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Sammanfattning 

 

Sjukvården är den arbetsplats som anses vara särskilt utsatt för arbetsrelaterad stress och har 

under senare år fått uppmärksamhet inom forskning. Sjuksköterskor rapporterar att de 

upplever stress för att de inte har tillräcklig kompetens för att kunna hantera sitt arbete. 

Samtidigt ska arbetsplatsen säkerställa att medarbetare besitter den kunskap som efterfrågas 

både i nutid och framtid. En arbetsplats som satsar på kompetensutveckling kan bidra till att 

både kort- och långsiktiga verksamhetsmål uppnås. Syftet med studien var att undersöka 

upplevd stress i förhållande till behov av kompetens hos sjukvårdspersonal. För att besvara 

studiens syfte utfördes en kvantitativ enkätundersökning på sjukvårdspersonal från olika 

avdelningar på sjukhuset, där totalt 56 respondenter deltog i studien. Vidare analyserades 

resultatet med hjälp av SPSS genom en korrelationsanalys som presenteras genom tabeller 

skapade med SPSS. I studien mäts behovet av kompetens genom formellt och informellt 

lärande. Resultatet i studien visar att det fanns ett samband mellan behovet av 

kompetensutveckling och stress. Sambandet mellan kompetensutveckling och stress grundar 

sig enbart mellan behovet av formellt lärande och stress, då det inte fanns något signifikant 

samband mellan behovet av informellt lärande och stress. Slutsatsen av studien är att utökade 

kompetensutvecklingsinsatser kan resultera i att sjukvårdspersonalen bättre hanterar 

arbetskrav och att det kan minska upplevd stress. 
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Abstract  

 

Healthcare is the workplace that is considered to be particularly vulnerable to work-related 

stress and has in recent years received attention in research. Nurses report that they 

experience stress because they do not have sufficient skills to handle their work assignments. 

At the same time, the workplace must ensure that employees possess the knowledge that is 

demanded both in the present and in the future. A workplace that focuses on skills 

development can help achieve both short- and long-term business goals. The purpose of the 

study was to investigate perceived stress in relation to the requirement in competence of 

healthcare professionals at a hospital. To answer the purpose of the study, a quantitative 

survey was carried out on healthcare professionals from various departments of the hospital, 

in which a total of 56 respondents participated in the study. Furthermore, the results were 

analyzed using SPSS and also correlation analysis presented by tables created with SPSS. The 

results of the study show that there was a significant relationship between the need for 

competence development and stress. The relationship between competence development and 

stress is based solely on the connection between the need for formal learning and stress, as 

there was no significant relationship between the need for informal learning and stress. The 

conclusion of the study is that increased competence development can result in healthcare 

workers to better manage work demands and may help to reduce the perception of stress. 
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Introduktion 

Under denna rubrik presenteras ämnesområdet för studien, som sedan leder vidare genom en 

problemformulering och samhällsrelevans. Därefter beskrivs studiens hälsopedagogiska 

relevans samt hur studien kan bidra till forskningen. 

 

Under det senaste decenniet har personalhälsa hamnat i fokus då regeringen 1 juli år 2003 

lade fram propositionen om obligatorisk sjukfrånvaroredovisning (prop. 2002/03:6). I 

propositionen framgår det att utvecklingen med ökad sjukfrånvaro bidrar till stora 

välfärdsförluster och kostnader för samhället såväl som för den enskilda individen. Enligt 

Försäkringskassan (2016) är det reaktioner från svår stress som gör att sjukfrånvaro och 

sjukskrivningar ökar samt att det finns ett flertal olika faktorer som kan vara orsaken till 

ökningen. Därmed finns det ett intresse för organisationer att investera i sin personal och 

identifiera insatser som har betydelse för organisationens effektivitet (Johanson & Johrén, 

2011). Det finns en mängd variationer på hur arbetet för personalhälsa ska ske och oftast 

inkluderas arbetsvillkor, hälsa och säkerhet som viktiga faktorer att ta hänsyn till (Oeij, Rus, 

& Pot, 2017). Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om organisatorisk och social 

arbetsmiljö har som syfte att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa till följd 

av organisatoriska och sociala förhållanden (AFS: 2015:4). I en studie av Mosadeghrad 

(2013) visar resultatet att arbetsrelaterad stress resulterar i utbrändhet vilket påverkar 

företagets omsättning på personal (Mosadeghrad, 2013). Kock (2010) beskriver hur utvecklad 

yrkeskompetens ökar förmågan till att mer effektivt kunna utföra sina arbetsuppgifter, därmed 

kan kontinuerlig kompetensutveckling fungera som en stressreducerande faktor (Kock, 2010). 

Det faktum att arbetsrelaterad stress resulterar i utbrändhet och att kompetensutveckling 

fungerar som en stressreducerande faktor stärker samhällsrelevansen att undersöka stress som 

fenomen i förhållande till kompetensutveckling i föreliggande studie. 

 

Arbetsmiljöverket (2016b) beskriver vikten av att skapa förståelse för att arbetsmiljön är 

föränderlig och kan påverkas av ändrade krav både internt och från kunder, nya tidsramar, 

utökade uppdrag och skiftande bemanning. Dessa faktorer skapar tillsammans kompetenskrav 

för verksamhetens aktuella situation och arbetsgivaren bör anpassa kompetensinsatser därefter 

(Arbetsmiljöverket, 2016b). Detta stärks av Panari, Guglielmi, Simbula & Depolo (2010) som 

beskriver att arbetsmarknaden är i kontinuerlig förändring och hur det ställer krav på att 

anställda måste aktivt utveckla nya kompetenser genom arbetsplatslärande för att möta dessa 

krav. Vidare beskriver Panari m.fl. (2010) hur möjligheten till arbetsplatslärande och nya 

kompetenser ökar arbetstagarens kontroll och minskar arbetsrelaterad stress. Även Paulsson, 

Ivergård & Hunt (2005) beskriver hur kraven på arbetsplatslärande och behovet att utveckla 

nya kompetenser har ökat till följd av den ständiga förändring som sker på arbetsmarknaden.  

 

Socialstyrelsen (2017) ställer särskilda krav på yrkeskompetenser för sjukvårdspersonal för att 

de ska kunna bedriva vård som når upp till de mål som ställs enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL 1982:763). Socialstyrelsen (2017) beskriver hur kompetensförsörjning- och utveckling 

därmed är av stor betydelse inom sjukvården för att uppfylla dessa krav. Otillräcklig 

kompetens hos sjukvårdspersonal beskriver Socialstyrelsen (2017) som ett stort problem som 
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kan få negativa konsekvenser i form av ökad stress, då den bristande kompetensen ofta bidrar 

till ojämn arbetsbelastning inom sjukvården. Socialstyrelsen beskriver vidare hur viktigt det är 

med reflektion och feedback för att möjliggöra ett klimat för lärande (Socialstyrelsen, 2017). 

Även Kyndt, Vermeire och Cabus (2016) lyfter betydelsen av feedback och möjligheten till 

samarbete på arbetsplatsen som viktiga faktorer, vilket påverkar inlärningsförmågan inom 

sjukvården. Hansson & Judith (2008) beskriver i sin studie att sjuksköterskor upplever sin 

arbetsmiljö som stressig och att de inte besitter tillräckliga kompetenser för att kunna hantera 

sina arbetsuppgifter. Mosadeghrad (2013) menar att andra faktorer som ger upphov till ökad 

stress är ojämlikhet i arbetet, för mycket arbete och brist på ledningsstöd. Garrosa, Rainho, 

Moreno‐Jiménez, Monteiro (2010) beskriver hur sjukvårdspersonal är en grupp som är 

särskilt utsatt för arbetsrelaterad stress och antyder att socialt stöd och ökad kontroll är två 

viktiga faktorer för att reducera stress. 

 

Föreliggande studie och dess syfte tar sin början i att sjukskrivningar med stress som orsak 

har ökat de senaste åren enligt Försäkringskassan (2016). Dessutom betonar Socialstyrelsen 

(2018) att sjukvårdspersonal är en känd arbetsgrupp som arbetar under hög stress till följd av 

bristande kompetenser. I vår kommande studie vill vi gå djupare in på vilken betydelse som 

behovet av arbetsplatslärande i form av kompetensutveckling har på stress som hälsofenomen. 

Begreppet kompetensutveckling kommer därför delas in i två delar; formellt lärande och 

informellt lärande. Det formella lärandet undersöker vi genom sjukvårdens organisatoriska 

insatser för att utveckla kompetens och hur det påverkar upplevd stress hos sjukvårdspersonal. 

Det informella lärandet undersöker vi utifrån det sociala lärandet inom sjukvården i 

förhållande till upplevd stress hos sjukvårdspersonal. Den hälsopedagogiska relevansen i 

studien tar sin grund i tidigare forskning som visar att kompetensutveckling genom både 

formellt och informellt lärande kan reducera stress på arbetsplatsen. Genom att undersöka 

sambandet mellan stress och behov av formellt samt informellt lärande ämnar föreliggande 

studie att bidra till forskning med att ytterligare öka kunskapen kring området. Studien har 

som avsikt att, med hjälp av kvantifierbara data, framställa ett resultat för att främja Region 

Hallands mål “En hälso- och sjukvård för bättre hälsa”. Välplanerade utbildningsinsatser, 

möjliggörande för en god social arbetsmiljö och möjlighet till feedback är exempel på 

formella och informella insatser som kan förebygga stress.   

Syfte  

Syftet med studien var att undersöka upplevd stress i förhållande till behov av kompetens hos 

sjukvårdspersonal. 

 

Frågeställningar: 

• Fanns det ett samband mellan upplevd stress och behov av formellt lärande hos 

sjukvårdspersonalen? 

• Fanns det ett samband mellan upplevd stress och behov av informellt lärande hos 

sjukvårdspersonalen? 
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Bakgrund 

I den här inledande delen beskriver vi bakgrunden för vårt uppsatsämne i syfte att skapa en 

förståelse för kommande studie. Först ges en övergripande presentation av hälsa samt ohälsa 

på arbetsplatsen, följt av arbetsrelaterad stress, kompetensutveckling och till sist vår valda 

arena. 

Ett hälsosamt arbete kan förklaras som att prestation och arbetskrav är tillräckliga i 

förhållande till förmågor och resurser, till hur mycket kontroll vi har över vårt arbete och till 

det stöd vi får från människor som är viktiga för oss (WHO, 1986). Hälsa är inte enbart 

frånvaron av sjukdom, utan även ett tillstånd av fullständig fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande. Utifrån detta är en hälsosam arbetsmiljö inte bara en arbetsplats där det finns 

frånvaro av skadliga tillstånd utan även en arbetsplats med fokus på hälsofrämjande insatser. 

Arbetskrav håller arbetstagare alerta, motiverade och bidrar till lärande beroende på 

tillgängliga resurser och personliga egenskaper (WHO, 1986). Theorell (2003) beskriver att 

det finns ett samband mellan arbetskrav och arbetstillfredsställelse. Arbetstagare som 

upplever arbetstillfredsställelse, hanterar lättare de krav som ställs på dem, vilket Theorell 

(2003) beskriver öppnar upp möjligheten till ett ökat arbetsplatslärande. Men när dessa krav 

blir överdrivna eller på andra sätt svåra att hantera, leder det till stress, vilket kan skada 

anställdas hälsa och företagets resultat (WHO, 1986). 

 

Stress på arbetsplatsen     

  

Arbetsrelaterad stress är det som människor kan uppleva när de ställs inför arbetskrav som 

inte matchar deras kunskap och förmågor (WHO, 1986). Det blir också svårare att hantera de 

arbetskrav som ställs då stress kan minska prestationsförmågan. Stress förekommer i ett brett 

spektrum av arbetsförhållanden men förvärras ofta när de anställda känner att de har för lite 

stöd från handledare och kollegor, samt otillräcklig kontroll över arbetsprocesser (WHO, 

1986). Paulsson, Ivergård & Hunt (2005) beskriver hur arbetsmarknaden är i ständig 

förändring vilket ställer krav på arbetsplatslärande genom utveckling av nya kompetenser för 

att möta de krav som förändringen medför. Arbetsmiljöverket (2016a) beskriver 

arbetsrelaterad stress som övergripande upplevelser av att ens arbete är psykiskt pressande 

och tidspressat, samt att stress även kan inkludera överbelastning i arbetet. Även utbrändhet är 

en form av psykisk ohälsa som grundar sig i ett pressat arbetsklimat och långvarig stress. Ur 

en rapport av Arbetsmiljöverket (2016b) framgår det att de vanligaste orsakerna till 

arbetsrelaterad ohälsa för både kvinnor och män är stress och psykiska påfrestningar. Enligt 

Stressforskningsinstitutet (2015) finns det flera studier som visar att arbete med höga psykiska 

krav och ett begränsat handlingsutrymme kan kopplas till ökad stress 

(Stressforskningsinstitutet, 2015). Med utgångspunkt från att Arbetsmiljöverket (2016b) 

beskriver stress och psykiska påfrestningar som de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterad 

ohälsa är det relevant att bedriva forskning som berör stress då långvarig stress försämrar 

hälsan.  
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Betydelsen av kompetens och lärande på arbetsplatsen  

 

Enligt Rådet för Europeiska Socialfonden i Sverige (2013) är arbetsplatslärande en god form 

av kompetensutveckling för att få en mer kompetent personal. Skillnaden mellan 

arbetsplatslärande och andra kompetensutvecklande insatser är att organisationen utvecklas 

parallellt med sina arbetstagare. Detta är en fördel med denna typ av lärande på arbetsplatsen 

då den förutsätter ett engagemang från samtliga inom organisationen. Arbetsplatslärande kan 

ske genom både formellt och informellt lärande (Rådet för Europeiska Socialfonden i Sverige, 

2013). Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidsson (2011) beskriver att arbetsplatslärande kan 

byggas upp genom olika typer av aktiviteter som syftar till kompetensutveckling där 

kontexten och miljön som lärandet äger i rum kan variera. Inom kompetensutveckling är det 

vanligt med formella och informella utbildningsaktiviteter som bidrar till lärande för 

deltagande individer på arbetsplatsen. Det formella lärandet innebär planerade utbildningar, 

kurser samt föreläsningar som organisationen erbjuder. Det informella lärandet utmärks 

däremot inte av behovet till planering och organisering utan sker spontant genom sociala 

interaktioner mellan människor. På arbetsplatsen är det viktigt för organisationen att tillåta 

och utveckla sociala arenor för att möjliggöra informella kompetenser. Det sociala stödet är 

av stor betydelse för hur individen tar till sig kunskaper på arbetsplatsen (Nilsson m.fl., 2011). 

Ett positivt socialt klimat ökar motivationen för individen att ta till sig nya kunskaper och 

öppnar upp för arbetsplatslärande (Theorell, 1990). Forskning har visat att inlärningsförmågan 

hos sjuksköterskor påverkas av möjligheten till samarbete och feedback (Kyndt, Vermeire & 

Cabus, 2016). Vidare betonas även det informella lärandet som en förutsättning till 

kompetensutveckling. Det informella lärandet sker även genom att ge arbetstagare utrymme 

till att själva styra över sina lärprocesser, att skapa en variation av arbetsuppgifter, skapa en 

miljö för dialog mellan arbetskamrater och ge möjlighet till arbetsrotation (Nilsson m.fl., 

2011).  

Arbetsrelaterad stress och lärande inom sjukvård  

 

Under senare år har arbetsrelaterad stress och utbrändhet bland sjuksköterskor fått ökad 

uppmärksamhet inom forskning. Tidigare forskning har visat att de vanligaste faktorerna till 

stress är ojämlikhet i arbetet, för mycket arbete och brist på ledningsstöd (Mosadeghrad, 

2013). Vidare är även bristande kontroll, avsaknad av socialt stöd och förmåga att hantera 

krav faktorer som bidrar till stress och utbrändhet (Garrosa m.fl., 2010). Hansson & Judith 

(2008) beskriver att sjuksköterskor upplever sin arbetssituation som stressad och inte har 

tillräcklig kompetens för att kunna hantera sitt arbete. Detta ställer krav på att arbetstagarna 

utvecklar kunskaper och skapar nya kompetenser för att möta den ständigt pågående 

förändringen och de nya förutsättningarna som ställs på arbetsplatsen. Kraven om att utveckla 

kompetenser och lära nya kunskaper beskrivs av Paulsson, Ivergård & Hunt (2005) som en 

stressfaktor för arbetstagare. Även inspektionen för vård och omsorg (IVO, 2014) skriver i en 

rapport att de uppmärksammat otillräcklig kompetens hos hälso- och sjukvårdspersonal. 

Granskningen visade även på hög arbetsbelastning och arbetsrelaterad stressproblematik. De 

menar att otillräcklig kompetens leder till hög arbetsbelastning och ökad stress. Vidare 

beskriver IVO (2018) i en annan rapport att sjukvårdspersonal inte besitter tillräckliga 
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kompetenser, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser och risker för patienter. Både 

sjukvårdspersonal och ledning behöver mer kunskap och utveckla nya kompetenser för att 

kunna hantera de arbetskrav som ställs på dem för att säkra patienternas säkerhet. Det är 

således av stor vikt att stärka kompetensutvecklingen och ha ett regelbundet 

arbetsplatslärande (IVO, 2018). Socialstyrelsen (2018) beskriver att problematiken med 

otillräcklig kompetens upplevs som mer påtaglig och utbredd nu än tidigare. Bristerna medför 

olika konsekvenser och den allra vanligaste negativa konsekvensen är ökad arbetsbelastning 

för sjukvårdspersonalen. Framför allt är ihållande stress utan möjlighet till återhämtning 

problematisk eftersom stress ofta ökar risken för misstag.  

Region Halland 

 

Ett av Region Hallands strategiska mål är ”En hälso- och sjukvård för bättre hälsa”, där fokus 

ligger på att fortsätta bedriva hälso- och sjukvård av hög kvalité då framtiden kommer att 

ställa nya krav på hälso- och sjukvården. Regionen beskriver att de behöver göra förändringar 

i hälso- och sjukvården på både kort och lång sikt och arbeta mer hälsofrämjande och 

förebyggande. För att uppnå målet “En hälso- och sjukvård för bättre hälsa” har Region 

Halland (2017) upprättat fem prioriteringsområden: 

• Partnerskap med invånare  

• En modern hälso- och sjukvård  

• Uppföljning för kvalitet och en regional ekonomi i balans  

• Utveckling med utgångspunkt i utbildning och forskning  

• Aktiv samverkan mellan aktörer  

Prioriteringsområde nummer fyra; utveckling med utgångspunkt i utbildning och forskning, 

fångade vårt intresse till att utföra vår studie i samarbete med regionen. Regionen prioriterar 

och arbetar strategiskt med utbildning och kompetensutveckling utifrån nuvarande och 

framtida kompetensbehov. Vidare arbetar de med att säkerställa verktyg och processer för 

effektiv kompetensutveckling för medarbetare inom regionen. Utifrån detta ansågs det 

intressant att utföra föreliggande studie inom hälso- och sjukvården och de som är lämpade 

för deltagande i studien är medarbetare som arbetar inom denna sektor. Medarbetarnas 

deltagande i studien kan således svara för behovet av kompetensutveckling inom hälso- och 

sjukvården, som i sin tur vara betydelsefullt för att Region Halland ska uppnå sitt mål ”En 

hälso- och sjukvård för bättre hälsa”. 
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Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras relevant forskning som tidigare gjorts om arbetsrelaterad stress 

och kompetensutvecklingens inverkan på arbetsplatser inom hälso- och sjukvård.   

 

Arbetsrelaterad stress inom sjukvården 

 

I en studie av Hansson och Judith (2008) undersöks sjuksköterskor och deras upplevelser av 

sin arbetsmiljö. Sjuksköterskorna jobbar på äldreboenden och inom hemvården för äldre. De 

aspekter som författarna tar hänsyn till i studien är kompetens, ansträngning i arbetet samt 

arbetstillfredsställelse. Resultatet visar att sjukvårdspersonalen inom hemvården besitter lägre 

kunskaper än medarbetarna inom äldrevården. Resultatet visade även att sjukvårdspersonal 

inom hemvården upplever högre arbetsrelaterad utmattning. Hansson och Judith (2008) 

betonar att det dock är anmärkningsvärt att sjuksköterskorna upplever sin arbetssituation som 

stressad och inte har tillräcklig kompetens för att kunna hantera sitt arbete, oavsett inom 

vilken sektor av vården som de jobbar inom. Slutsatsen var att framtida insatser bör fokusera 

på att motverka hög arbetsbelastning och öka möjligheten till kompetensutvecklingen inom 

hela sjukvården oavsett avdelning eller sektor som sjuksköterskorna jobbar inom (Hansson & 

Judith, 2008).  

I en tvärsnittsundersökning, utförd på ett sjukhus på Cypern, framgår det att cirka 65% av 

sjuksköterskorna upplever arbetsrelaterad stress. Studiens syfte var att undersöka faktorer 

förknippade med utbrändhet hos sjuksköterskor. Undersökningen utfördes genom en 

slumpmässig stickprovsmetod med hänsyn till geografisk plats, specialitet och typ av 

anställning. Totalt 1 482 sjuksköterskor som arbetade både i den privata och offentliga 

sektorn fyllde i en anonym enkät som innehöll flera aspekter relaterade till utbrändhet, frågor 

relaterade till arbetsrelaterad stress och frågor som rör självrapporterad trötthet. Ur resultatet 

utläses att två tredjedelar (65,1%) av sjuksköterskorna upplever att deras arbete är stressigt, 

12,8% av sjuksköterskorna uppfyller kriterier för utbrändhet. Förekomsten av trötthet hos 

sjuksköterskor uppnås till 91,9%. Det framgår i studien att sjuksköterskor som arbetar både i 

den privata och offentliga sektorn tycks uppleva låg till svår utbrändhet och att utbrändhet i 

synnerhet, är ett utbrett fenomen bland hälso- och sjukvårdspersonal (Raftopoulos, 

Charalambous & Talias, 2012). 

 

Kinesiska forskare har noterat att utbrändhet är mycket vanligt bland sjuksköterskor. I en 

studie rapporterades ungefär 59,1–69,1% av de kinesiska sjuksköterskor att vara i riskzonen 

för utbrändhet, med särskilt mycket känslomässig utmattning. Nya fall av utbrändhet bland 

kinesiska sjuksköterskor rapporterades till ungefär 75% (Ding, Yang & Yang, 2015). 

 

I en tvärsnittsstudie framgår det att arbetsrelaterad stress och utbrändhet påverkar 

organisationens personalomsättning. I studien användes ett validerat frågeformulär för att 

samla in data från 296 sjuksköterskor. Respondenterna ombads att betygsätta intensiteten för 

30 vanliga stressfaktorer i arbetet med hjälp av en fempunktsskala. Det framgår av resultatet 
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att en tredjedel av sjuksköterskorna bedömer sin arbetsbelastning som hög. De vanligaste 

faktorerna till stress är otillräcklig lön, ojämlikhet i arbetet, för mycket arbete, personalbrist, 

brist på marknadsföring, arbetssäkerhet och brist på ledningsstöd. Mer än 35% av 

sjuksköterskorna uppger att de överväger att lämna sjukhuset, om de kan hitta en annan 

jobbmöjlighet. Arbetsrelaterad stress är förknippad med sjukhusets personalomsättning 

(Mosadeghrad, 2013). 

 

Forskning har även visat att graden av utbrändhet och arbetsrelaterad stress har blivit allt 

svårare under de senaste åren. Bland olika hälsoyrken har sjuksköterskor betraktats som den 

yrkesroll som är särskilt utsatta för att drabbas av stress och utbrändhet. I en tvärsnittsstudie 

utförd på ett portugisiskt sjukhus, deltog sammanlagt 98 sjuksköterskor inom olika områden. 

Data analyserades bland annat med hjälp av beskrivande statistik, Pearson-korrelationer och 

linjära regressionsanalyser. Resultatet i studien antyder att kontroll, utmaning, socialt stöd och 

coping-strategier är negativa prediktorer för stress och utbrändhet, vilket indikerar att 

sjuksköterskor med dessa resurser löper mindre risk till att drabbas av stress och utbrändhet. 

(Garrosa, Rainho, Moreno‐Jiménez, Monteiro, 2010) 

 

Betydelsen av kompetens och lärande på arbetsplatsen 

   

Ellström & Kock (2008) menar att kompetensutveckling ofta definieras av olika åtgärder som 

används i syfte att skapa ny kompetens genom kunskap. I deras studie undersökte de varför 

organisationer väljer att investera i kompetensutveckling samt vilka effekter som kan uppnås 

av det. De undersökte även vad som präglar framgångsrika strategier för 

kompetensutveckling. Författarna av studien menar att arbetsmiljöer som tillåter och 

stimulerar bildandet av nya kompetenser och lärande kan skapa en grundläggande betydelse 

för de anställdas välbefinnande, hälsa och personliga utveckling. Det är således av betydelse 

att satsa på kompetensutvecklande insatser för att skapa goda förutsättningar till en frisk 

personal. När människan växer i sin arbetsroll genom utbildning, kunskaper, erfarenheter och 

avklarade uppgifter utvecklar individen ökad glädje och ett bättre generellt självförtroende. 

Resultatet av studien visar att organisationer som satsar på kompetensutveckling även 

utvecklar ett arbetsklimat som skapar nya förutsättningar till lärande. Varför organisationer 

väljer att investera i insatser att skapa nya kompetenser styrs av både kulturella och sociala 

aspekter samt av den lärandekultur som råder inom verksamheten. Arbetsmiljöfaktorer har 

betydelse för hur organisationer väljer att använda sig av arbetsplatslärande och 

kompetensutveckling (Ellström & Kock, 2008). 

Paulsson, Ivergård & Hunt (2005) beskriver hur arbetsmarknaden är i konstant förändring och 

därav är kompetensutveckling på arbetsplatsen av stor betydelse. Detta ställer krav på att 

arbetstagarna utvecklar kunskaper och skapar nya kompetenser för att möta den ständigt 

pågående förändringen och de nya förutsättningarna som ställs på arbetsplatsen. Kraven om 

att utveckla kompetenser och lära nya kunskaper beskrivs av Paulsson, Ivergård & Hunt 

(2005) som en stressfaktor för arbetstagare. Studien använde sig av Karasek och Theorells 

krav-kontroll-stödmodell för att utvärdera lärandeprocesser och behovet av 

kompetensutveckling. Resultatet visar att hos de arbetstagare som har en ökad kontroll i sin 
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lärandeprocess är kompetensutvecklingen mer stimulerande. Det är således mer sannolikt att 

förenkla arbetet och minska den stress som relaterar till lärandet av nya kompetenser. I 

studien menar författarna att det är viktigt för anställda att kunna styra över sitt lärande för att 

det ska skapa en ökad arbetskontroll och genom nya kompetenser kunna möta de krav som 

ställs på dem. Vidare visar resultatet att det är viktigt att ge lärandeprocessen tid och utrymme 

för reflektion. Efterfrågan på nya kompetenser och färdigheter ökar arbetsbelastningen, 

framförallt om inlärningsprocessen av dessa sker under arbetstid (Paulsson, Ivergård & Hunt, 

2005).  

I en studie av Panari, Guglielmi, Simbula och Depolo (2010) användes krav- och 

kontrollmodellen av Karasek (1979) för att undersöka om möjligheten till lärande kunde 

reducera arbetsrelaterad stress. Undersökningen utfördes på mellanchefer och kontorspersonal 

som fick svara på ett frågeformulär med koppling till krav och kontrollmodellen. Författarna 

av artikeln menar att arbetsplatser idag är i ständig förändring och att arbetstagarna måste 

kontinuerligt utveckla nya kompetenser. Exempelvis behöver arbetstagare utveckla sina 

kommunikationsförmågor, problemlösningsförmågor och tekniska färdigheter för att möta de 

arbetskrav som ställs på dem. Panari m.fl. (2010) menar att dagens arbetsplatser inte kan låta 

arbetsplatslärandet falla under arbetstagarens ansvar, utan organisationen måste hjälpa sina 

anställda att utveckla nya kunskaper. Studien lyfter även att formellt och informellt lärande 

får allt större betydelse för arbetsplatslärandet och att arbetsplatslärandet är av stor betydelse 

för att möta kompetensbehoven. Resultatet i studien visar att hög arbetsbelastning kräver 

större utrymme för återhämtning om arbetstagarna inte själva kan bestämma hur de ska utföra 

sina arbetsuppgifter eller arbetstakt. Vidare visar studien att arbetskrav inte är bundet till 

arbetskontroll, utan förknippas istället möjlighet till lärande. Höga arbetskrav ökar 

stimuleringen att vilja lära sig nya kompetenser. Resultatet visar även att sambandet mellan 

arbetskrav och behovet av återhämtning styrs av möjligheten till arbetsplatslärande. 

Möjligheten till att utveckla förmågor och kompetenser genom arbetsuppgifter gör att 

arbetstagare kan undvika negativ arbetsbelastning och på så vis förhindra stressrelaterad 

utmattning (Panari m.fl., 2010). 

 

Formellt och informellt lärande 

I en studie av Kyndt, Vermeire och Cabus (2016) undersöks organisatoriska förutsättningar 

till lärande och enskilda individers egenskaper för att förutse det lärande som sker genom 

informella inlärningsaktiviteter. Studien utfördes inom hälso- och sjukvårdssektorn där 203 

sjuksköterskor frivilligt fick delta i en enkätstudie som behandlar det informella lärandet. 

Kyndt, Vermeire och Cabus (2016) anser att det informella lärandet är särskilt viktigt inom 

vårdyrket för att möta de snabba förändringar som sker inom sjukvården och de krav som 

ställs på dess medarbetare. Resultatet i studien visar att inlärningsförmågan signifikant 

påverkas av möjligheten till samarbete och feedback. Resultatet visar även att det finns ett 

samband mellan samarbete på arbetsplatsen och möjligheten till lärande på organisationsnivå 

(Kyndt, Vermeire & Cabus, 2016) 
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Handledning på arbetsplatsen för studenter inom sjukvård syftar till att erfarna sjuksköterskor 

ska skapa ett stödjande och lärande arbetsklimat där möjlighet ges för att utveckla 

professionell kompetens. Handledare inom sjukvården måste kontinuerligt och kritiskt 

reflektera över sin praxis för att underlätta utvecklingen av professionell pedagogisk 

kompetens. I en vetenskaplig artikel presenteras resultatet av en etnografisk studie. Syftet med 

studien var att undersöka symbolisk interaktion och dess inverkan på inlärning hos 

studenterna. Resultatet i den etnografiska studien föreslår att handledning måste byggas på 

förhållandet mellan handledare och studenter för att underlätta lärandet för studenter. Detta 

innebär att handledare måste utvärdera, anpassa och planera inlärningsaktiviteter som passar 

den individuella kunskapsnivån och befintlig kompetens hos studenterna. Handledarna 

förmedlade en tro på att skapa en relation byggd på förtroende och ömsesidig respekt med 

studenterna, för att enklare anpassa inlärningsaktiviteter. (Carlson, 2013) 

I en studie av Tews, Michel och Noe (2017) undersöks förhållandet mellan roliga aktiviteter 

på arbetsplatsen och informellt lärande hos de anställda. I studien menar de att forskning 

tidigare har visat att vikten av att ha kul på arbetsplatsen bidrar till ökad trivsel och 

gemenskap, men inte dess påverkan för inlärningsförmågan. Undersökningen gjordes på 206 

mellanchefer. I studien undersöks det informella lärandet utifrån tre kategorier; 1) lära av sig 

själv genom reflektion, 2) lärande av andra, som sker genom som sker genom återkoppling av 

arbetsprestation och diskussioner kring nya idéer, samt 3) lärande genom att själv ansvara för 

att ta till sig nya kunskaper genom att söka och läsa forskningsartiklar eller genom andra icke-

personliga källor. De exempel på roliga aktiviteter som studien syftar till är sociala 

evenemang, teambuilding-aktiviteter, tävlingar och erkännande av personliga milstolpar. 

Resultatet antyder att roliga aktiviteter är betydligt relaterade till informellt lärande, utifrån de 

tre kategorierna som mätningen byggde på. Chefers uppmuntran till att ha roligt på 

arbetsplatsen är inte signifikant relaterat till informellt lärande, men har dock inverkan på den 

första kategorin; lära utifrån sig själv och förmågan att reflektera och förbättra sin egen 

prestanda (Tews, Michel & Noe, 2017).  

Teoretisk referensram 

Nedan presenteras de begrepp och teorier som vi använder i studien för att samla empiriska 

data och som används i tolkningen av kommande resultat.  

 

Kompetensutveckling 

 

Ellström (2010) beskriver kompetensutveckling som ett begrepp med fokus på olika åtgärder 

att utveckla nya kompetenser. Nya kompetenser skapas genom nya kunskaper, vilket kan 

konstrueras både genom formellt och informellt lärande. Det formella lärandet sker genom 

planerade och organiserade utbildningar, ofta i anslutning till arbetet och handlar primärt om 

att sprida och utveckla kunskap. Formella åtgärder syftar till att utveckla den samlade 

kompetensen på arbetsplatsen. Det informella lärandet däremot syftar till det lärande som sker 

i det vardagliga livet och i arbetet, ofta omedvetet och oplanerat exempelvis genom social 

interaktion och erfarenhetsbaserat lärande. Ellström (2010) menar vidare att 
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kompetensutveckling kan rikta sig till att föra en hel organisation framåt genom utbildning 

men även att fokusera på enskilda individers utveckling. Kompetensutveckling där 

lärprocesser riktas till den enskilda individen bidrar till positiv förändring då kompetensen 

kan resultera i ökad motivation och större intresse för den enskildes fortsatta lärande 

(Ellström, 2010). Ellström (1996) beskriver att utveckling av nya kunskaper bör ske knutet till 

arbetsuppgifterna och att lärandet underlättas om formell utbildning och informellt lärande 

kompletterar varandra. Det räcker således inte bara med att utveckla arbetstagarnas 

kompetens, utan här ska även hänsyn tas till att utbildningen tillgodoser organisationens 

behov så att kompetensen bidrar med nytta. Leder dessa kunskaper till att individen hanterar 

sitt yrke bättre har en ny kompetens skapats, på så vis är lärande en förutsättning för att 

möjliggöra kompetensen (Ellström, 1996). I arbetsrelaterade situationer där människor har låg 

kontroll och lågt inflytande är behovet stort av att öka kompetens för att därmed öka 

kontrollen och inflytandet på arbetsplatsen. Lärande och utveckling av nya kompetenser för 

att underlätta i arbete och arbetsuppgifter samlas under begreppet kompetensutveckling. Det 

krävs någon form av formellt eller informellt lärande för att individen ska utveckla nya 

kompetenser (Ellström, 2010). 

Krav 

 

Krav är ett begrepp som ofta kopplas till arbetsplatsen och innefattar både de psykiska och 

fysiska krav som en individ har på arbetet. De psykiska kraven handlar om den arbetsmängd 

och tidspress som individen upplever genom sina arbetsuppgifter. De psykiska kraven kan 

inträffa då arbetets krav är högre än kontrollen över arbetsuppgifterna. Till skillnad från 

psykiska krav så innebär de fysiska kraven mer obekväma arbetspositioner och den 

ansträngning som krävs för att arbetsuppgiften ska genomföras. Vidare beskriver Karasek 

(1979) att krav i arbetet innebär de arbetsuppgifter som arbetstagaren tilldelas i form av 

arbetsmängd och svårighetsgrad i förhållande till den grad av påverkansmöjligheter som finns 

över att utföra arbetet. Krav är ofta ett begrepp som används i förklaringen av upplevd 

arbetsrelaterad stress (Karasek, 1979).  

Kontroll 

 

Karasek (1979) beskriver kontroll som det handlingsutrymme arbetstagaren har över viktiga 

beslut gällande hur arbetsuppgiften skall genomföras samt vilka möjligheter som finns att 

själva kunna fatta beslut. Vidare beskrivs kontroll som den kompetens individen besitter för 

att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Exempel på bristande kontroll kan vara otydliga 

arbetsuppgifter och inte tillräcklig kompetens för att kunna hantera och utföra sitt arbete. 

Karasek (1979) menar vidare att otillräcklig arbetskontroll resulterar i stress och att 

arbetskontroll och kompetens är beroende av varandra. Låg arbetskontroll beror ofta på låg 

kompetens och behov av kompetensutveckling för att stärka arbetskontrollen. 

Kompetensutveckling ger möjlighet att ta kontroll över de händelser som sker i den anställdes 

arbetsmiljö och kan på så vis öka den anställdes upplevda arbetskontroll (Karasek, 1979). 
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Sammanfattning av teoretisk referensram 

 

I föreliggande studie används kompetensutveckling som pedagogisk teori för att mäta om 

respondenterna är i behov av lärande. Vi delade in kompetensbegreppet i två delar; formellt 

lärande och informellt lärande. Det formella lärandet fokuserar på om respondenterna fått 

tillräckliga förutsättningar till arbetsplatslärande för att utföra sina arbetsuppgifter. Det 

informella lärandet i studien kommer fokusera på det vardagliga lärandet genom social 

interaktion. Båda dessa begrepp kommer att användas för att undersöka om respondenterna 

har behov av lärande. 

Vi valde att förklara begreppen krav och kontroll utifrån Karasek (1979) då det är hans 

definition som använts i studien. Stress är det fenomen vi undersöker i denna studie och har 

därför valt att använda oss av begreppen för att förklara respondenternas självupplevda stress. 

 

Metod 

I metoden beskrivs vetenskapsteoretiska utgångspunkter, vilken vetenskaplig design som 

använde, vilka urval som gjordes och hur vi gick tillväga i datainsamlingen. Vidare beskrivs 

hur analysen genomfördes och etiskt ställningstagande. 

 

Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

 

Enligt postpositivismen är en forskares resonemang likt vårt sunda förnuft, vilket betyder att 

en individs förståelse för det vardagliga livet liknar den förståelse en forskare använder i sitt 

resonemang. Det enda som skiljer dem åt är att forskaren använder sitt resonemang för att dra 

slutsatser. Postpositivismen tar hänsyn till att fel kan förekomma i studier och att dessa fel 

ofta kan påverka det resultat som eftersträvas. En postpositivistisk utgångspunkt utgår därför 

från att forskaren förhåller sig kritisk till den verklighet de studerar (Åsberg, 2001). Enligt 

Robson (2011) påverkar forskarens bakgrund och värderingar hur forskaren uppfattar det som 

ska studeras och därför kan inte forskning vara objektiv. I föreliggande studie har vi haft en 

viss förförståelse i form av teoretisk referensram och tidigare forskning. Inom 

postpositivismen undersöker forskaren både känd och okänd kunskap (Phillips & Burbules, 

2000). Utifrån vår förförståelse vill vi även undersöka okänd kunskap, därav är 

postpositivismen lämplig för föreliggande studie. Robson (2011) menar att postpositivismen 

som vetenskaplig utgångspunkt är att identifiera samband mellan olika insamlade data. 

Kvantitativ forskningsmetod är den forskningsmetod som bäst går att tillämpa 

postpositivismen på. Till skillnad från den positivistiska utgångspunkten som betraktar 

kunskap som det enda som går att veta, så betraktar postpositivismen även att det som inte 

ännu är observerbart eller undersökt går att söka kunskap om (Robson, 2011). Det faktum att 

Robson (2011) beskriver postpositivismen som en vetenskapsteori för att undersöka och 

identifiera samband mellan insamlade data ligger till grund för vårt val av vetenskapsteoretisk 

utgångspunkt. Vi sökte samband mellan olika variabler och då insamlingsmetoden var av 
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kvantitativ karaktär genom enkätundersökning ansåg vi att postpositivismen som vetenskaplig 

utgångspunkt var lämplig för studien.  

 

Design 

 

I utformandet av vår undersökning utgick vi från en kvantitativ forskningsdesign då vi 

använde enkäter som datainsamlingsmetod. Ejlertsson (2014) menar att enkätundersökningar 

är av empirisk och kvantifierbar data som kan utföras på större grupper. Vidare var vår studie 

av deduktiv karaktär, vilket Denscombe (2018) beskriver som en undersökning där flera 

egenskaper hos en grupp människor undersöks och testas mot en teori. Den här typen av 

studier kallas även för tvärsnittsstudie och är av kvantitativ karaktär som enbart grundar sig på 

en metod för att samla in data vid endast ett tillfälle. Tvärsnittsstudier söker svar på hur ett 

specifikt förhållande ser ut vid en specifik tidpunkt, snarare än att studera förhållandet över en 

längre tid. Det vanligaste tillvägagångssättet är att frågor ställs till de individer som ingår i 

den tänkta målgruppen. I en deduktiv studie förhåller sig forskaren till empirin och undviker 

tolkningar under datainsamlingen (Denscombe, 2018). Vi valde en deduktiv studiedesign då 

vi undersöker stress som fenomen som vi sedan testade teoretiskt utifrån begreppen formellt 

och informellt lärande. Enkäterna distribuerades till arbetstagare inom vården där enkäterna 

besvarades och samlades in under ett och samma tillfälle. Vi har försökt förhålla oss så nära 

empirin som möjligt, utan att göra tolkningar. Datainsamlingen är utförd på en specifik 

population, i detta fall sjukvårdspersonal.  

 

Urval 

 

I kvantitativ forskning är det viktigt att urvalet är så representativt som möjligt samt att 

urvalsgruppen väljs med hänsyn till syfte och frågeställningar, för att ge tillräcklig 

information om helheten av det som studien riktar sig till att undersöka (Ejlertsson, 2014). 

Bekvämlighetsurval är en urvalsmetod som bygger på det som är mest passande för forskaren 

och de forskningsobjekt som är mest lättillgängliga att välja. Ett bekvämlighetsurval är 

fördelaktigt att använda vid mindre studier som utmärks av en liten tidsram och begränsad 

budget (Denscombe, 2018). Tillsammans med vår kontaktperson på Region Halland valde vi 

ett sjukhus inom regionen som arena för undersökningen. Vidare valde vi att fokusera 

undersökningen på sjukvårdspersonalen inom verksamheten. Valet att utföra undersökningen 

på sjukhuset som verksamhet inom regionen grundar sig i att det fanns många anställda inom 

arbetsplatsen vilket underlättade tillgängligheten av deltagare. Efter samråd med vår 

kontaktperson på Region Halland kom vi överens om att det enklaste sättet att få tag på 

deltagare var att dela ut enkäter utanför sjukhusets lunchrestaurang då detta är en plats som 

majoriteten personal har som gemensam mötesplats. Vi tillfrågade samtlig sjukvårdspersonal 

som var tillgänglig vid undersökningstillfället, all personal som inte fanns tillgänglig vid 

undersökningen blev därmed inte tillfrågade att delta. Att endast tillfråga de som är 

tillgängliga vid undersökningstillfället går i linje med ett bekvämlighetsurval som 

urvalsmetod (Denscombe, 2018).  
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Enkätundersökningen genomfördes vid ett tillfälle där enkäterna delades ut, fylldes i och 

samlades in på en och samma plats. Totalt tillfrågades 150 personer inom sjukvården, där 

sammanlagt 127 enkäter delades ut till sjukvårdspersonal som valde delta i undersökningen. I 

undersökningen var vi beredda på risken för externt och internt bortfall. Externt bortfall 

innebär de tillfrågade personer som inte kan eller vill delta i undersökningen medan internt 

bortfall uppstår när respondenter inte svarat på enstaka frågor (Ejlertsson, 2014). Av 127 

enkäter fick vi av dessa tillbaka 69 stycken, alltså fick vi ett externt bortfall på 58 deltagare. 

När datan från enkäterna förbereddes inför analysen upptäckte vi att 13 av respondenterna 

glömt att fylla i den samtyckesblanketten. Därmed fick vi ett ytterligare bortfall på 13 

deltagare, vilket resulterade i ett totalt bortfall på 71 respondenter. Det slutliga deltagarantalet 

blev därmed 56 respondenter.  

 

Datainsamling  

 

Vår datainsamlingsmetod utfördes genom en kvantitativ enkätundersökning (se bilaga 1). 

Enkäten var utformad för att mäta upplevd stress, behov av formellt lärande, behov av 

informellt lärande, arbetskrav och arbetskontroll. Underlaget till enkäten är taget från de redan 

färdiga och validerade enkäterna QPSNordic och Perceived Stress Scale. Vi valde ut de delar 

som behandlade de områden vi var intresserade av att undersöka från underlaget. Dessa var 

“arbetskrav”, “rollförväntningar”, “social interaktion” och “kontroll i arbetet” (se Bilaga 1). 

Eftersom Perceived Stress Scale är utformad för att mäta upplevd stress valde vi att använda 

oss av samtliga frågor från den enkäten. QPSNordic är ett frågeformulär för att mäta 

psykologiska och sociala förhållanden i arbetslivet. Frågeformuläret mäter förhållanden som 

omfattar de flesta arbetsplatser och får därför ett brett användarområde (Dallner, Lindström, 

Elo, Skogstad, Gamberale, Hottinen, Kenardahl & Ørhede, 2000). Perceived Stress Scale 

(PSS) är ett frågeformulär för att mäta generell upplevd stress (Nordin & Nordin, 2013). De 

frågor vi har valt att använda från enkätunderlaget QPSNordic är; fråga 4 - 9, 11 - 13, 15 - 16, 

19 - 20 och fråga 22 som behandlar krav i arbetet under rubriken “arbetskrav”. Fråga 23 - 38 

behandlar kontroll i arbetet och tillhör rubrikerna “rollförväntningar” och “arbetskontroll”. 

Fråga 39 - 47 behandlar sociala förhållanden och tillhör rubriken “social interaktion” Denna 

del har vi valt att använda för att mäta behov av informellt lärande. Slutligen behandlar fråga 

10, 14, 17, 18 och 21 krav i arbetet och vi har valt använda för att mäta behov av formellt 

lärande. Även om dessa frågor ligger under avsnittet för “arbetskrav”, så är frågorna ställda på 

ett sätt där de behandlar behov av kompetens utifrån arbetsplatslärande. Vi har därför valt att 

behandla dessa frågor som behov av formellt lärande i vår enkät. Utöver QPSNordic har vi 

valt att använda samtliga frågor från enkätunderlaget Perceived Stress Scale, dessa består av 

frågorna 48 - 61 i vår enkät och behandlar upplevd stress och faller under rubriken “Perceived 

Stress Scale”. Varje avsnitt av enkäten representerar en av de begrepp som studien avser att 

undersöka (behov av formellt lärande, behov av informellt lärande, arbetskrav, arbetskontroll 

och stress). Rubriken som berör självupplevd stress är lånad från Perceived Stress Scale av 

Nordin och Nordin (2013) och kopplas direkt till stress som är det fenomen vi avser att mäta 

med koppling till begreppen.  
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Vi placerade oss utanför sjukhusets matsal där vi satte upp informationsblad (se bilaga 2) för 

att informera om vår studie. Undersökningen genomfördes vid ett tillfälle där vi delade ut 

enkäter för att få in datamaterial till kommande analys. De som ville delta fick med sig en 

enkät och en samtyckesblankett (se Bilaga 1) och hänvisades att fylla i dem under samma 

tillfälle. Eftersom deltagandet i studien krävde att anställda tog sig tid från sin rast var det 

många som uttryckte sig vara för stressade för att delta. Därmed fick deltagarna ta med sig 

enkäten och lämna in dem till oss samma dag under förutsättning att vi var kvar på plats. 

Målet var att få in 100 deltagare då vi ansåg det vara tillräckligt för att representera 

populationen inom verksamheten och för att svara på studiens syfte och frågeställningar. 

Eftersom undersökningen utfördes genom interaktion med deltagarna var vi noga med att ha 

ett professionell bemötande. Vår roll var endast att tillfråga om de ville delta, informera om 

undersökningen, svara på frågor om deltagande eller innehållet i enkäterna. Vi ansåg det vara 

viktigt att inte diskutera innehållet på så vis att de skulle kunna påverka hur respondenterna 

valde att svara på frågorna i enkäten. 

  

Databearbetning och analys 

 

Efter att samtliga data var insamlad förde vi in materialet i dataprogrammet SPSS (IBM Corp, 

2016) för att sedan analysera det. För att vidare bearbeta forskningsunderlaget inför analysen 

använde vi oss av “Compare variables” för att samla alla frågor i variabler. Exempelvis 

samlade vi alla frågor som behandlar krav i en gemensam variabel. Dessa samlade variabler 

ligger sedan till grund för korrelationsanalysen. Ordinalskalor använder siffror, där olika 

siffror representerar olika svarsalternativ (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018). I delen för 

QPSNordic användes ordinalskala (Se bilaga 1) med svarsalternativ 1–5 som innebär; 1) 

“mycket sällan eller aldrig” 2) “ganska sällan”3) “ibland” 4) “ganska ofta” och 5) “mycket 

ofta eller alltid”. Exempelfråga: “Kan du påverka beslut som är viktiga för ditt arbete?” Även 

i enkätdelen för PSS användes ordinalskalan (Se bilaga 1) genom svarsalternativ som lyder; 

1) “aldrig”, 2) “ganska sällan”, 3) “ibland”, 4) “ganska ofta” och 5) “väldigt ofta”. 

Exempelfråga: “Hur ofta har du under den senaste månaden känt dig nervös eller stressad?”. I 

PSS finns det omvända frågor, vilket innebar att svarsalternativen också blir omvända. Alltså 

motsvarar 1 istället 5, 2 motsvarar 4, 4 motsvarar 2 och 5 motsvarar 1. Frågor med omvänd 

svarsskala var fråga 48, 49, 50, 55, 58, 59 och 61. När vi förde in datan från dessa frågor i 

SPSS var vi därför tvungna att föra in dem på det sätt som beskrivs ovan. På fråga 18 i 

QPSNordic som behandlar behov av formellt lärande; “Är dina kunskaper och färdigheter till 

nytta i ditt arbete?”, har vi valt att vända på svarsalternativen i syfte att mäta behov av 

formellt lärande. 

 

Efter bearbetning av den insamlade datan från enkätundersökningen utfördes en 

korrelationsanalys. Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen (2018) beskriver att korrelationsanalys 

används för att undersöka samband mellan variabler och används för att svara på 

frågeställningar som söker samband mellan de olika variablerna. Eftersom denna studie söker 

samband mellan de variablerna så utfördes en korrelationsanalys för att svara på syftet och 

frågeställningar. Signifikansnivån i en korrelationsanalys är ofta satt till 0,05, vilket indikerar 

att alla mätningar med ett signifikansvärde på 0,05 eller lägre tyder på ett signifikant samband 
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med 95% säkerhet. Många statistikprogram markerar även på signifikansvärden på 0,01 eller 

lägre, detta tyder på ett signifikant samband med 99% (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 

2018).  I föreliggande studie använde vi oss av signifikansnivån 0,05 för att avgöra om 

sambandsanalysen var signifikant eller inte. Vidare valde vi att använda oss av 

signifikansnivån 0,01, då detta tyder på ett starkt signifikant samband. Vi använde oss av 

deskriptiv statistik för att presentera resultatet. Deskriptiv statistik används för att organisera, 

summera och presentera insamlade data på ett överskådligt och informativt sätt genom olika 

statistiska mått som exempelvis tabeller eller grafer (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018). 

Vi presenterar resultatet av korrelationen genom tabeller och i löpande text för att det ska bli 

så informativt och överskådligt som möjligt. 

 

Etiska överväganden  

 

I en undersökning eller studie är det viktigt att ta ställning till etiska ställningstaganden då de 

har en viktig roll för kvaliteten av både genomförandet och resultatet av forskning. Det är 

viktigt att ha en aktiv diskussion kring olika etiska frågor, för att väcka tankar om vad som är 

rätt och fel ur ett etiskt perspektiv (Vetenskapsrådet, 2017). Nedan presenteras de etiska 

ställningstagandena som använts i vår studie. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas identitet inte får avslöjas, och deltagande ska 

ske anonymt (Sandman & Kjellström, 2014). Samtliga deltagare deltog anonymt utefter 

Konfidentialitetskravet. För att behålla deltagarnas anonymitet men ändå ha möjlighet till att 

identifiera dem valde vi att numrera enkäterna från 1 till 127 (127 enkäter delades ut totalt). 

Deltagarnas samtyckesblanketter (se bilaga 1) som de fick behålla själva innehåller samma 

siffra som på enkäten. Detta förenklar proceduren om någon deltagare önskar att avbryta sin 

medverkan. Det är endast vi som var författare till denna studie som behandlade materialet 

från datainsamlingen.  

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva ska ha rätten att ta ställning till om de vill delta i 

studien eller inte, deltagande skall ske av egen fri vilja. Det är även viktigt att deltagarna fått 

ta del av vilka krav som ställs på dem, för att kunna fatta beslut om sitt deltagande (Sandman 

& Kjellström, 2014). Inledningsvis tog vi hänsyn till samtyckeskravet, varje deltagare får ta 

ställning till om de vill delta eller ej, de har även möjlighet att avbryta sin medverkan. Innan 

deltagarna svarade i vår kvantitativa undersökning, fick de ta del av en samtyckesblankett 

som de behövde skriva på.  

 

Informationskravet innebär att samtliga deltagare ska få tillräcklig information för att kunna 

delta. All fakta som har direkt koppling till deltagarna och som kan kopplas till deras 

deltagande ska de få ta del av (Sandman & Kjellström, 2014). Deltagarna fick ta del av syftet 

med undersökningen och få all den information som krävdes för att kunna delta, i enlighet 

med informationskravet (se bilaga 2). Detta skedde huvudsakligen på plats då det fanns 

informationsblad där vi stod placerade. Vi informerade också muntligt till de deltagare som 

ville delta i undersökningen. Det är nödvändigt att göra på detta sätt då det inte fanns 

möjlighet till att skicka ut informationsbrevet till alla anställda inom verksamheten.  
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Nyttjandekravet innebär att endast forskarna som hanterar allt material från datainsamlingen 

får ta del av det. Datamaterialet innefattar känslig information och får inte läcka ut till 

allmänhet och personer som inte har rätt att hantera materialet får inte ta del av det. Allt 

material från insamlingen får endast användas i forskningssyftet (Sandman & Kjellström, 

2014). Enkäterna har endast behandlats av forskarna som utfört studien och har förvarats på 

ett sätt att ingen utan behörighet kan ta del av informationen. När studien var färdig och 

materialet från undersökningen analyserades valde vi att förstöra enkäterna, radera 

anteckningar och annan känslig data för att ytterligare minska risken för att obehöriga tar del 

av det. 

 

QPSNordic ställer även etiska krav för användandet av deras enkätunderlag. Författarna av 

frågeformuläret ställer krav på informationskravet och konfidentialitetskravet genom följande 

citat; “Respondenter skall före undersökningen informeras om syftet med frågeformuläret, hur 

det kommer att delas ut och analyseras, hur resultaten kommer presenteras och hur 

anonymiteten kommer att bevaras. Information skall ges ut om hur formuläret skall besvaras 

liksom om hur och av vem data kommer att analyseras samt om hur frågeformulären och data 

kommer att förvaras. Denna information skall ges skriftligt och helst även muntligt. 

Deltagande måste alltid vara frivilligt” (Dallner m.fl., 2000, s. 20). Dessa krav har vi tagit 

ställning till ovan genom de etiska principerna. PSS har inga användarkrav som vi behövt ta 

hänsyn till.  

 

GDPR 

 

Den 4 april 2018 kom Justitiedepartementet ut med nya lagar för behandling av 

personuppgifter (SFS, 2018:218). Eftersom vi samlar in personuppgifter såsom namn och 

kön måste vi förhålla oss till dessa lagar. Även Halmstad högskola har restriktioner för 

behandling av personuppgifter som vi har tagit hänsyn till i denna studie (se bilaga 3). Dessa 

restriktioner har vi även använt oss i informationsbrevet (se bilaga 2). 

 

Resultat 

Här presenteras resultatet av den genomförda kvantitativa analysen. Resultatet kommer att 

presenteras i tabeller och förklaras i löpande text. För att kunna besvara syfte och 

frågeställningar har en korrelationsanalys använts för att urskilja samband mellan variabler 

som har testats mot varandra.  

 

Deskriptiv statistik 

 

Tabellen nedan presenterar deskriptiv statistik för att få en överblick av hur respondenterna 

har svarat, vilket medelvärde resultatet visar för varje fråga och standardavvikelse. Deskriptiv 

statistik används för att samla och beskriva en samling data på ett överskådligt sätt. 
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Tabell 1. Deskriptiv statistik 

 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Formellt 56 9 22 17,17 2,75 

Stress 56 26 60 46,33 0,39 

Arbetskontroll 56 12 39 21,17 0,46 

Informellt 56 15 43 31,19 0,62 

Arbetskrav 56 52 81 67,37 0,38 

 

 

Tabell 1 visar antal deltagare (N) som har svarat på enkäten. I enkätundersökningen svarade 

56 deltagare på samtliga delar. Delen för formellt lärande har totalt fem frågor i enkäten, varje 

fråga har svarsalternativ 1-5. Detta innebär att respondenterna kan totalt få 5 svarspoäng om 

de har valt att svara med en 1:a på samtliga frågor. Som mest kan de svara 25 om de har valt 

att svara med 5:a på samtliga frågor. “Minimum” markerar den respondent som har svarat 

lägst på frågorna i enkäten för ett visst avsnitt. Exempelvis har den som svarat lägst på 

behovet av formellt lärande svarat 9 av 25. “Maximum” är den respondent som har svarat 

högst på frågorna i enkäterna för ett visst avsnitt. Exempelvis har respondenten som svarat 

högst på delen för behov av formellt lärande svarat 22 av 25 på frågorna i enkäten. “Mean” 

markerar vad deltagarnas medelvärde var för de olika delarna i enkäten. “Std. Deviation” 

visar standardavvikelsen (spridningsmått) och hur mycket de olika värdena avviker från 

medelvärdet hos deltagarna.  

 

Nedan presenteras respondenternas svarsfrekvens för de fem frågor som utgör behovet av det 

formella lärandet i studien. Då det formella lärandet endast grundar sig på fem frågor, har vi 

valt att ta med dessa tabeller för att tydliggöra resultatet. Sammanlagt inkom 56 enkätsvar där 

resultatet presenteras genom deskriptiv statistik för hur respondenterna svarade på frågorna 

som berör det formella lärandet. I tabellerna nedan utläses skalnivå 1-5 där 1 = mycket sällan 

eller aldrig och 5 = mycket ofta eller alltid. “Frekvens” utläses som svarsfrekvens på hur 

många respondenter som svarade på respektive svarsalternativ. “Procent” utläses som 

procentsatsen beräknat på respondenternas svarsalternativ.  
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Tabell 2. Fråga 10 - Är dina arbetsuppgifter för svåra för dig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kan av tabellen för fråga 10 utläsa att 14 av 56 (25%) har svarat att de ibland upplever att 

deras arbetsuppgifter är för svåra för dem. Två av respondenterna (3,6%) svarade att de 

ganska ofta upplever att deras uppgifter är för svåra för dem. En respondent (1,8%) svarade 

att arbetsuppgifterna ganska ofta eller alltid är för svåra. Tre deltagare (5,4%) svarade med ett 

värde med 4 eller högre. 39 av respondenterna (69,7%) svarade 2 eller lägre. Majoriteten av 

respondenterna har svarat att deras arbetsuppgifter mycket sällan eller ganska sällan är för 

svåra för dem. 

 

Tabell 3. Fråga 14 – Kräver ditt arbete komplicerade beslut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tabellen för fråga 14 utläses att 10 av 56 respondenter (17,9%) har svarat att de ibland 

behöver ta komplicerade beslut i sin arbetsroll. 23 respondenter (41,1%) har besvarat att de 

ganska ofta behöver ta komplicerade beslut. 11 respondenter (19,6%) svarade att det mycket 

ofta eller alltid behöver ta komplicerade beslut. Totalt svarade 34 (60,7%) 4 eller högre i 

enkäten. endast 12 (21,4%) svarade med ett värde under 3. Majoriteten av respondenterna har 

svarat att deras arbete kräver svåra beslut.  

 

  Frekvens Procent 

Skalnivå 1 15 26,8 

 2 24 42,9 

 3 14 25,0 

 4 2 3,6 

 5 1 1,8 

 Total 56 100,0 

  Frekvens Procent 

Skalnivå 1 1 1,8 

 2 11 19,6 

 3 10 17,9 

 4 23 41,1 

 5 11 19,6 

 Total 56 100,0 
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Tabell 4. Fråga 17 - Utför du arbetsuppgifter som du skulle behöva mer utbildning för? 

 
 

 

 

I tabellen för fråga 17 utläses att 22 av 56 (39, 3%) upplever att de ibland utför 

arbetsuppgifter som de skulle behöva mer utbildning för. Fyra respondenter (7,1%) svarar att 

de ganska ofta utför arbetsuppgifter som de skulle behöva mer utbildning för. Tre 

respondenter (5,4%) svarade att de mycket ofta eller alltid utför arbetsuppgifter som de skulle 

behöva mer utbildning för. Sju respondenter (12,5%) svarade med en 4 eller högre. 27 

(48,2%) av respondenterna svarade 2 eller lägre. Majoriteten av respondenterna har svarat att 

de inte behöver mer utbildning för de arbetsuppgifter de utför.  

 

Tabell 5. Fråga 18 - Är dina kunskaper och färdigheter till nytta i ditt arbete? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svarsalternativen för fråga 18 har förts in i SPSS omvänt eftersom frågan var ställd omvänt. 

Således representerar en 5:a i detta fall en 1:a (mycket sällan eller aldrig), en 4:a representerar 

en 2:a (ganska sällan). En 3:a representerar sitt ursprungliga värde (ibland). För ytterligare 

beskrivning, se avsnittet för metod. 

 

I tabellen för fråga 18 har fyra respondenter (7,1%) svarat att deras kunskaper och färdigheter 

ibland är till nytta i deras arbete. Nio respondenter (16,1%) svarade att de deras kunskaper 

och färdigheter ganska sällan är till nytta i deras arbete. 43 deltagare (76,8%) svarade att deras 

kunskaper och färdigheter mycket sällan eller aldrig är till nytta i deras arbete. Inga 

  Frekvens Procent 

Skalnivå 1 9 16,1 

 2 18 32,1 

 3 22 39,3 

 4 4 7,1 

 5 3 5,4 

 Total 56 100,0 

  Frekvens Procent 

Skalnivå 3 4 7,1 

 4 9 16,1 

 5 43 76,8 

 Total 56 100,0 
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respondenter har svarat 2 eller lägre. Majoriteten av respondenterna har svarat att deras 

kunskaper och färdigheter inte är till nytta för dem i deras arbete. 

 

Tabell 6. Fråga 21 - Kräver ditt arbete att du skaffar dig nya kunskaper och färdigheter? 

 
 

 

I tabellen för fråga 21 har fem respondenter (8,9%) svarat att deras arbete ibland kräver att de 

skaffar sig nya kunskaper och färdigheter. 21 respondenter (37,5%) har svarat att de ganska 

ofta behöver skaffa sig nya kunskaper och färdigheter. 27 (48,2%) av respondenterna svarade 

att de mycket ofta eller alltid behöver skaffa sig nya kunskaper och färdigheter i sitt arbete. 

Tre respondenter (5,4%) har svarat 2 eller lägre. 48 (85,7%) respondenter har svarat 4 eller 

högre. Majoriteten av respondenterna har svarat att deras arbete kräver att de skaffar sig nya 

kunskaper och färdigheter. 

 

Korrelationsanalys  

 

En korrelationsanalys används för att undersöka eventuella samband mellan olika variabler.  

I studien används korrelationsanalysen för att söka samband mellan stress som fenomen och 

behov av kompetensutveckling. Detta sker genom att mäta sambandet mellan stress och 

behovet av formellt samt informellt lärande. Även krav och kontroll används som variabler i 

korrelationsanalysen, dessa begrepp används sedan som underlag för att diskutera upplevd 

stress hos sjukvårdspersonalen. 

 

Tabell 7. Korrelationsanalys 

 

  Stress Stöd Arbetskontroll Arbetskrav Kompetens 

       

Stress Pearson 

Correlation 

1 -,140 ,159 ,416** ,265* 

 Sig. (2-taild)  ,303 ,242 ,001 ,049 

 N 56 56 56 56 56 

  Frekvens Procent 

Skalnivå 1 1 1,8 

 2 2 3,6 

 3 5 8,9 

 4 21 37,5 

 5 27 48,2 

 Total 56 100,0 
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Behov av 

informellt 

lärande   

Pearson 

Correlation 

-,140 1 ,200 -,020 -,063 

 Sig. (2-taild) ,303  ,139 ,886 ,644 

 N 56 56 56 56 56 

Arbetskontroll Pearson 

Correlation 

,159 ,200 1 -,082 -,074 

 Sig. (2-taild) ,242 ,139  ,548 ,587 

 N 56 56 56 56 56 

Arbetskrav Pearson 

Correlation 

,416** -,020 -,082 1 ,645** 

 Sig. (2-taild) ,001 ,886 ,548  ,000 

 N 56 56 56 56 56 

Behov av 

formellt lärande 

Pearson 

Correlation 

,265* -,063 -,074 ,645** 1 

 Sig. (2-taild) ,049 ,644 ,587 0,00  

 N 56 56 56 56 56 

 

N = antal deltagare, (sig. 2-tailed) = vilken hypotes som skall användas, Pearson Correlation = 

Beskriver sambandet mellan det två variablerna. 

 

Tabell 7 presenterar resultatet av korrelationsanalysen mellan de olika variabler som har valts 

att ta hänsyn till. Pearson Correlation (=r) visar hur stark sambandet är mellan de olika 

variablerna. Sig. (2-tailed) = P-värdet visar sannolikheten för att få en så pass hög korrelation, 

att nollhypotesen stämmer. Signifikansnivån som använts i studien är 0.05 och avgör om 

nollhypotesen ska behållas eller förkastas. * betyder att korrelationen är signifikant, alltså att 

signifikansnivån är 0,05 eller lägre. ** betyder att korrelationen är starkt signifikant och att 

signifikansnivån är 0,01 eller lägre. 

 

På frågeställningen om det fanns ett samband mellan upplevd stress och behov av formellt 

lärande hos sjukvårdspersonalen kunde vi i korrelationsanalysen (se tabell 7) utläsa att det 

fanns ett signifikant samband (r= ,265, p = 0,049). Korrelationen mellan stress och formellt 

lärande är positiv, vilket innebär att ett högre värde av ena variabeln ger ett högre värde på 

andra variabeln. Mer stress innebär ett större behov av lärande för respondenterna i studien. 

Detta resultat svarar på frågeställningen om det fanns ett samband mellan behov av formellt 

lärande och stress. 
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På frågeställningen om det fanns ett samband mellan upplevd stress och behov av informellt 

lärande hos sjukvårdspersonalen kunde vi utläsa (se tabell 7) att det inte fanns något 

signifikant samband (r=- ,140, P= ,303). Detta resultat svarar på frågeställningen om det fanns 

ett samband mellan behov av informellt lärande och stress. 

 

Syftet med studien var att undersöka upplevd stress i förhållande till behov av kompetens hos 

sjukvårdspersonal. Ur resultatet kan vi utläsa att det fanns ett signifikant samband mellan 

stress och behov av formellt lärande, dock fanns det inget samband mellan behov av 

informellt lärande och stress. Detta svarar på både syfte och frågeställningar. 

 

Vi kan även utläsa att det fanns ett starkt signifikant samband mellan arbetskrav och behov av 

formellt lärande (r= ,645, P= ,00) samt ett starkt signifikant samband mellan stress och 

arbetskrav (r= ,416, P = ,001). Sambandet mellan arbetskrav och behov av formellt lärande, 

samt sambandet mellan arbetskrav och stress är signifikansen 0,01 eller lägre, vilket tyder på 

ett starkt samband (se tabell 7). Både sambandet mellan behovet av formellt lärande och 

arbetskrav, samt sambandet mellan stress och arbetskrav var av positiv riktning. Ett högre 

värde av ena variabeln innebär ett även ett högre värde av den andra variabeln.  

 

Diskussion 

Under den här rubriken delas diskussionen in i delarna; metoddiskussion och 

resultatdiskussion där vi tar ställning till respektive del. 

 

Metoddiskussion 

 

Här diskuteras de delar av metoden som vi särskilt vill lyfta, vilka tillvägagångssätt vi har 

valt och vad som har påverkat vår undersökning. Vi lyfter även fram styrkor och svagheter 

som vi upplevt med undersökningen. Följande avsnitt är strukturerat utifrån 

trovärdighetsbegreppen reliabilitet och validitet. Begreppen kommer att användas för att 

diskutera studiens trovärdighet och tillförlitlighet. 

 

En styrka med postpositivismen som vetenskaplig utgångspunkt var att den tillåter oss ha med 

oss viss förförståelse med in i studien. Vi undersöker både känd och okänd kunskap, där känd 

kunskap inneburit tidigare forskning och litteratur inom ämnet. Vi har haft förförståelsen om 

att sjukvårdspersonal är en arbetsgrupp som är särskilt utsatt för stress. Den okända 

kunskapen har varit att undersöka samband mellan kompetensutveckling och stress. I 

utformandet av studien valdes en kvantitativ forskningsdesign då syftet var att undersöka 

samband mellan olika variabler. För att en studie ska vara av god validitet är det bra att fråga 

sig vad undersökningen ska ge svar på, för att sedan avgöra vilken forskningsdesign som ska 

användas (Trost & Hultåker, 2016). Intentionen med studien var att utföra undersökningen på 

flera sjukhus inom regionen men på grund av tidsbrist fick vi begränsa oss till ett sjukhus. 

Kvantitativ forskningsdesign har således varit en ny och intressant erfarenhet och har krävt 

ansträngning när det kommer till att förstå innebörd, förstå utförande och de tekniska 
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verktygen. Vidare har det varit en utmaning i att lära sig att presentera empirin och 

tillvägagångssätten i studien. Detta har varit en fördel, då vi har tagit lärdom av kvantitativ 

forskningsdesign.   

 

Vår datainsamlingsmetod utfördes genom en kvantitativ enkätundersökning där enkäten var 

utformad för att mäta upplevd stress, kompetens, krav och kontroll. Då underlaget av vår 

enkät är taget från de redan färdiga och validerade enkäterna QPSNordic och PSS, stärks även 

validiteten i vår studie. Utifrån QPSNordic stärks reliabiliteten då frågorna är utformade på ett 

tydligt sätt med enkelt språk. Då ökar sannolikheten att alla respondenter som deltar i 

undersökningen uppfattar frågan på samma sätt (Trost & Hultåker, 2016). Vi har också 

försökt att tillgodose reliabiliteten genom att förklara vårt tillvägagångssätt, det vill säga hur 

vi har valt att använda vårt mätinstrument. Vi valde ut de delar ur QPSNordic som behandlade 

de områden vi var intresserade av att undersöka. Dessa var “arbetskontroll”, “arbetskrav” och 

“social interaktion”. Eftersom PSS är utformad för att mäta upplevd stress valde vi att 

använda oss av samtliga frågor från den enkäten. Detta stärker giltigheten i vår studie då vi, 

med hjälp av mätinstrumenten, hade möjlighet att mäta det som var avsett att mäta. 

 

Trost och Hultåker (2016) beskriver att reliabiliteten i en studie stärks när en mätning är stabil 

och inte utsatt för påverkan av slumpen. En mätning vid en viss tidpunkt ska ge samma 

resultat vid en förnyad mätning, under förutsättning att förhållandet är statiskt (Trost & 

Hultåker, 2016). Vi förhåller oss kritiska till reliabiliteten eftersom vi troligtvis skulle få ett 

annat utfall på svarsfrekvenserna om vi skulle förnyat vår mätning. Utfallet på 

svarsfrekvenserna vid förnyad mätning skulle troligtvis skilja sig eftersom vi inte vet vilka 

yrkesgrupper som sjukvårdspersonalen tillhör. Det kan skilja sig i behov av kompetens samt 

skillnader i förutsättningar till kompetensutveckling på sjukhusets olika avdelningar. Eftersom 

vi inte frågat om yrkeskategorier kan vi inte heller uttala oss om behovet av kompetens för 

specifika yrkesgrupper. Vidare kan vi inte uttala oss om sjukvårdspersonalens behov av 

kompetens inom hela Region Halland, utan endast om den sjukvårdspersonal som besvarade 

enkäterna. Ejlertsson (2014) beskriver att vid högt bortfall kan inga generella slutsatser dras. 

Utifrån detta så kommer studiens resultat inte att användas för att dra några generella 

slutsatser om sjukvårdspersonal i helhet utan enbart för den undersökta målgruppen i studien, 

då vårt urval var för litet för att en generalisering ska vara möjlig.  

 

Under datainsamlingen var majoriteten av de som tillfrågades att delta oförmögna av att svara 

på enkäten under sin rast. Vi lät dem därför ta med sig enkäten för fylla i dem under dagen 

och lämna tillbaka dem till senare under samma dag. Reliabiliteten i en undersökning kan 

påverkas av den miljö som individerna befinner sig i då undersökningen utförs (Shaughnessy, 

Zechmeister & Zechmeister, 2012). Det kan således ses som en fördel att vi 

lät respondenterna ta med sig enkäten, då vi ville eliminera slumpmässiga variationer i 

enkätundersökningen. Vidare tror vi att den stress som respondenterna upplevde under sin 

rast, skulle ha påverkat hur de valt att svara i enkäten. Valet att respondenterna fick ta med sig 

enkäten och fylla i den när de kände sig ha tid ökar studiens reliabilitet. Nackdelen är att vi 

inte kunde besvara eventuella frågor om enkäten, vilket kan ha resulterat i externa bortfall. 

Detta kan i sin tur påverka generaliserbarheten i studien. Ejlertsson (2014) menar att det är 
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fördelaktigt att forskaren är närvarande under enkätundersökningen för att kontrollera att 

samtal inte sker mellan deltagarna, samt att även svara på eventuella frågor och funderingar. 

Detta kan ha bidragit till att vi fick ett externt bortfall på totalt 71 enkäter av de 127 som 

delades ut. En annan möjlig orsak till det externa bortfallet kan vara att vi inte fanns 

tillgängliga på plats när respondenterna skulle lämna tillbaka sin ifyllda enkät. Ett resultat i en 

studie kan påverkas av bortfallet där en person helt eller delvis avstår från att ta del av 

undersökningen (Ejlertsson, 2014). I studien hade vi dock inga interna bortfall, vilket vi anser 

är en styrka utifrån validitet.  

 

Urvalsmetoden var ett bekvämlighetsurval där de personer som fanns tillgängliga vid 

undersökningstillfället blev tillfrågade att delta i undersökningen. Vi ansåg att detta var mest 

effektivt tidsmässigt att få tag på så många deltagare som möjligt. Bekvämlighetsurval inom 

småskaliga forskningsprojekt är fördelaktigt där forskaren har en begränsad budget för både 

tid och kostnad (Denscombe, 2018). En nackdel med bekvämlighetsurval är att resultatet inte 

blir representativt eftersom vi valde att fråga de respondenter som var tillgängliga vid just det 

tillfället. Vid en förnyad mätning så är det mest troligt att resultatet skulle få ett annorlunda 

utfall, då urvalet förmodligen skulle bestå av andra respondenter. Under datainsamlingen 

befann vi oss utanför verksamhetens matsal vilket även patienter och besökande hade tillgång 

till. För att undvika att dessa skulle svara på enkäten tillfrågade vi endast individer med 

sjukvårdsuniform och namnbricka. Vidare var vi noggranna med att tillfråga deltagarna om de 

arbetade på sjukhuset och om de arbetade inom sjukvården. Deltagarna tillfrågades även 

vilken avdelning de arbetar på, för att säkerställa vårt urval utifrån syfte och frågeställningar, 

samt för att stärka studiens validitet. Vid inmatningen av data så togs ingen hänsyn till vilken 

befattning eller yrkesgrupp som respondenterna tillhörde. Vi anser dock att mätningen är 

giltig och pålitlig utifrån validitet och reliabilitet, eftersom vårt syfte inte var att undersöka 

olika yrkesgrupper inom sjukvården. Vi ville få en helhetsbild för att se eventuella behov av 

formellt och informellt lärande hos sjukvårdspersonal och utifrån det använda resultatet som 

underlag till ytterligare mätningar. Det hade då varit av intresse att undersöka för behov av 

formellt och informellt lärande hos de olika yrkesgrupperna. För att underlätta för ytterligare 

forskning på samma valda arena, är ett förslag att utforma en fråga med svarsalternativ med 

olika yrkesgrupper/befattningar, där respondenterna kan svara på vilken de tillhör. 

 

Totalt delades 127 enkäter ut och vi fick totalt 69 tillbaka. Av dessa 69 skedde ett ytterligare 

bortfall på 13 deltagare och det slutgiltiga deltagarantalet var 56. Bortfallet på 13 deltagare 

berodde på att dessa personer inte hade fyllt i samtyckesblanketten vilket innebär ett externt 

bortfall då bara de enkäterna med skriftligt samtycke räknas med i resultatet. De enkäter som 

inte hade skriftligt samtycke, men där deltagarna ändå valt att svara på samtliga frågor i 

enkäten, skulle kunna tolkas som att de ville delta i studien och samtycker till detta när de 

lämnar tillbaka enkäten till oss. Detta är dock inte tillräckligt för att dessa enkäter skall kunna 

inkluderas i analysen, då samtyckeskravet och GDPR ställer krav på att samtycke måste vara 

skriftligt. Att de 13 enkäterna saknade ett skriftligt samtycke kan ha grundat sig i missförstånd 

som hade kunnat undvikas om enkäten fyllts i på plats. Troligen har de fyllt i den 

samtyckesblankett de själva skulle behålla och missat att fylla i det exemplar som vi skulle 

behålla. Samtyckesblanketten på det exemplar som vi skulle behålla var ett löst dokument och 
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för att undvika det externa bortfallet hade vi kunnat häfta ihop informationsbrevet 

tillsammans med enkäterna. 

 

Avsnittet i mätinstrumentet som berör “social interaktion” i enkäten analyserades som behov 

av formellt lärande och som en del i av kompetensutveckling. Detta val grundar sig i att både 

begreppet informellt lärande bygger på sociala förhållanden på arbetsplatsen. I 

enkätunderlaget QPSNordic fanns heller inget avsnitt som ställer frågor om kompetens och 

formellt lärande, därav valde vi att använda oss av fem separata frågor från avsnittet 

“arbetskrav” för att mäta det formella lärandet. Dessa frågor har i studien inte ingått i 

analysen för arbetskrav, utan analyserades istället som en del i kompetensutveckling. Dessa 

frågor är; 

• Fråga 10: Är dina arbetsuppgifter för svåra för dig? 

• Fråga 14: Kräver ditt arbete komplicerade beslut? 

• Fråga 17: Utför du arbetsuppgifter som du skulle behöva mer utbildning för? 

• Fråga 18: Är dina kunskaper och färdigheter till nytta i ditt arbete?  

• Fråga 21: Kräver ditt arbete att du skaffar dig nya kunskaper och färdigheter?  

 

QPSNordic är inte utformat för att mäta upplevd kompetens och då vi endast ställde fem 

frågor som behandlar det formella lärandet kan ha påverkat resultatet för studien. Dessa frågor 

är av närmast relevans i förhållande till det som studien var ämnad för att undersöka, när det 

kommer till det formella lärandet. Vi anser att frågorna var tillräckliga för mätningen då de 

endast behandlar det formella lärandet. Innan vi bestämde att använda QPSNordic som 

enkätunderlag, ställde vi oss frågan om att eventuellt skriva egna frågor som behandlar behov 

av kompetensutveckling i form av formellt och informellt lärande. Vi bestämde oss senare att 

vi skulle använda oss av ett validerat mätinstrument, på grund av att vi anser att 

trovärdigheten i studien hade minskat om vi hade skrivit egna frågor. Då analysen av formellt 

lärande ursprungligen kommer ifrån avsnittet för “arbetskrav” minskar det studiens validitet 

då enkäten egentligen inte avser att mäta formellt lärande. Utöver QPSNordic så använde vi 

oss av PSS (Perceived Stress Scale) för att mäta generell upplevd stress hos respondenterna. 

Genom att kombinera de två validerade enkätunderlagen anser vi att vi fick ett trovärdigt 

mätinstrument till undersökningen. Att låna enkätunderlag har varit en fördel i studien då de 

båda är godkända för forskning. Vidare säkerställer mätinstrumentet QPSNordic att frågorna i 

dess separata delarna bygger på varandra, dessutom bidrar detta till välformulerade frågor, 

vilket minskar risken för missförstånd.  

 

Gällande de etiska aspekterna vill vi kritisera vårt sätt att förhålla oss till informationskravet. 

Vi valde att skriva ut informationsbrev för att informera verksamheten om undersökningen 

och vad deras deltagande skulle innebära. Informationsbrev sattes upp på anslagstavlor och 

låg framme på ett bord utanför verksamhetens lunchrestaurang så att deltagarna kunde ta med 

sig ett exemplar. Att vi valde detta tillvägagångssätt berodde på att det inte fanns möjlighet till 

att skicka ut informationsbrevet till verksamhetens alla anställda via mail. Som kritik mot 

detta sätt att informera om en undersökning anser vi att många av de anställda inte har läst 

informationsbreven med tanke på tidsbristen då de skulle hinna med sin lunchrast. En 

ytterligare nackdel med att informera på plats är att majoriteten av de anställda uppfattades 
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vara stressade vilket kan ha påverkat huruvida de tog till sig den informationen vi gav eller 

inte.  

 

Resultatdiskussion 

 

I detta avsnitt diskuterar vi resultatet i förhållande till tidigare forskning och teoretisk 

referensram. Resultatet kommer även tolkas i förhållande till dessa.  

 

Socialstyrelsen (2018) ger en bild av att otillräckliga kompetenser upplevs som mer påtaglig 

och mer utbrett än tidigare och att detta kan leda till negativa konsekvenser i form av ökad 

arbetsbelastning för sjukvårdspersonal. Raftopoulos, Charalambous & Talias (2012) beskriver 

hur utbrändhet är ett utbrett fenomen inom hälso- och sjukvården på grund av arbetsrelaterad 

stress. I vårt resultat framgår det att sjukvårdspersonalen är i behov av kompetensutveckling 

genom formellt lärande på arbetsplatsen. Behovet av formellt lärande resulterar i att 

sjukvårdspersonalen upplever ökad stress, således skulle insatser för formellt lärande resultera 

i reducerad upplevd stress. Vi tolkar att uteblivna insatser av formellt lärande kan resultera i 

negativa konsekvenser av ökad arbetsbelastning, vilket i sin tur kan leda till utbrändhet. 

IVO (2018) beskriver att sjukvårdspersonal inte besitter tillräckliga kompetenser för att kunna 

utöva sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Både ledning och sjukvårdspersonal behöver 

utveckla nya kompetenser för att säkerställa rätt kompetenser inom sjukvården. IVO (2018) 

föreslår regelbundna kompetensutvecklande insatser inom sjukvården. Panari m.fl. (2010) 

menar att organisationer inte bör låta arbetsplatslärande falla under den enskilda 

arbetstagarens ansvar. Organisationen måste se till att anställda utvecklar nya kunskaper och 

kompetenser. I studien framgår det att formellt och informellt lärande får allt större betydelse 

för lärande på arbetsplatser och är av betydelse för att möta arbetsplatsens kompetensbehov 

(Panari m.fl., 2010). Resultatet av vår studie visar på behov av kompetensutveckling genom 

formellt lärande. Vi tolkar detta som att ett ökat fokus på arbetsplatslärande där 

organisationen erbjuder sjukvårdspersonalen formell utbildning skulle utveckla de 

kompetenser som behövs. I resultatet framgår även att formellt lärande har större betydelse 

som insatser för kompetensutveckling än vad informellt lärande har. Detta tolkar vi som att 

respondenterna redan får tillräckligt med informellt lärande genom social interaktion som de 

behöver och att det är just arbetsplatslärande i form av formell utbildning som krävs för att 

minska arbetskraven inom sjukvården. 

 

IVO (2014) rapporterar att det finns otillräcklig kompetens hos hälso- och sjukvården. 

Sjukvården präglas även av hög arbetsbelastning och en allt mer stressad arbetssituation. Den 

ökade stressen är ett resultat av ökade arbetskrav. Vi kunde i vårt resultat utläsa att 

sjukvårdspersonalen upplever stress och höga krav då det fanns ett samband mellan dessa 

variabler. Sambandet tolkar vi som att arbetsplatsen präglas av stress och höga arbetskrav 

vilket beror på att sjukvårdspersonalen är i behov av kompetensutveckling i form av formellt 

lärande. Hansson och Judith (2008) drar slutsatsen att fokus på insatser inom sjukvården bör 

riktas till att motverka hög arbetsbelastning och utveckla möjligheten till 
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kompetensutveckling. Utifrån detta tolkar vi att utökade insatser i form av formellt lärande 

kan minska upplevd stress och de höga arbetskraven hos sjukvårdspersonalen. 

 

Resultatet av Panari m.fl. (2010) visar att arbetskrav inte är bundet till arbetskontroll, utan 

förknippas istället med möjligheten till lärande. Resultatet i vår studie visade inte på något 

samband mellan arbetskrav och arbetskontroll, däremot fanns det ett samband mellan 

arbetskrav och behov av formellt lärande. Detta tolkar vi som att formellt lärande har större 

betydelse för upplevda arbetskrav än vad arbetskontroll har. 

Paulsson, Ivergård & Hunt (2005) beskriver hur arbetsmarknaden är i konstant förändring och 

därav är kompetensutveckling på arbetsplatsen av betydelse. Detta ställer krav på att 

arbetstagarna utvecklar kunskaper och skapar nya kompetenser för att möta den ständigt 

pågående förändringen och de nya förutsättningarna som ställs på arbetsplatsen. IVO (2018) 

Beskriver att sjukvårdspersonal är en särskild arbetsgrupp i behov av kompetensutveckling. 

Majoriteten av respondenterna har svarat på fråga 21; “Kräver ditt arbete att du skaffar dig 

nya kunskaper och färdigheter?” att deras arbetsuppgifter ställer krav på att de skaffar sig nya 

kunskaper och färdigheter. Vi tolkar detta som att sjukvården är en arbetsplats där det sker 

konstanta förändringar och att sjukvårdspersonalen i är regelbundet behov av formellt lärande 

för att möta dessa förändringar. Detta går i linje med fråga 18; “Är dina kunskaper och 

färdigheter till nytta i ditt arbete?” där majoriteten av respondenterna har svarat att deras 

kunskaper och färdigheter inte är till nytta i deras arbete. Vi tolkar detta som att ytterligare 

arbetsplatslärande i form av formellt lärande är av stor betydelse för att respondenterna ska 

utveckla kunskaper och förmågor som är till nytta i deras arbete. Ellström (1996) beskriver att 

utveckling av nya kunskaper bör ske knutet till arbetsuppgifterna och att det inte räcker med 

att utveckla arbetstagarnas kompetens, utan här ska även hänsyn tas till att utbildningen 

tillgodoser organisationens behov så att kompetensen bidrar med nytta. Utifrån detta så tolkar 

vi att respondenterna har mer nytta av sina kunskaper och färdigheter i sitt arbete, under 

förutsättning att arbetsplatslärande sker knutet till arbetsuppgifter och organisationens behov. 

Slutsatser och implikationer 

I detta avsnitt presenteras en kortfattad beskrivning av de slutsatser som studien kommit fram 

till, vidare ges en reflektion kring implikationer och förslag på framtida forskning. 

 

Slutsatser  

 

Studiens resultat visade att formellt lärande har betydelse för hur sjukvårdspersonalen 

upplever arbetskrav och stress. Utifrån detta drar vi slutsatsen att utökade insatser för 

kompetensutveckling genom planerade utbildningar och inlärningsaktiviteter kan utveckla 

sjukvårdspersonalens kompetenser. Detta kan i sin tur resultera i att de bättre kan hantera de 

arbetskrav som ställs på dem och att det minskar deras upplevda stress. Vidare visar resultatet 

av studien att formellt lärande har större betydelse i kompetensutvecklande syfte än vad 

informella insatser har för sjukvårdspersonalen i föreliggande studie. Ur resultatet kan vi dra 

ytterligare en slutsats då det inte fanns något samband mellan behov av informellt lärande och 
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upplevd stress. Det kan således betyda att sjukvårdspersonalen erbjuds tillräckligt med 

informellt lärande genom social interaktion, feedback och stöd.  

 

Implikationer 

 

Studien kan användas som en förstudie till fortsatt forskning inom området. För ytterligare 

forskning, baserat på studiens resultat, är det relevant med fördjupning inom de olika 

yrkesgrupperna på sjukhuset. Ett förslag till undersökning är att identifiera om det finns 

skillnader i förutsättningar till kompetensutveckling inom olika yrkesgrupper. Detta kan ske 

genom enkätundersökning där även yrkeskategori ingår som en fråga. Det är också 

nödvändigt att utföra studien på ett större urval för att få ett mer representativt resultat. Ett 

större urval och fördjupning av behov av kompetens inom de olika yrkesgrupperna, 

underlättar för att enklare planera för utbildningar och inlärningsaktiviteter. Föreliggande 

studie har bidragit till forskningsunderlag som visar att Region Halland behöver utveckla sitt 

arbetsplatslärande inom kompetensutveckling. Detta kan med fördel ske genom formell 

utbildning. Med hjälp av formella utbildningar och inlärningsaktiviteter kan Region Halland 

främja sitt mål om “En hälso- och sjukvård för bättre hälsa”.  

 

Utifrån hälsopedagogiskt perspektiv anser vi att sjukvårdens förutsättningar påverkar 

sjukvårdspersonalens välmående och möjlighet till lärande. Det är samtidigt viktigt att 

sjukvårdspersonalen besitter den kompetens som behövs för att hantera arbetsplatsens krav 

och arbetsuppgifter, både för arbetstagaren själv och för sjukvårdens verksamhetsmål. Då det 

har konstaterats i studien att otillräcklig kompetens kan leda till arbetsrelaterad stress är det 

relevant att implementera kompetensutveckling i syfte att arbeta hälsofrämjande. Den 

hälsopedagogiska professionen kan bidra med perspektiv kring kompetensutvecklingens 

betydelse för välmående inom sjukvården som arbetsplats och komma med förslag på hur 

kompetensutveckling kan implementeras. 
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Samtyckesblankett  

Nedan ger du ditt samtycke till att medverka i en enkätundersökning som ligger som underlag 

för studien. Vänligen läs igenom noggrant och ge ditt samtycke genom att signera med din 

namnteckning samt namnförtydligande längst ner. Enkäten tar ca 10–15 min att fylla i.  

Samtycke  

• Jag har tagit del av informationsbrevet samt studiens tillvägagångssätt och är medveten om 

hur denna enkätundersökning kommer att genomföras och hur lång tid den beräknas 

att ta.   

• Jag har fått chans att ställa frågor kring studien samt blivit informerad både skriftligt och 

muntligt.   

• Jag deltar frivilligt i denna forskningsstudie och har fått information om studiens syfte.   

• Jag är medveten om att jag kan avbryta min medverkan när som efter enkätundersökningen 

avslutad. Jag är även medveten om att jag inte behöver förklara varför jag väljer att 

avbryta min medverkan om jag gör det.   

• Jag ger mitt samtycke till att författarna använder materialet från undersökningen i 

forskningssyfte, samt att detta kommer publiceras på diva-portal.org.   

• Informationen som inhämtas kommer att behandlas konfidentiellt vilket betyder att min 

identitet inte kommer att kunna identifieras av utomstående samt att informationen 

endast kommer att användas för forskningens syfte.   

Samtycket upprättas i två exemplar varav ett för författarna och ett för deltagaren att 

bevara.  I både enkäten och samtyckesblanketten kommer det finnas ett kodnummer (ex nr 

22). Kodnumret är till hjälp ifall du skulle vilja avbryta din medverkan efter att 

enkätundersökningen genomförts. Du behöver behålla din kopia av samtyckesblanketten för 

att vi ska kunna möjliggöra att din data tas bort i undersökningen. Du kontaktar då oss och 

uppger ditt kodnummer som står på samtyckesblanketten, så tar vi bort din medverkan. 

 Härmed samtycker jag att delta i denna studie.   

Ort /datum.......................................    Namnteckning .......................................

            Namnförtydligande ......................................  
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Frågor om friskvårdsbidraget  

Ålder__________________________________________

Kön___________________________________________ 

Nyttjar du friskvårdsbidraget?  

• Ja  

• Nej  

Om ”nej”, hoppa över resterandefrågor på denna sida och fortsätt 

till avsnittet QPSNordic.  

Om ”Ja” ange vilken typ av aktivitet du nyttjar 

friskvårdsbidraget till  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

Har friskvårdsbidraget motiverat dig till att bli mer fysisk aktiv?  

• Ja, jag upplever att jag blivit mycket mer aktiv  

• Ja, jag upplever att jag blivit mer fysiskt aktiv  

• jag har inte blivit mer fysiskt aktiv  

• Nej, jag har upplever mig ha blivit mindre fysiskt aktiv  
• Nej, jag upplever mig ha blivit mycket mindre fysiskt aktiv  

Upplever du dig mindre stressad i din arbetsroll efter du börjat 

nyttja friskvårdsbidraget?  

• Ja, jag upplever mig mycket mindre stressad  

• Ja, jag upplever mig mindre stressad  

• Jag upplever ingen skillnad  
• Nej, jag upplever mig mer stressad  

• Nej, jag upplever mig mycket mer stressad  
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Upplever du dig besitta större kontroll i din arbetsroll efter du 

börjat nyttja friskvårdsbidraget?  

• Ja, jag upplever mig besitta mycket större kontroll  

• Ja, jag upplever mig besitta större kontroll  

• Jag upplever ingen skillnad  
• Nej, jag upplever mig besitta lägre kontroll  

• Nej, jag upplever mig besitta mycket lägre kontroll  
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Kommande frågor som berör arbetskrav, rollförväntningar, kontroll i 

arbetet och social interaktion är stycken tagna ur frågeformuläret 

QPSNordic som är skapat av arbetslivsinstitutet. 
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Frågorna i kommande del är lånade från institutet för stressmedicin för 

att studera självupplevd stress. 
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Bilaga 2     Informationsbrev 

 Nedanstående är information till Dig som ska delta i en undersökning som genomförs av 

studenter under utbildning. 

 

Syftet med studien är att undersöka upplevd stress i förhållande till behov av kompetens hos 

sjukvårdspersonal. Uppsatsen är ett examensarbete på grundnivå och är en del av vår 

utbildning som blivande hälsopedagoger. Studien bedrivs inom akademien för hälsa och 

välfärd på högskolan i Halmstad.  

Genomförande 

Studien kommer att genomföras med hjälp av enkäter. Enkäten kommer att ta ca 10-15 

minuter att fylla i och berör din erfarenhet/uppfattning av krav och kontroll samt stöd i 

arbetet kopplat till din upplevda stress. Det kommer också komma frågor kring 

friskvårdsbidraget. I både enkäten och samtyckesblanketten kommer det finnas ett 

kodnummer (ex nr 22). Kodnumret är till hjälp ifall du skulle vilja avbryta din medverkan 

efter att enkätundersökningen genomförts. Du behöver behålla din kopia av 

samtyckesblanketten för att vi ska kunna möjliggöra att din data tas bort i undersökningen. 

Du kontaktar då oss och uppger ditt kodnummer som står på samtyckesblanketten, så tar vi 

bort din medverkan.  

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien är helt 

frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte 

påverkar den behandling som skett innan återkallandet. Efter att enkätundersökningen har 

genomförts kommer det insamlade materialet att analyseras i ett statistikprogram, detta för 

att få fram ett tydligt resultat. Studiens resultat presenteras sedan i en uppsats och efter att 

den har blivit godkänd kommer uppsatsen att publiceras på diva-portal.org. Den information 

du lämnat i enkäterna kommer att förstöras då examensarbetet är godkänt. Du kommer ha 

möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av arbetet. 

Personuppgiftsansvarig: Högskolan i Halmstad är juridiskt ansvarig för studenternas 

personuppgiftsbehandlingar. Du kan alltid nå Högskolan i Halmstad via epost 

registrator@hh.se eller telefon xxx-xxxxxx  

Dataskyddsombud: Har du funderingar eller klagomål kring hur dina personuppgifter 

behandlas kan du alltid vända dig till Högskolans i Halmstads dataskyddsombud via 

dataskydd@hh.se. Dataskyddsombudet är expert på reglerna för personuppgifter och har rätt 

att granska hur högskolans studenter och personal behandlar personuppgifter.   

  

Vi hoppas du har möjlighet att delta i denna enkätundersökning där du får möjlighet att 

reflektera kring dina upplevelser av krav och kontroll i arbetet. Resultatet av studien är 

viktigt då det kan utmynna i eventuella förbättring- och utvecklingsmöjligheter för Er 

verksamhet. 

 

Kontaktuppgifter till studenterna  

fanedv16@student.hh.se 

jeseng16@student.hh.se 
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Kontaktuppgifter till handledare 

Jan Karlsson, programansvarig för hälsopedagogiskt program 

jan.karlsson@hh.se 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Fannie Edvardsson och Jesper Enghoff  

Akademien för Hälsa och Välfärd 

 

Högskolan i Halmstad 
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Bilaga 3    Behandling av personuppgifter 

 

Här finns information om hur dina personuppgifter behandlas vid Högskolan i 

Halmstad, om du till exempel är student, samarbetspartner, arbetssökande hos oss, 

medarbetare eller på annat sätt har haft kontakt med oss. Lärosätet följer 

dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR). 

Högskolan i Halmstad är som myndighet ansvarig för all behandling av personuppgifter inom 

sin verksamhet. Högskolan i Halmstad behandlar personuppgifter i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. Dessa regler kallas härefter för 

dataskyddsförordningen, kanske mer känd som den engelska förkortningen GDPR. 

 

Vad gör Högskolan i Halmstad med personuppgifter? 

Högskolan i Halmstad behandlar personuppgifter för att uppfylla vårt uppdrag som statlig 

myndighet och högskola, dvs. att tillhandahålla högklassig forskning och utbildning, och 

samverka med samhället. Vi gör det också för att granska och utveckla vår verksamhet och 

för att följa svensk lag. 

All behandling av personuppgifter inom Högskolan i Halmstad sker för att i något led främja 

dessa ändamål. Behandlingen måste även ha rättslig grund. Endast de personuppgifter som 

behövs för ändamålet ska behandlas. 

Mer detaljerad information om hur just dina personuppgifter behandlas får du som 

medarbetare, student eller utomstående intressent via din kontaktperson, kursledare, chef eller 

forskningsledare vid Högskolan i Halmstad. Upplever du att du inte har fått information från 

dem kan du kontakta vårt dataskyddsombud, se kontaktuppgifterna längst ner på sidan. 

Vilka personuppgifter samlar Högskolan i Halmstad in? 

 

Vid Högskolan i Halmstad finns det olika anledningar till att vi behandlar dina 

personuppgifter. De vanligaste anledningarna är att du är student, forskare, anställd, deltagare 

i en studie, deltagare i en konferens eller annat evenemang, att du söker en tjänst, eller att du 

av annan anledning har kontaktat eller samarbetar med Högskolan. 

Den mesta av denna information samlar vi in direkt från dig. I vissa fall samlar vi även in 

uppgifter från andra källor, exempelvis Skatteverket, Antagning.se eller Centrala 

studiestödsnämnden. Varför detta görs informerar vi om i det enskilda fallet. 

Vilken information vi behandlar beror på anledningen till att vi behandlar dina 

personuppgifter, men det kan till exempel handla om: 

Kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och e-post. 

Personnummer (när det behövs för att kunna fastställa din identitet eller för att samordna dina 

uppgifter mellan system för att säkerställa enhetlighet i informationen om dig). 

Bank- och annan ekonomisk information för att betala ut pengar eller fakturera. 

Personuppgifter som har inhämtats inom ramen för deltagande i en forskningsstudie. 

Information om studieresultat och annan information om dina studier vid Högskolan i 

Halmstad. 

Information om hur du använder våra webbplatser, i syfte att förbättra användarvänligheten 

på dem, exempelvis via kakor. 

Information vid deltagande i konferenser eller kurser. 

Personuppgifter som behövs vid anställning eller om du söker en tjänst. 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Fannie Edvardsson
Jesper Enghoff


