsotillstånd (tre av dessa 

var kvinnor). Kvinnor är enligt tidigare forskning mer sammankopplade till utbrändhet. 

Det här skulle även kunna vara ett underlag och/eller inspiration till vidare forskning, en 

djupdykning genom en kvalitativ studie. Följande för att se vad det är som orsakat att 

13 stycken ändå skattade sig på eller under 50 på nuvarande hälsotillstånd på Örebro 

Universitetssjukhus.  
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Metoddiskussion 

Människor är komplexa och det är oftast flera olika faktorer som påverkar ett och 

samma resultat. Självskattningsinstrument kan ibland vara en begränsning, detta då det 

ofta tillkommer olika komplikationer med självskattning. För det första så kan det 

hända att deltagarna inte har någon självuppfattning om sin egen hälsa – dålig 

självinsikt. För det andra så är även deltagarnas humör och/eller sinnesstämning viktig 

då den kan ha inverkat när enkäten fylldes i. Till sist så finns också alternativet att 

deltagarna eventuellt ville vara forskarna till lags, och därför svarade de utifrån vad de 

trodde var forskarens önskemål och därmed åsidosatte deras egna upplevelser. Ett bra 

komplement till självskattningen, för att komma runt ovanstående brister, hade varit att 

observera deltagarna under en tid. I förekommande fall göra en longitudinell 

undersökning där man kan kombinera de två, för att få ett mer fördelaktigt instrument. 

Studien hade då fått en mer korrekt data och därmed hade frågeställningarna också 

blivit undersökta mer strikt. På grund av tidsbrist och begränsad ekonomi var detta 

något som försöksledarna valde bort.  

Studiens enkät har valt att operationellt definiera variablerna ansvar genom krav 

och kontroll och rättvisa genom upplevt socialt stöd. Vi anser inte att det de olika 

begreppen är samma sak. Det hela bygger på hur begreppen avgränsas i introduktionen 

och hur studien sedan har definierat de valda konstrukten, att ansvar operationaliseras 

genom vilka krav (mycket ansvar) individen har på sig eller vilken kontroll (ansvar som 

klaras av) individen har. Och att rättvisa har operationaliseras genom fenomenet upplevt 

socialt stöd. Det är så denna studie valt att representera och mäta valda begrepp. Det 

viktiga är giltigheten av studiens begrepp (operationaliseringen av dem), ger begreppen 

en korrekt och/eller lämplig representation av det studien avsett med konstruktionen av 
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dem. Vi anser att begreppen tydligt har definierats och avgränsats i introduktionen samt 

så har konstrukten blivit fastställda ordentligt i uppsatsens metoddel.  

Cronbach’s alfa för denna studie var, ansvarkrav (α =.64) och ansvarkontroll 

(α=.56) och rättvisa (α=.60), vilket är under acceptabel nivå. Ett tillförlitligt Cronbach’s 

alfa bör vara α=.70 eller över. Har undersökningen det så vet man med säkerhet att 

frågorna mäter samma sak. Konsekvenserna av en låg reliabilitet blir att föreliggande 

mätinstrument (enkäten) inte är exakt. En låg reliabilitet ger icke konsekventa och icke 

stabila mått. Alltså att undersökningen kanske inte mäter det vi var ute efter att mäta 

(Christensen et al., 2011). Dock kan studien uppvisa en hög reliabilitet gällande att 

föreliggande studie använder skalorna som redan sedan tidigare är testade, validerade 

samt i sin helhet har en hög reliabilitet (tillförlitlighet). Så försöksledarna är ändå 

positiva till att skalorna troligtvis mäter det studien avser att mäta. Detta för att andra 

oberoende mätningar fått samma resultat som denna undersökning, även om vår interna 

reliabilitet inte riktigt når upp till kraven.  

En annan betänklighet med studiens resultat är att många deltagare ifrågasatte 

och/eller kommenterade två svarsalternativ som gavs på frågor rörlighet och hygien, 

som skulle mäta utbrändhet. Det här kan ha påverkat studiens resultat då de kan ha 

blivit irriterade eller dylikt över de “opassande frågorna” som en deltagare beskrev dem. 

Det ena alternativet (ett utav tre möjliga) lyder; “jag är sängliggande”. Den här 

tillhörde frågan angående “rörlighet”. Samma gällde även det andra alternativet (ett 

utav tre möjliga) inom frågan “hygien”. Alternativet lyder; “jag kan inte tvätta eller klä 

mig själv”. Dessa två alternativ fick vara kvar trots att försöksledarna visste att de inte 

skulle få några deltagare som sanningsenligt skulle kryssat i dessa rutor – då dessa 

individer troligtvis är sjukskrivna. Försöksledarna ville trots detta ha med båda 
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svarsalternativen från respektive fråga, för att inte bryta sönder skalan. Detta även fast 

försöksledarna själva kände att alternativen inte riktigt passade in och/eller hörde till en 

enkät som riktade sig till personal på en faktisk arbetsplats. Notera att ingen kryssade i 

dessa rutor men det kan ha färgat deras fortsättning av ifyllande av enkäten.  

Studien använde sig av två etablerade och/eller standardiserat mätinstrument 

QPS Nordic och EQ5D. Detta kan anses stärka studiens validitet då dessa instrument 

sedan tidigare har blivit testade och utvärderade. Vilket även gör det lätt för andra att 

replikera studien, som är positivt för studiens tillförlitlighet (Christensen et al., 2011). 

Dessutom så har skalan utbrändhet ett mycket tillförlitligt Cronbach’s alfa på, α=.8, 

vilket säger att reliabiliteten är hög i vår beroende variabel, så studien mäter det den 

avser att mäta. Därmed uppnår studien även hög validitet, vilket är en styrka för 

studiens resultat. Svarsfrekvens för undersökningen är relativt god då 115 stycken 

deltog utav totalt 190 stycken utdelade enkäter – vilket motsvarar 60,5 procent. Inget 

bortfall kunde rapporteras utav de enkäter som kom tillbaka, då alla var ifyllda. 

Svarsfrekvensen påverkar såklart en studies implikationer positivt. Dels för att desto 

större studiens deltagande är desto bättre statistisk styrka har studien och dels för att 

tillförlitligheten till studien bli högre (Christensen et al., 2011).  

 

Avslutning 

Hur lyckas arbetsgivaren får en arbetsplats där alla medarbetare mår bra? För att få en 

välmående organisation bör man fokusera på bland annat rättvisa och ansvar hos 

medarbetarna. Mer precist föreslår denna studie en kombination av dem. Inte för 

mycket ansvar för då känner medarbetaren att man har för höga krav på sig. Men inte 

för lite ansvar för då har medarbetaren ingen egenkontroll – vilket också är viktigt. 
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Rättvisa var denna studiens starkaste samband. Att medarbetaren känner sig rättvist 

behandlad (från alla inom organisationen) är alltså den starkaste faktorn till att man 

kommer att uppleva hälsa på sin arbetsplats – enligt denna studie. En arbetsplats som 

har den psykosociala arbetsmiljön och hälsan i fokus är alltså gynnsamt för ALLA 

parter. 
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