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Sammanfattning 

 
Denna studie handlar om psykosocial arbetsmiljö utifrån variablerna krav, 

kontroll och socialt stöd. Huvudsyftet har varit att undersöka hur vårdare 

som arbetar på privat drivna gruppbostäder upplever den psykosociala 

arbetsmiljön samt vilket slags psykosocial arbetsform som dominerar på 

gruppbostäderna. Karasek och Theorells (1990) krav- och kontroll modell 

och Johnsons (1986) teori om socialt stöd utgör de teoretiska grunderna för 

uppsatsens huvudsakliga syfte. Ytterligare syfte har varit att undersöka 

inlåsningsproblematiken, hur omfattande den är och vad som orsakar den. 

Att befinna sig i en inlåst position kan orsaka att arbetstagare upplever en 

bristande psykosocial arbetsmiljö (Astvik m.fl. 2006).  

 

En deduktiv enkätundersökning gjordes på ett privat företags samtliga tio 

gruppbostäder (n=64). Resultatet från undersökningen skiljer sig i vissa 

avseenden från både de teoretiska utgångspunkterna och den tidigare 

forskning jag tagit del av. Det visade sig att deltagarna uppskattade sin 

psykosociala arbetsmiljö som mycket god. Den psykosociala arbetsformen 

som dominerade på arbetsplatsen var den aktiva. Den aktiva arbetsformen 

kännetecknas av höga arbetskrav och hög egenkontroll. Inlåsnings-

problematiken var på de undersökta gruppbostäderna inte så utbredd som 

tidigare forskning signalerat om. Majoriteten av de deltagare som befann sig 

i en inlåst position hade egna lösningar för att ta sig ur situationen.  

 

Nyckelord: psykosocial arbetsmiljö, krav- och kontroll modellen, socialt 

stöd, inlåsning, vårdare, gruppbostäder, privat verksamhet. 
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Inledning  
 

Föreliggande uppsats handlar om vårdare som arbetar på privat drivna gruppbostäder och deras 

psykosociala arbetsmiljö. Min erfarenhet av arbetsmiljö inom vård och omsorgsyrken har jag 

fått genom att arbeta inom olika verksamheter i sexton år. Jag har arbetat i såväl kommunalt 

som privat drivna verksamheter och har haft ett antal olika befattningar och uppdrag. Mitt 

intresse för psykosocial arbetsmiljö väcktes långt innan jag påbörjade mina högskolestudier. 

Jag var nitton år- nyexaminerad undersköterska och hade fått ett vikariat på ett sjukhem.  

Arbetsplatsen var slumpmässigt utvald av Arbetarskyddsstyrelsen (nuvarande 

Arbetsmiljöverket). En och en fick vi besvara frågor som berörde den psykosociala 

arbetsmiljön och upplevd hälsa samtidigt som forskaren fyllde i ett formulär. Resultatet visade 

att det på arbetsplatsen fanns brister i den psykosociala arbetsmiljön. Främst inom ledarskapet 

och arbetets organisering. Konsekvenserna? Vi blev alla utskällda av vår chef vid en 

arbetsplatsträff. Hon tog inte åt sig av kritiken utan ansåg att vi varit illojala.  

 

Genom Arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML) är arbetsgivare tvingande att främja den 

psykosociala arbetsmiljön (Iseskog 2008). Trots det visar forskning (se t.ex. Aronsson m.fl. 

2000, Gustavsson 2004, Arbetsmiljöverket & Statistiska centralbyrån 2001, 

Arbetarskyddsstyrelsen 2000, Theorell 2003, 2006) att stora brister i den psykosociala 

arbetsmiljön är vanligt förekommande i Sverige. Det orsakar att många arbetstagare bl.a. 

upplever stress och ohälsa eller blir sjukskrivna. Det övergripande syftet med AML är att 

förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. AML 

ställer stora krav på arbetsgivare ifråga om god arbetsmiljö i fysisk, psykisk och social 

bemärkelse (Iseskog 2008). 

 

/…/ Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika 

förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Arbetstagaren skall ges 

möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation 

samt förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans egna arbete./…/ 

Det ska eftersträvas att arbetet ger möjlighet till variation, social 

kontakt och samarbete samt sammanhang mellan enskilda 

arbetsuppgifter. Det ska vidare eftersträvas att arbetsförhållandena ger 

möjlighet till personlig utveckling liksom till självbestämmande och 

yrkesmässigt ansvar (SFS 1977:1160 2 kap. 1§).  

 

Brister i den psykosociala arbetsmiljön kan leda till att Arbetsmiljöverket förbjuder 

arbetsgivaren att göra på ett visst sätt eller tvinga arbetsgivaren till olika åtgärder (Iseskog 

2008). Exempelvis riskerar Södertälje kommun att betala ett vite på 2 000 000  kronor enligt 7 

kap. 7 § arbetsmiljölagen.  Arbetsmiljöverket har vid två olika tillfällen inspekterat 

socialsekreterares arbetsplats inom socialtjänsten efter en anmälan från arbetsplatsens 

skyddsombud.  Vid inspektionerna har stora brister i arbetstagarnas psykosociala arbetsmiljö 

påvisats, då främst riskerna för hot och våld. Vid den senaste inspektionen hade kommunen 

inte åtgärdat alla brister som Arbetsmiljöverket påtalat. Personalens psykosociala arbetsmiljö 

var fortfarande inte acceptabel.
1
  

 

I ett annat tillsynsfall ansåg Arbetsmiljöverket att en arbetsgivares sätt att organisera 

arbetstagarna på orsakade negativ stress. Arbetsgivaren fick från Arbetsmiljöverket ett krav på 

att organisera arbetet på ett flexiblare sätt för att garantera att arbetstagarnas psykosociala 

                                                 
1.  Läst på www.arbetsmiljoverket.se (2009-11-28).  Ärendenr: AIST 2008/28888 
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arbetsmiljö är god. I ytterligare ett tillsynsfall förbjöd Arbetsmiljöverket en kommun att 

minska personalstyrkan på en gruppbostad innan kommunen analyserat vilka konsekvenser det 

skulle få ur arbetsmiljösynpunkt (Iseskog 2008). Ovan nämnda tillsynsfall illustrerar att i 

Sverige finns det i lag reglerat att alla arbetstagare skall ha en god psykosocial arbetsmiljö.  

 

Det är svårt att sätta fingret på vad psykosocial arbetsmiljö är då det kan ha olika innebörd för 

olika människor. För sociologer är det de yttre faktorerna i arbetet som påverkar arbetstagarnas 

arbetssituation som är intressanta att undersöka. Däremot är arbetstagarnas individuella 

förmågor och egenskaper oftast av mindre intresse. Den här uppsatsen utgår från Theorells 

(2003) definition av psykosocial arbetsmiljö, nämligen interaktionen (samspelet) mellan 

psykiska och sociala faktorer i arbetet. Psykiska faktorer är de arbetskrav som arbetstagaren 

möter i relation till arbetstagarens handlingsutrymme, och sociala faktorer är det stöd 

arbetstagaren får från chefer och kollegor.  

 

Nedan introduceras mitt undersökningsområde.  Meningen är att ge en beskrivning av lagar 

och bakomliggande faktorer som ska ge läsaren en förståelse för mitt undersökningsområde. 

Därefter kommer uppsatsens problemformulering och syfte med tillhörande frågeställningar. 

Teoriavsnittet består av Karasek och Theorells (1990) teoretiska modell om krav och kontroll 

samt Johnssons (1986) teori om socialt stöd. Efter teoriavsnittet presenteras den tidigare 

forskning som jag funnit relevant för mitt undersökningsområde. I samma kapitel (tidigare 

forskning) presenteras forskning om inlåsta positioner vilket även utgör en del av uppsatsens 

undersökningsområde. Metodavsnittet redogör för urvalet, konstruktionen av mätinstrumentet, 

tillvägagångssättet, databearbetningen samt internt och externt bortfall. Därefter presenteras 

resultatet av enkätundersökningen. Sist avslutas uppsatsen med ett diskussionsavsnitt där en 

mer ingående analys av resultatet diskuteras.  Diskussionsavsnittet innehåller även ett 

resonemang om metodens för och nackdelar.  

 

1:1 Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

 

Arbetet på en gruppbostad styrs i hög grad av LSS som personer med en utvecklingsstörning 

omfattas av. Därav redogörs nedan för delar ur LSS som är relevanta för denna uppsats. 

Sverige har sedan 1989 arbetat tillsammans med FN för att arbeta fram internationella regler 

om rätt till delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. FN:s 

internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning innehåller 

tjugotvå standardregler som tydligt beskriver vilka rättigheter personer med 

funktionsnedsättningar har, samt vilket ansvar olika samhällsområden har. I konventionen 

föreskrivs ett antal vägledande principer, t.ex. rätten till delaktighet och jämlikhet vilka har 

implementeras i dagens lagstiftning (SOU 2008).  

  

I Sverige är handikappolitikens främsta mål att säkerställa att samhället minskar de hinder 

som gör att personer med olika fysiska och psykiska funktionsnedsättningar lever utanför 

samhällets gemenskap.  Personer med funktionsnedsättningar omfattas som alla andra 

medborgare av socialtjänstlagen (SoL) (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 

(1982:763). Men dessa personer saknar ofta mycket av det som för oss andra är självklart att 

ha. Insatser från SoL och HSL räcker inte till för att skapa levnadsförhållanden som är 

jämförbara med övriga medborgare. Detta medförde en omfattande reformering av 

lagstiftningen. Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

trädde i kraft 1 januari 1994. Det övergripande syftet med LSS är att öka jämlikheten i 

levnadsvillkor och delaktigheten för personer med psykiska eller fysiska 
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funktionsnedsättningar. De bärande principerna är: tillgänglighet, inflytande, delaktighet, 

självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet (Bergstrand 2007, SOU 2008). 

 

LSS har ökat valfriheten för människor med stora och varaktiga funktionsnedsättningar. 

Personer som omfattas av LSS ska tillförsäkras att genom olika insatser från samhällets sida 

få möjlighet att leva som andra. De särskilda insatserna skall förebygga, minska följderna av 

och kompensera personens funktionshinder. Det finns tio insatser i LSS som personer med 

funktionsnedsättningar kan få utöver annan lagstiftning (t.ex. SoL).
2
 Insatserna ska enligt 

lagstiftningen vara varaktiga och samordnade, anpassade till den enskildes behov samt vara 

lätt tillgängliga. Det är en kompletterande lagstiftning, som träder in när annan lagstiftning 

inte räcker till för att garantera goda levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättningar. 

LSS är således en rättighetslag där personer som uppfyller vissa bestämda kriterier och krav 

kan ansöka om bistånd.  För att en person ska få insatser enligt LSS måste personen tillhöra 

en av tre personkretsar.
3
 Att tillhöra en personkrets är inte en garanti för att få insatser från 

LSS. Det måste även konstateras att personen är i behov av insatsen och att behovet inte 

tillgodoses på annat sätt (Bergstrand 2007, Socialstyrelsen 2007).  

 

1:2 Gruppbostaden  

 

Den här uppsatsen fokuserar på omsorgspersonals psykosociala arbetsmiljö på gruppbostäder 

där personer med utvecklingsstörning bor. Vanligt förekommande är att personer med 

utvecklingsstörning som bor på gruppbostäder även har en fysisk funktionsnedsättning eller 

somatisk sjukdom. Utvecklingsstörning är en definition för olika intellektuella 

funktionsnedsättningar. Liksom alla diagnoser så är det individuellt vilka begränsningar och 

svårigheter utvecklingsstörningen medför för personen (Socialstyrelsen 2007). Enligt FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning så blir en 

funktionsnedsättning ett handikapp först när personen möter hinder i miljön den lever och 

verkar i. Handikapp är en beteckning för de konsekvenser som följer av funktionsnedsättning. 

Samhällets ansvar är att genom olika stödinsatser minimera dessa konsekvenser (SOU 2008).  

 

Målet för handikappolitiken är att personer som tillhör någon av personkretsarna i LSS ska ha 

möjlighet att bo i en fullvärdig bostad. I och med att LSS trädde i kraft 1994 började 

institutioner och vårdhem avvecklas. De tidigare institutionsliknande kollektiva boende- 

formerna ersattes med gruppbostäder eller servicebostäder. Den humanistiska människosynen 

som lagstiftarna menar ska genomsyra LSS ska omsättas i praktiken. Detta ska ske genom att 

personer som omfattas av LSS ska få bestämma själva vart de vill bo och hur de vill leva sina 

liv (SOU 2008).  

 

Samhällets skyldigheter är att erbjuda dessa människor en privat och permanent bostad så lik 

andra människors hem som möjligt. Gruppbostaden är till för människor med så pass 

omfattande tillsyns och omvårdnadsbehov att en kontinuerlig närvaro av personal krävs. 

Personal finns tillgänglig dygnet runt för att tillgodose stöd- och servicebehov. Gruppbostaden 

ska bestå av ett litet antal lägenheter grupperade kring gemensamma utrymmen. För att få 

                                                 
2. Insatserna finns att läsa i SFS 1993:387 § 9. Jag kommer endast redogöra för insatsen enligt LSS 9:9§ bostad 

med särskild service för vuxna (gruppbostad) senare i uppsatsen.  

 

3. Personkrets1: personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Personkrets 2: 

personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder 

föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Personkrets 3: personer med andra varaktiga fysiska eller 

psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande 

svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service (SFS 1993:387 § 1).  
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kallas fullvärdiga enligt Boverkets byggregler skall lägenheterna ha egen toalett, dusch samt 

kök. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska inte fler än tre till fem personer bo i en gruppbostad 

för att kunna tillgodose den enskildes individuella behov (Socialstyrelsen 2007). 

 

1:3 Vårdares arbetsuppgifter 

 

Gruppbostaden är både ett hem för personer med funktionsnedsättningar och en arbetsplats 

för omsorgspersonal. Omsorgsarbete handlar om relationer mellan de som får stöd, service 

och omsorg och de som ger. Det finns i § 6 LSS beskrivet vilka krav som ställs på personalen 

som arbetar i gruppbostaden.  

 

 /…./ Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes 

självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största 

möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över 

insatser som ges/…../ (SFS 1993:387; § 6).  

 

Vad betyder då dessa kvalitetskriterier i praktiken? Enligt Socialstyrelsen (2007) ska 

personalen i alla situationer vid alla tillfällen respektera den enskildes integritet. Detta ska 

gälla oberoende av den enskildes funktionsnedsättning och förmåga. Personalen måste veta att 

ju större hjälpbehov som föreligger desto större risk är det för integritetsintrång. För personer 

med omfattande funktionsnedsättningar som helt eller delvis är beroende av andras 

stödinsatser ska personalen göra sitt bästa för att förstå och respektera den enskildes vilja i 

alla situationer. Att som boende på en gruppbostad få vara med att bestämma över de insatser 

och stöd som ges i olika situationer bidrar till en hög grad av individualisering. Att ha 

inflytande och bestämma över sitt liv är viktiga beståndsdelar i den personliga integriteten 

(Socialstyrelsen 2007).   

 

Hur personalens arbetsuppgifter är utformade är beroende på personens förutsättningar och 

funktionshinder. Enligt LSS § 9c ingår omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter 

för personer som bor i gruppbostad. Med omvårdnad menas individuell anpassad hjälp i den 

dagliga livsföringen som ska tillgodose personens psykiska, fysiska och sociala behov. En 

person med stora psykiska funktionshinder kan behöva hjälp med att göra vardagen begriplig 

och hanterbar medan en annan person behöver stöd i att komma i tid till taxin som ska ta 

personen till sitt arbete (SOU 2008, Socialstyrelsen 2007).  

 

Att arbeta med personer med utvecklingstörning är ett ofta svårt och ansvarsfullt arbete. 

Personalen måste förhålla sig till brukarnas individuella behov och de strukturella faktorerna 

som reglerar arbetet t.ex. lagar och reformer. Detta kan innebära en svår balansgång. Det är i 

relationen mellan vårdaren och personen med en utvecklingsstörning som avgör om LSS mål 

förverkligas. Vårdarens yrkesroll har blivit mångfacetterad i samband med LSS trädde ikraft.  

Vårdare som arbetar på gruppbostäder är idag mer än bara vårdare, de ska fungera som 

samhällsguider, fostrare, pedagog, kamrat, husmor o.s.v. Motstridiga krav förekommer då 

anhörigas eller chefers krav och förväntningar inte är förenade med personen som bor i 

gruppbostaden. Gruppbostaden är en kollektiv boendeform på så vis att vissa utrymmen är 

gemensamma. Samtidigt som individuella behov och önskningar ska förverkligas av vårdarna 

måste hänsyn till andra boende göras (Gustavsson & Molander 1995).  
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2. Problemformulering  

 
Arbetsmiljölagen ska skydda arbetstagarna mot ohälsa och garantera en god psykosocial 

arbetsmiljö, trots det mår många dåligt av sitt arbete (Aronsson m.fl. 2000, Gustavsson 2004, 

Arbetsmiljöverket & Statistiska centralbyrån 2001, Theorell 2003, 2006). Forskare som 

studerat den psykosociala arbetsmiljön för vårdare som arbetar inom handikappomsorgen 

rapporterar att stora brister avseende den psykosociala arbetsmiljön förekommer i 

verksamheterna (Arbetsmiljöverket & Statistiska centralbyrån 2001, Szebehely & Trydegård 

2007).  

 

Forskning om vad privatiseringen av offentliga verksamheter inneburit för arbetstagarnas 

arbetsmiljö kan sägas vara bristfälligt. Den forskning av privata verksamheter som gjorts har 

fokuserat på skillnader i arbetsmiljö och arbetsvillkor mellan kommunalt och privat drivna 

verksamheter. Det finns således ett behov av att undersöka privatanställdas vårdares 

psykosociala arbetsmiljö eftersom stora kunskapsluckor finns i forskningen (Gustavsson 

2004, Szücs 2001, Szebehely & Gustavsson 2007, Trydegård 2001).  

 

Inlåsning refererar till att arbetstagaren arbetar med ett yrke eller på en arbetsplats som inte är 

det önskade. Inlåsningproblematiken korrelerar positivt med rapporterad ohälsa och brister i 

den psykosociala arbetsmiljön. Forskning om inlåsningsproblematiken är inte fullständig och 

det saknas teoribildning. Flera forskare (Aronsson m.fl. 2000, Aronsson & Göransson 1999, 

Astvik m.fl. 2006) har i sina empiriska undersökningar poängterat behovet av att fortsätta 

forska inom området.  

 

2:1 Syfte och frågeställningar 

 

Det övergripande syftet är att undersöka hur vårdare som arbetar på privat drivna 

gruppbostäder där vuxna med utvecklingsstörning bor upplever den psykosociala 

arbetsmiljön. Den psykosociala arbetsmiljön mäts utifrån variablerna krav, kontroll och 

socialt stöd, där syftet är att få en generell bild över vårdarnas upplevelser. För att identifiera 

vilket slags psykosocialt arbete som tenderar att dominera på arbetsplatsen används Karasek 

och Theorells fyrfältsmodell. Ytterligare syften är att undersöka hur omfattande 

inlåsningsproblematiken är, och vad som orsakar den. Nedan följer de frågeställningarna som 

jag ämnar besvara. 

 

- Vilken är den generella upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön på 

gruppbostäderna?  

- Vilken form av psykosocialt arbete kan man enligt Karasek och Theorell (1990) säga 

finnas på gruppbostäderna? 

- Hur upplevs egenkontrollen/handlingsutrymmet på gruppbostäderna och 

egenkontrollen/handlingsutrymmet i arbetet av deltagarna? 

- Hur upplevs de kvantitativa, emotionella och intellektuella arbetskraven av 

deltagarna? 

- Hur upplevs humaniteten på gruppbostäderna samt det sociala stödet från chef och 

kollegor av deltagarna? 

- I vilken omfattning förekommer det inlåsta positioner på gruppbostäderna? 

- Vad hindrar deltagarna från att arbeta på sin önskade arbetsplats med sitt önskade 

yrke? 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

 
Teoriavsnittet inleds med en presentation av Karasek och Theorells krav- och kontrollmodell 

som vidareutvecklats med Johnsons forskning om betydelsen av socialt stöd på arbetsplatsen. 

Sedan presenteras begreppen krav, kontroll och socialt stöd vilka beskrivs mer ingående då de 

även används som variabler i uppsatsens enkätundersökning. Med hjälp av en fyrfältstabell 

som kombinerar variablerna krav och kontroll urskiljs fyra olika idealtyper av psykosociala 

arbeten.  

 

3:1 Karasek och Theorells krav- och kontrollmodell  

 

Robert Karasek är professor i sociologi och har bidragit med en teoretisk modell som väver 

samman begreppen kvalifikationsnivå och beslutsinflytande med belastning och stress i 

arbetet. Modellen arbetades ursprungligen fram av Karasek (1979) i syfte att mäta och 

förutsäga förekomsten av hjärt- och kärlsjukdomar Genom att utföra empiriska 

undersökningar inom olika yrkesgrupper kunde Karasek mäta förekomsten av negativ stress. 

Krav respektive kontroll är de två variablerna som i kombination med varandra resulterar i 

olika typer av arbete. Med en kombination av höga respektive låga krav och hög respektive 

låg kontroll kan fyra olika idealtyper av arbeten urskiljas i krav- och kontroll modellen; aktiva 

arbeten, passiva arbeten, lågstressarbeten och högstressarbeten. I sin krav- och kontroll 

modell menar Karasek att variablerna krav och kontroll är ömsesidigt beroende av varandra 

och att dessa gör det möjligt att identifiera upplevd stressnivå och mäta den psykosociala 

arbetsmiljön. Ohälsa och psykisk belastning uppstår när det råder obalans mellan kraven i 

arbetet och arbetstagarnas kontroll över situationen (Karasek 1979). 

 

Karaseks krav- och kontrollmodell vidareutvecklades tillsammans med Töres Theorell (1990) 

och är en av de mest använda teorierna för att empiriskt analysera psykosociala arbetsmiljöer. 

En vanlig definition på begreppet psykosocial är den ömsesidiga interaktionen mellan 

psykiska och sociala faktorer. Interaktion i människans arbete kan studeras utifrån individens 

egenskaper, omgivningen kring individen eller slutligen vilka konsekvenser  interaktionen får. 

För denna uppsats är det de yttre omständigheterna i arbetet som är relevanta att redogöra för 

(Theorell 2003).   

 

Fortsatt forskning av Johnson (1986) och Johnson och Hall (1988) visade att variablerna 

kontroll och krav bör kombineras med socialt stöd för att undersöka individers psykosociala 

arbetsmiljö.  Det sociala stödet från chefer och kollegor visade sig ha en positiv effekt på 

arbetstagare som arbetar utifrån höga krav och låg egenkontroll. Socialt stöd utgör alltså den 

tredje variabeln i en utvidgad krav- kontroll modell men ska enligt Karasek och Theorell ses 

som ett komplement till kombinationen krav och kontroll.  

 

Krav- och kontrollmodellens syfte är att analysera orsakerna till men inte konsekvenserna av 

psykosociala arbetsmiljöproblem på en arbetsplats. Modellen fokuserar med andra ord på 

miljön rund individen och inte på individens personlighet. Modellen utgår från arbetstagarens 

upplevelse av de arbetsvillkor och psykiska krav som arbetet ställer i relation till hur samma 

arbetstagare upplever sig kunna kontrollera sitt eget arbete. Detta gör det möjligt att sedan 

identifiera faktorer i arbetslivet som påverkar arbetstagarnas arbetstillfredsställelse och hälsa. 

Det mest centrala begreppet i modellen är stress. Stress uppstår när kraven är större än 

kontrollen/handlingsutrymmet, vilket kommer visas senare i fyrfältstabellen (figur 1). Med 

hjälp av fyrfältsmodellen kommer även de fyra idealtyperna av psykosociala arbeten 

redovisas (Karasek & Theorell 1990). Krav- kontroll och stödmodellen är ett populärt 
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mätinstrument som ofta används av forskare som empiriskt vill undersöka den komplexa, 

subjektiva upplevelsen av arbetstagares psykosociala arbetsmiljö. Många forskare har i sina 

undersökningar funnit signifikanta samband för att krav, kontroll och socialt stöd har 

betydelse för hälsa och välbefinnande inom arbetslivet (se t.ex. Aronsson m.fl 2000, Astvik 

2003, Karasek 1976, Karasek m. fl. 1998, Karasek & Theorell 1990, Arbetsmiljöverket & 

statistiska centralbyrån 2001).  

 

3:2 Kontroll 

 

Med variabeln kontroll avser Karasek och Theorell (1990) att mäta hur stort besluts- och 

handlingsutrymme arbetstagare har i arbetet.  Detta innebär arbetstagarens inflytande och 

möjligheter att fatta egna beslut som berör sin egen situation i arbetet.  Oftast delar man i 

beslutsutrymmet i ”kontroll i arbetet” och ”kontroll över arbetet”. Kontroll i arbetet handlar 

enligt Theorell (2003, 2006) om småsaker i arbetet. Kontroll över arbetet är de stora 

övergripande besluten i arbetet.  

 

Besluts- och handlingsutrymme har två grundkomponenter, påverkansmöjligheter och 

kunskapskontroll. Påverkansmöjligheter handlar om strukturer för att skapa rättvisa 

förhållanden i arbetet (demokratiaspekt). Det innebär arbetstagares möjlighet att påverka vad, 

hur och när arbetsuppgifter ska utföras i arbetet samt vara delaktig i viktiga beslut som rör 

arbetet. Påverkansmöjligheter delas i sin tur in i uppgiftskontroll och deltagande i 

beslutsfattande. Uppgiftskontroll är kontrollen i det dagliga arbetet d.v.s. vilka arbetsuppgifter 

man ska utföra och i vilken ordning eller när man kan ta paus.  Arbetstagare med ett stort 

handlingsutrymme i deltagande i beslutsfattning kan sägas ha kontroll över arbetet. Det kan 

exempelvis innebära inflytande över schemaläggning eller deltagande i beslut som rör 

omorganisationer (Theorell 2003, 2006, Karasek & Theorell 1990) .  

 

Den andra komponenten i beslut- och handlingsutrymmet är kunskapskontroll och avser att 

mäta hur arbetstagarens kunskaper används och utvecklas.  Kunskapskontroll på en 

arbetsplats utmärks av att det finns utrymme för skicklighet, problemlösning och intellektuell 

verksamhet. Om det dessutom finns utrymme för lärande och utveckling kan man säga att 

arbetstagaren har en hög kontroll. Arbetstagare som i sitt arbete t.ex. skall få nya 

arbetsuppgifter men saknar kompetens för att utföra dem kan sägas ha en låg grad av 

kunskapskontroll. En låg grad av kunskapskontroll minskar arbetstagarens handlingsutrymme 

vilket kan generera negativ stress. Negativ stress kan även uppstå då en arbetstagare inte får 

utlopp för sin kompetens, utan är hänvisad till mindre kvalificerade arbetsuppgifter. Med 

andra ord så kan en hög grad av kunskapskontroll i arbetet t.ex. kompetensutveckling, eller 

handledning ge arbetstagaren kontroll över sin arbetssituation och sänka stressen som annars 

skulle uppstå (ibid.).  

 

Sammanfattningsvis kan en arbetstagares beslut- och handlingsutrymme sägas bero på 

möjligheterna till att påverka beslut som angår dels arbetsplatsen och dels sin egen 

arbetssituation. Uppgiftskontrollen handlar om arbetstagarens kontroll i arbetet och 

deltagande i beslutsfattande handlar om arbetstagarens kontroll över arbetsplatsen. Även 

tillgång till utveckling och lärande samt vilka möjligheter arbetstagaren har att få utlopp för 

sin kompetens har betydelse för kontroll över arbetssituationen.  
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3:3 Arbetskrav 

 

Arbetskrav refererar till de yttre fysiska och psykiska belastningar som individer möter på 

arbetet. Fysiska krav är den ansträngning som krävs för att utföra sitt arbete men kan även 

vara att utsättas för risker i arbetet. Exempelvis att i sitt arbete exponeras av hälsovårdiga 

kemikalier vilket kan leda till ohälsa eller ha enformiga arbetsställningar som kan leda till 

förslitningsskador (Karasek och Theorell 1990). Att i sitt arbete vara utsatt för hot och 

våldsituationer är både ett fysiskt och ett psykiskt arbetskrav. Psykiskt då det finns en ständig 

rädsla hos arbetstagarna att en hotfull situation ska uppstå och fysisk om hoten övergår till 

våld. I uppsatsens kommande empiriska undersökning beaktas endast de psykiska 

arbetskraven. Det medför att den fysiska belastningen som kan uppstå vid t.ex. omvårdnad 

eller förflyttningsmoment av personer med funktionshinder inte undersöks.  

 

Psykiska arbetskrav är en belastning som uppstår när omgivningens krav är större än 

arbetstagarens kontroll. En indelning mellan kvalitativa och kvantitativa krav görs. 

Kvalitativa krav handlar om arbetsuppgiftens svårighetsgrad t.ex. höga krav på koncentration 

och uppmärksamhet.  Rollkonflikter på arbetsplatsen eller rädslan att förlora arbetet är också 

exempel på kvalitativa arbetskrav som genererar negativ stress. Ett arbete med enformiga 

monotona arbetsuppgifter kan sägas ha låga kvalitativa krav, medan att få nya eller fler 

arbetsuppgifter kan innebära höga kvalitativa krav. Kvantitativa krav avser hur mycket, hur 

fort och hur hårt en person måste arbeta.  Det kan vara att arbeta under tidspress t.ex. antal 

patienter en läkare ska ta emot under en viss tid, antal moment/arbetsuppgifter 

arbetsuppgiften består av eller hur omfattande (stort) arbetet är (Karasek & Theorell 1990).  

 

Psykiska krav kan både generera stress och leda till lärande och utveckling. Vilken effekt de 

psykiska krav har för arbetstagaren är helt beroende av vilket besluts- och handlingsutrymme 

(kontroll) arbetstagaren har över sin arbetssituation. Negativ stress uppstår när det råder 

obalans mellan arbetets psykiska krav och arbetstagarens förmåga att hantera kraven. En hög 

grad av kontroll ger arbetstagaren handlingsutrymme att reducera de negativa effekterna av 

psykiska krav (Karasek & Theorell 1990, Theorell 2006). 

 

3:4 Kombinationer av krav och kontroll   

 

Krav- och kontrollmodellen gör det möjligt att dela in olika slags arbeten i fyra olika 

idealtyper av psykosociala arbeten genom olika kombinationer av variablerna krav och 

kontroll (se figur 1).   
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Lågstressarbeten kännetecknas av låga psykiska arbetskrav och en hög grad av egenkontroll, 

och befinner sig i motsatt del av stressdiagonalen i jämförelse med högstressarbeten. 

Arkitekter, programmerare och vetenskapsmän är exempel på arbeten som i sin natur har få 

arbetskrav och hög grad av egenkontroll. Lågstressarbeten genererar enligt Karasek och 

Theorell mindre negativ stress och arbetsrelaterade sjukdomar än de övriga tre psykosociala 

arbetena. Detta eftersom den höga egenkontrollen gör att utmaningar eller problemlösning i 

arbetet (psykiska krav) kan tas om hand eftersom kraven aldrig blir högre än egenkontrollen.  

Det finns dock en risk att lågstressarbeten kan upplevas som otillfredsställande om arbetets 

natur inte innehåller tillräckligt med utmaningar eller problemlösning. Arbetstagare i denna 

situation har en mer gynnsam psykosocial arbetsmiljö.  Det förekommer mindre 

stressrelaterade sjukdomar i lågstressarbeten som hjärt- och kärlsjukdomar och depressioner 

om man jämför med individer i passiva arbeten och högstressarbeten (Karasek & Theorell 

1990).  

 

Aktiva arbeten kännetecknas av höga psykiska arbetskrav och hög grad av egenkontroll. 

Lärare, läkare, sjuksköterskor och direktörer har ansvarfulla och kravfyllda yrken vilka även 

klassificeras som aktiva. Aktiva arbeten placerar sig högst upp på aktivitetsdiagonalen och ses 

av Karasek och Theorell (1990) som den idealiska psykosociala arbetsformen. Aktiva arbeten 

ställer förvisso höga psykiska krav men ger arbetstagaren ett stort handlingsutrymme. Med 

höga värden av egenkontroll menar ovan nämnda forskare att arbetstagaren har kontroll över 

sin arbetssituation. Kontrollen ger arbetstagaren frihet att använda sina kompetenser och välja 

olika strategier för att hantera stressen. Aktiva arbeten anses inte generera långvarig negativ 

stress utan arbetskraven omvandlas till utmaningar och problemlösning. Aktiva arbeten leder 

till motivation, arbetstillfredsställelse och utveckling. Vilket i sin tur ger en gynnsam 

psykosocial arbetsmiljö och en ökad produktivitet (Karasek & Theorell 1990).  

 

Passiva arbeten kännetecknas av låga psykiska arbetskrav och låg grad av egenkontroll och 

kan i motsats till aktiva arbeten leda till förlorad kompetens hos individen. I passiva arbeten 

finns mindre utrymme för egna initiativ, problemlösning eller utmaningar vilket leder till att 

arbetstagare kan blir inaktiva. Deras färdigheter och kunskaper kan gradvis minska. 

Dörrvakter, väktare och säljare/expediter kan klassificeras till passiva arbeten. Passiva arbeten 

utgör ett stort hot mot den psykosociala arbetsmiljön, vilket visar sig bland annat i negativ 

stress, minskad motivation och produktion samt i att de berördas vilja till engagemang och 

inlärning på arbetet sjunker. Passiva arbeten är, efter högstressarbeten, det näst största 

psykosociala arbete som genererar mest ohälsa  (Karasek & Theorell 1990).  

 

Högstressarbeten kännetecknas av låg egenkontroll och höga psykiska krav och finns i ena 

änden av stressdiagonalen. Det är en situation som genererar mest negativ stress i jämförelse 

de övriga psykosociala arbetena och är därför den mest ogynnsamma arbetssituationen. Detta 

kan leda till sjukdomar som exempelvis fysisk ohälsa, depression, oro eller 

utmattningssymtom.  Karasek och Theorells forskning visar att det är i servicesektorn och 

arbeten med låg status flest antal högstressarbeten finns. Exempelvis är undersköterskor och 

vårdare, servitriser eller monotona arbeten inom industrin yrken som klassificeras som 

högstressarbeten. Arbetstagarna har mycket litet handlingsutrymme (egenkontroll) i 

förhållande till de krav som arbetet ställer.  Högstressarbeten kan i motsats till aktiva arbeten 

inte omvandla stressen till utmaningar eller problemlösning. Karasek och Theorell (1990) 

menar att arbetstagare som inte kan påverka sin situation mister motivationen för aktivt 

lärande och utveckling i sitt arbete vilket med stor sannolikhet även påverkar företagets 

produktivitet och utveckling negativt.  
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3:5 Socialt stöd 

  

Det framkom i Karasek och Theorells (1990) fortsatta forskning om kombinationen krav och 

kontroll att förekomsten av socialt stöd i arbetet hade betydelse för hur arbetstagarna 

hanterade psykiska krav. Karasek och Theorells (1990) forskningsresultat ledde till en 

modifiering av modellen där socialt stöd blev den tredje variabeln.  Utgångspunkten i den 

moderniserade krav-, kontroll- och stöd modellen handlar om relationen mellan psykiska 

arbetskrav och det beslutsutrymme (kontroll) man har samt förekomsten av socialt stöd från 

kollegor och chefer.  

 

Jeffrey Johnson har i sin forskning sökt svar på vilken funktion socialt stöd fyller för 

arbetstagare. Johnson (1986) menar att socialt stöd handlar om möjligheten att prata eller 

interagera med kollegor under raster men även under arbetstid. Att umgås med kollegor på 

fritiden är också en form av socialt stöd. Johnsons forskning (1986) förenar socialt stöd med 

den ursprungliga krav- och kontroll modellen genom att ta hänsyn till arbetstagarnas samspel 

och sociala relationer (eller avsaknaden av). Hans empiriska fynd visar att socialt stöd kan 

förebygga negativ stress samt öka känslan av kontroll (handlingsutrymme) i arbeten med höga 

psykiska krav. Socialt stöd och den sociala omgivningens betydelse för arbetstagaren har 

betydelse för en hälsosam arbetssituation enligt Johnson (1986).  

 

Johnson och Hall (1988) menar att  bristande socialt stöd i arbetet medför en större risk för att 

utveckla stressrelaterade sjukdomar som oro och ryggbesvär i jämförelse med arbetstagare 

med högt socialt stöd. Johnsons och Halls (ibid.) forskningsresultat visar att arbetstagare med 

låga psykiska arbetskrav hög egenkontroll och högt socialt stöd skapar bäst förutsättningar för 

välbefinnande i arbetet. Det sociala stödets positiva inverkan visade sig även på aktiva arbeten 

(höga krav i kombination med hög kontroll). Personer i aktiva arbeten som angav sig ha stort 

socialt stöd i arbetet upplevde arbetssituationen som mer positiv än de personer i aktiva 

arbeten som saknade socialt stöd. Höga krav i kombination med liten kontroll samt bristande 

socialt stöd i arbetet fördubblar risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Socialt stöd i 

arbetet tillgodoser grundläggande behov av gemenskap samt skyddar mot kombinationen låg 

egenkontroll och höga psykiska arbetskrav (Johnson & Hall 1988). 

 

Karasek och Theorells (1990) fortsatta forskning om betydelsen av socialt stöd, visar att 

ömsesidigt stöd och positiv social interaktion mellan ledning, chef och kollegor har en positiv 

hälsomässig effekt på arbeten. Goda sociala relationer och väl fungerande interaktion mellan 

medarbetare har visats sig mycket viktiga för en gynnsam psykosocial arbetsmiljö. Även 

positiv feedback och goda relationer i arbetet med t.ex. patienter eller kunder visade sig ha en 

positiv effekt. Socialt stöd kan således minska den negativa stress som kan uppstå i såväl 

högstress som passiva arbeten. Det sociala stödet delas av Karasek och Theorell in i olika 

sorter; emotionellt, instrumentellt stöd. Det emotionella stödet fungerar som en buffert mot 

kravfyllda arbetsmiljöer, det grundar sig i känslan av att vara omtyckt av och ha förtroende för 

kollegor och chefer eller andra, som kunder eller patienter. Det instrumentella stödet handlar 

om samarbete och viljan att hjälpa och avlasta varandra i olika situationer (Karasek & 

Theorell 1990).  
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4. Tidigare forskning 

 
Följande kapitel handlar om den tidigare forskning jag funnit relevant för undersökningen. 

Inom mitt undersökningsområde, privatanställda vårdares psykosociala arbetsmiljö, finns 

väldigt få forskningsresultat representerade. Med hjälp av den närliggande forskning som 

funnits tillgänglig försöker jag belysa handikappomsorgens arbetsmiljö, inlåsnings-

problematiken samt privatiseringen. Tre teman presenteras. Den första är vård- och omsorgens 

psykosociala arbetsmiljö och arbetsvillkor. Det andra temat tar upp forskning avseende 

privatisering av offentlig verksamhet och vilka eventuella konsekvenser det medför. Tredje 

temat handlar om inlåsning. Arbetslivsforskare urskiljer tre sorters inlåsning i arbetslivet, 

vilka alla har en direkt anknytning till personens arbetssituation.  Kapitlet avslutas med en 

kort sammanfattning av den tidigare forskningen som är relevant för uppsatsens syfte.  

 

4:1 Vård- och omsorgsarbetens arbetsmiljö  

 

Äldre och handikappomsorgen beskrevs i början av 2000- talet som en bransch i kris, där 

förekomsten av psykiskt påfrestande arbetsförhållanden ofta leder till sjukskrivningar (Astvik 

2003). Tiden mellan 1993 till 2004 minskade sjukvården sin personalstyrka med 66 000 

personer. Under samma tidsperiod ökade antalet vårdare inom omsorgsverksamheter med 

126 000. Den förskjutningen av personal kan delvis förklaras med de omfattade reformer och 

lagändringar som trädde i kraft under samma tidsperiod (Nutek 2007).  

 

Szebehely och Trydegård (2007) har studerat skillnader mellan personal i äldreomsorgen och 

vårdare i handikappomsorgen ifråga om upplevelser av sitt arbete. Stora skillnader förekom 

avseende upplevelsen av arbetsmängd. 42 procent i äldreomsorgen och 9 procent i 

handikappomsorgen anger att de har för mycket att göra. Undersökningen visar även att 32 

procent av personalen i äldreomsorgen upplever sig otillräckliga då de anser att personerna 

med hjälpbehov inte får den hjälp de har rätt till. Motsvarande siffra för vårdarna inom 

handikappomsorgen var 13 procent.   Förklaringen till skillnaderna kan enligt författarna vara 

att mer resurser finns i handikappomsorgen som en konsekvens av nationella mål, lagar samt 

det brukarcentrerade perspektivet som handikappomsorgen har att arbeta utifrån.  Mellan 

2000 och 2005 har resurserna minskat i äldreomsorgen med 3 procent medan dessa i 

handikappomsorgen ökat med 33 procent.   

 

Forskningsresultaten ovan visar att de resursskillnader som finns inom de olika vård och 

omsorgs verksamheterna är till handikappomsorgens fördel. Liknande resultat framkommer i 

Ahnlund och Sauers (2008)  forskning. Med hjälp av intervjuundersökningar har de kartlagt 

hur personal inom äldreomsorgen respektive handikappomsorgen beskriver en helt vanlig dag 

på arbetet.  Äldreomsorgens personal uppger att de ofta upplever tidsbrist och stress i sitt 

arbete medan handikappomsorgens personal inte upplever stress i samma utsträckning, vilket 

forskarna tolkar som en direkt konsekvens av resursfördelning.  

 

Forskning har visat att de klientgrupper personalen arbetar med har betydelse för personalens 

arbetsvillkor och hälsa. Genom en enkätundersökning har Astvik (2001) delat in vård och 

omsorgspersonal utifrån de klienter de arbetar med. Deltagarna kategoriserades till två 

grupper, generalister och avgränsande. Generalisterna arbetar med både yngre och äldre 

klienter vilka hade blandade sjukdomar och handikapp, medan de avgränsande arbetade med 

klienter vilka alla hade en demenssjukdom. Resultatet visade att deltagare som kategoriserats 

till generalister upplever svårare arbetsvillkor och en högre grad av arbetsrelaterad stress och 

trötthet än vad deltagare som klassificeras till avgränsade gör. Astvik (2001) menar att de 
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avgränsade blir mer specialiserade på just den klientgrupp de arbetar med, vilket gör att de 

genom fördjupade kunskaper och handledning kan hantera de krav som uppkommer i 

arbetssituationen.  

 

Ytterligare forskning som fokuserat på klientgrupper gjordes av Ahnlund och Johansson 

(2008). Forskarna har genom att intervjua personal från äldre respektive handikappomsorgen 

kunnat kategorisera dem till olika idealtyper. Materialet analyserades utifrån Karasek och 

Theorells (1990) begrepp krav, kontroll och socialt stöd. Två av idealtyperna utgjordes av de 

”organisatoriska övergivna” som bestod av personal från äldreomsorgen samt de 

”brukarorienterade” som bestod av personal från handikappomsorgen. Resultatet visar att 

inom båda idealtyperna är arbetsbördan hög, vilket innebär höga krav i arbetet. Det som 

skiljer idealtyperna från varandra är på vilket sätt de hanterar dessa höga arbetskrav, det vill 

säga hur pass stor egenkontroll personalen har samt förekomsten av socialt stöd.   

Äldreomsorgens personal, de organisatoriska övergivna, hade sämst förutsättningar för att 

hantera arbetskraven. De hade en låg grad av kontroll och arbetet präglades av tidspress där 

många äldre med stora vårdbehov skulle hjälpas på kortast möjliga tid. På de organisatoriska 

övergivnas arbetsplatser rådde ett hårt arbetsklimat där ingen tid för reflektion eller utbyte av 

stöd fanns. Handikappomsorgens personal, de brukarorienterade, hanterar arbetskraven något 

bättre då de har en viss kontroll över arbetssituationen. Kontrollen kännetecknades av att 

personalen hade nära relationer med klienterna och där arbetet skedde genom en ömsesidig  

dialog mellan personalen och klienterna. Det som framstod som extra kravfullt var när 

relationen till klienten inte var bra. Handikappomsorgens personal uttryckte  att kraven som 

uppstod vid ensamarbete (t.ex. på nätterna) också var svåra att hantera (Ahnlund & Johansson 

2008). 

 

Astvik (2003) har i sin avhandling studerat vård och omsorgsarbetares arbetsinnehåll och 

arbetsvillkor i relation med upplevd stress och hälsa. I ett av avhandlingens tre teman 

diskuterar Astvik resultaten utifrån inflytande och krav. I likhet med Karasek och Theorell 

(1990) är utgångspunkten att krav och inflytande (kontroll) i arbetet är dynamiskt 

sammanvävda. Resultatet visade att personalen upplever sig ha högt inflytande över sitt 

arbete.  Inflytande över arbetssituationen ses i ovan nämnda avhandling som både en resurs 

som genererar handlingsutrymme och som en belastning.  Otydligt formulerade arbetskrav 

och avsaknad av socialt stöd skapar en negativ belastning. För majoriteten av vård och 

omsorgspersonalen som upplevde sig ha högt inflytande i arbetet innebar det en belastning 

snarare än en resurs.  Främst bestod belastningen i alltför otydliga riktlinjer på hur arbetet 

skulle organiseras och planeras, i kombination med krav på att personalen i svåra situationer 

förväntas ta egna beslut.  Inflytande i sig kan inte främja en god psykosocial arbetsmiljö om 

kraven är orimligt höga eller otydliga. Konsekvenserna för personalen är en arbetssituation 

som genererar negativ stress.   

 

Arbetsvillkor och psykosocial arbetsmiljö inom omsorgsverksamheter har av en del forskare 

beskrivits som dålig. Arbetsmiljöverket och statistiska centralbyråns (2001) rapport visar att 

80 procent av de kvinnliga vårdarna och skötarna upplever sig ha ett psykiskt påfrestande 

arbete. Av dessa 80 procent har  25,7 procent har haft kroppsliga besvär under de senaste tolv 

månaderna som en direkt följd av arbetet och 14,3 procent har haft stressrelaterade besvär 

orsakade av psykiska påfrestningar i arbetet. Arbetarskyddsstyrelsen (2000) visar i sin rapport 

att samtliga verksamheter och samtliga yrkesgrupper inom vård och omsorgssektorn har en 

alldeles för hög arbetsbelastning. De gemensamma nämnarna avseende vilka faktorer som ger 

arbetsbelastningen var personalneddragningar och utökade arbetsuppgifter.  
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Att fler arbetsuppgifter (högre krav) läggs på vård och omsorgspersonal beskriver Astvik 

(2003) som en decentraliseringstrend. Denna förskjutning av ansvar medför nya problem för 

vård och omsorgspersonalen. Utökade ansvarsområden och krav på att arbetstagarna skall 

fatta svåra beslut i kombination med indragna resurser medför en ogynnsam arbetsmiljö. 

Astvik (2003) har i sin empiriska forskning av decentraliseringstrenden funnit att 

arbetstagarna upplever det utökade ansvaret och arbetsuppgifterna som mycket psykiskt 

påfrestande. Den ohälsosamma stressen som uppstår av att arbetstagarna känner sig 

otillräckliga är en direkt följd av obalansen mellan krav och resurser (kontroll). 

Arbetarskyddsstyrelsens rapport (2000) visar att konsekvenserna för ökade krav i arbetet 

medför att personalen är kroniskt trötta, uppvisar stressymtom samt är oroliga för att behandla 

patienter och brukare på ett felaktigt sätt, t.ex. genom felmedicinering.   

 

Resultat från Arbetarskyddsstyrelsens rapport (2000) visar att hot och våldssituationer inom 

vård- och omsorgsarbeten har ökat sedan mitten på 1990- talet. En arbetsmiljöundersökning 

från 2003 visar att 73,7 procent av vårdarna/skötare har upplevt våld eller hot under de 

senaste tolv månaderna på sin arbetsplats. I jämförelse med andra yrkesgrupper var vårdare 

som arbetar med vård och service till personer med utvecklingsstörning en grupp som oftast 

utsattes för våld i sitt arbete (Arbetsmiljöverket 2003 refererat i Lundström 2006:13). 

Lundström (2006) har i sin avhandling undersökt förekomsten av våld och hot mot vårdare i 

gruppbostäder där personer med utvecklingsstörning bor. Genom en enkätundersökning där 

120 vårdare deltog anger 31 procent av vårdarna att de någon gång varit utsatta för hot eller 

våld på sin arbetsplats.  Av dessa har 40 procent varit utsatta varje vecka.   

 

Våld och hot på arbetsplatsen påverkar vårdarnas arbetsmiljö vilket är både känslomässigt 

påfrestande, och om hot övergår till våld, fysisk påfrestande. Den känslomässiga påfrestning 

som uppstår när vårdarna utsätts för hot och våld beskrivs i termer som ”att falla i bitar” där 

känslor av rädsla, maktlöshet och sorgsenhet finns representerade. Lundström (2006) finner 

ett samband mellan vårdare som blir utsatta för hot och våld och emotionell utmattning. 

Ständig emotionell utmattning ökar risken för utbrändhet. Resultatet visar att vårdare som 

arbetar på gruppbostäder där personer med utvecklingsstörning bor efterfrågar kunskap och 

stöd för att bemästra de svåra möten och situationer som kan uppstå (Lundström 2006). Att 

vård och omsorgsarbetare har ett stödjande nätverk och ett väl fungerande samarbete med 

olika instanser i sin arbetssituation fungerar som en resurs för att bemästra svåra situationer 

(Astvik 2003).  

 

4:2 Privatiseringen av offentliga verksamheter 

 

Jag har valt att genomföra min undersökning på privat drivna gruppbostäder. Med 

privatisering i detta sammanhang avser att utförandet av tjänster, som tidigare gjorts av den 

offentliga sektorn (kommun, landsting), har genom konkurrens lämnats över till den privata 

sektorn.  Konkurrensutsättning av offentliga verksamheter sker oftast genom en upphandling 

där såväl privata som offentliga aktörer lämnar anbud i konkurrens med varandra. Med andra 

ord så sköts driften av en verksamhet av ett privat företag med en finansiering i form av 

offentliga medel (skatter) (Landelius 2006, Trydegård 2001).  

 

Motivet till konkurrensen har delvis varit att öka effektiviteten hos offentliga verksamheter 

samt ge medborgarna inflytande och valfrihet att själva välja vilken utförare de vill ha. 

Kommunen är fortfarande huvudman för privat drivna verksamheter. Huvudmannaskapet 

innebär bl.a. att kommunen kontrollerar och beslutar om verksamhetens inriktning, mål och 

kvalitet (Landelius 2006). Offentligt finansierade välfärdstjänster som drivs av alternativa 
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driftformer har expanderat där huvuddelen utgörs av privata vinstsyftande företag. Andelen 

anställd personal i verksamheter som drivs i privat regi har mer än fördubblats mellan åren 

1993 till 2000 (Trydegård 2001).  

 

Införandet av New Public Management (NPM) i offentlig sektor innebär att verksamheterna 

skall anpassas till marknadslika förhållanden, exempelvis genom minskade kostnader och 

ökad flexibilitet. En risk finns enligt Sundin och Wikman (2004) att kommunerna väljer de 

anbud som är minst kostsamma.  Faktum kvarstår att oavsett om verksamheter inom vård och 

omsorg drivs i privat eller offentlig regi, är behovet av omvårdnad, stöd och service 

oförändrat (Sundin & Wikman 2004). Syftet med privatiseringen, produktivitetshöjningar, är i 

sig ett problem inom vård och omsorgsverksamheter. Definitionsmässigt innebär det att 

genom att effektivisera verksamheter ska mer vård och omsorg produceras för varje krona. 

Teoretiskt sett behövs då inte lika mycket personal i verksamheten för att upprätthålla de 

kvalitetskriterier som huvudmannen ställer.  Praktiskt sett kan man dock anse att det inte är 

möjligt (eller önskvärt) att i vård och omsorgsverksamheter mäta produktiviteten (Gustavsson 

2004).  

 

Astvik (2003) menar att äldre och handikappomsorgen sedan mitten på 1990- talet har 

omorganiseras rent ansvarsmässigt samt gått från att varit homogen till heterogen. 

Organisationsmässigt handlar det om den stora psykiatrireformen som genomfördes där 

kommunerna tog över ansvaret av en stor del av landstingens verksamheter. Mångfalden tar 

sig i uttryck genom utvecklingen av alternativa driftformer och nya arbetsgivare inom vård 

och omsorgsverksamheter.  I Sverige har de privata aktörerna som bedriver vård och omsorg 

kraftigt expanderat de senaste tio åren. År 2004 var 32 427 stycken personer sysselsatta inom 

privata företag som driver särskilda boenden (gruppbostäder är inkluderade i kategorin 

särskilt boende) motsvarande siffra för den privata sjukvården var 14 604 (Nutek 2007). 

 

Finns det skillnad i arbetsvillkor beroende på om verksamheten är offentligt eller privat 

driven? Furåker (2000) har genom att analysera ett svenskt enkätmaterial (n 851, urvalet 

gäller hela arbetsmarknaden) undersökt hur privat respektive offentlig anställd personal 

upplever sina arbeten i olika avseenden. Arbetstillfredsställelse är ett allmänt begrepp för att 

beskriva summan av alla för- och nackdelar som personalen upplever sig ha i arbetet. Av tjugo 

frågor som alla tillsammans avsåg att ge en bild över arbetstillfredsställelsen hade endast tre 

ett svarsmönster som talade till den offentliga sektorns fördel. Offentligt anställda anger i 

högre grad än de privatanställda att de är stolta över sitt arbete, att deras arbete är 

samhällsnyttigt och att de i arbetet hjälper andra. De övriga sjutton frågornas resultat är till de 

privatanställdas fördel. Störst skillnad visade sig i frågor som berörde lön, karriärmöjligheter, 

fysiskt ansträngande arbetsuppgifter och upplevd anställningstrygghet vilket försätter de 

offentliga verksamheterna i en negativ bild.   

 

Ger den negativa bild som framkommer i ovan nämnda forskningsresultat avtryck på 

arbetstagarnas attityder i fråga om att arbeta i offentlig respektive privat driven verksamhet? I 

Furåkers (2000) forskning framkom att majoriteten av de offentligt anställda skulle kunna 

tänka sig att arbeta inom den privata sektorn. Att personal i den privata sektorn skulle tänka 

sig att arbeta inom offentlig sektor var näst intill obefintligt. Szebehely och Gustavssons 

(2007) har i en enkätstudie undersökt omsorgsarbetares inställning (för eller emot) rörande 

privatisering av äldreomsorg.  Den personal som arbetade inom privat driven äldreomsorg var 

mycket mer positivt inställd till att äldreomsorgen privatiserades än offentligt anställda. Ett 

samband visade sig finnas mellan en positiv attityd till privatisering och arbetsmiljö. 

Privatanställd omsorgspersonal som upplevde sig ha en god arbetsmiljö vad mycket mer 
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positivt inställda till privatisering än privatanställd personal som inte upplevde sig ha en god 

arbetsmiljö.   Hos offentligt anställd omsorgspersonal fanns inget sådant samband. Szebehely 

och Gustavssons (2007) tolkar forskningsresultatet som att de privatanställda omsorgsarbetare 

som upplevde sig ha en god arbetsmiljö förknippade det med driftformen. Därav var de mer 

benägna att se privatiseringen av äldreomsorg i positivt bemärkelse.  

 

Finns det en skillnad i arbetsmiljö beroende på om verksamheten är offentligt eller privat 

driven?  Jag har funnit två undersökningar som försöker svara på den frågan. I en  

undersökning har Szebehely och Gustavsson (2007) genomfört en enkätstudie  i åtta olika 

kommuner där 3522 omsorgsarbetare från såväl privat  som offentlig drivna verksamheter  var 

representerade. Ett av huvudsyftet var att undersöka hur omsorgsarbetare inom privat 

respektive offentlig bedriven äldreomsorg (äldreboenden och hemtjänst) bedömer sin 

arbetsmiljö. Resultatet visade överlag på mycket små skillnad i upplevd arbetsmiljö, några av 

frågorna var dock statistiskt säkerställda.  Den privatanställda personalen inom äldreboenden 

upplevde i vissa avseenden arbetsmiljön som bättre än den offentligt anställda personalen. De 

offentligt anställda hade i jämförelse med de privatanställda en sämre kontakt med 

arbetsledningen och upplevde i högre grad att klienterna inte fick den hjälp de behövde 

(Szebehely & Gustavsson 2007).  

 

Inom hemtjänsten var resultatet omvänt, offentligt anställd personal upplevde kontakten med 

arbetsledningen som bättre än den privatanställda personalen. Privatanställd personal inom 

hemtjänsten rapporterar i mycket högre grad att de känner sig psykiskt trötta efter en 

arbetsdag än de offentligt anställda. Andra viktiga arbetsmiljöfrågor som exempelvis 

arbetsbelastning, trivsel och inflytande över arbetsvillkoren orsakade inte några skillnader 

mellan privat och offentligt anställd personal. Ett annat samband fanns dock, det visade sig att 

skillnader i upplevd arbetsmiljö kunde förklaras av vilken kommun personalen arbetade i. 

Skillnaden gällde hela urvalet d.v.s. oavsett om personen arbetade i privat eller offentlig regi. 

Exakt vilka kommunala skillnader som påverkar den upplevda arbetsmiljön analyseras inte i 

just denna undersökning, men enligt Szebehely och Gustavsson (2007) handlar det främst om 

personalpolitik och resursfördelning. Ovan nämnda forskare tolkar resultatet som att 

driftformen i sig inte orsakar några skillnader i upplevd arbetsmiljö hos personalen.  

Szücs (2001) har genom ett representativt urval genomfört en enkätundersökning som 

omfattar all personal vid 120 arbetsplatser i fyrtio olika kommuner. Arbetsplatserna drivs 

antingen i offentlig eller i privat regi. Gemensamt för arbetsplatserna är att de utgör så kallade 

traditionellt kommunala verksamhetsområden (t.ex. skola, äldreomsorg, kultur och 

fritidsverksamhet).  I ett av de tre huvudteman som Szücs presenterar i sin rapport jämför och 

analyserar han hur olika arbetslivsfrågor besvarats av offentligt respektive privat anställd 

personal. Dessa arbetslivsfrågor berör krav, kontroll och socialt stöd och är huvudsakligen 

tagna utifrån Karasek och Theorells (1990) forskning.  

 

Resultaten visade att privatanställd personal skattade det sociala stödet på sina arbetsplatser 

högre än vad de offentligt anställda gjorde. Störst skillnad visade sig i frågor som berörde 

stämningen och sammanhållningen vid arbetsplatsen, där resultaten är till de privatanställdas 

fördel. Stress och belastning (krav) i arbetet var mycket vanligare förekommande bland de 

offentligt drivna arbetsplatserna. Offentligt anställda upplevde tidsbrist samt att arbetet kräver 

en för stor arbetsinsats i mycket högre grad än de privatanställda.  Vidare framgår det ur 

analysen att offentligt anställd personal hade högre krav på sig att vara skickliga, påhittiga och 

hantera motstridiga krav i större omfattning än privatanställda (Szücs 2001).  
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Resultaten för egenkontrollen d.v.s. autonomin och friheten att i arbetet bestämma hur och 

vad som ska utföras var till den offentligt anställda personalens fördel. Privatanställd personal 

hade mycket mindre kontroll över sina arbetsuppgifter men fick i sitt arbete lära sig mer nya 

saker än de offentligt anställda. Trots de skillnader som ovan visat sig finnas mellan offentligt 

och privatanställd personal visar analysen att andra faktorer också påverkar personalens 

upplevelse av sin arbetsmiljö.   Enligt Szücs (2001) utgör arbetsplatsens egenskaper och den 

kommun man arbetar i en bättre förklaringskraft till personalens upplevelse av den 

psykosociala arbetsmiljön, än om arbetsplatsen är offentligt eller privat organiserad. 

 

Eventuella för- och nackdel beroende på om verksamheter är offentligt eller privat drivna har 

diskuteras de senaste åren. Somliga påstår att privatiseringar är nödvändiga för att öka 

effektiviteten medan andra menar det motsatta, att privatisering av offentlig verksamhet 

medför försämringar både effektivmässigt och kvalitetsmässigt (Furåker 2000). Frågan är vad 

som hände med personalens situation vid sidan av denna expansion av privatisering. Finns det 

egentligen en skillnad mellan privat och offentligt drivna verksamheter avseende personalens 

arbetsmiljö? Den frågan är fortfarande delvis obesvarad (Furåker 2000, Gustavsson 2004, 

Gustavsson & Szebehely 2007, Szücs 2001).  Gustavsson (2004) menar att forskning rörande 

den omorganisation som uppkommer när en offentlig verksamhet privatiseras är obefintlig, 

vilket han anser vara problematiskt då just omorganisationer ofta är en orsak till 

arbetsmiljöproblem. Vidare anser Gustavsson (2004) att arbetsmiljöforskare som försökt sig 

på att studera privatiseringens konsekvenser inom vård och omsorg oftast används sig av 

mätmetoder som utvecklats för studier inom kontor och industriarbeten.   

 
4:3 Inlåsning  

 

Begreppet inlåsning har senaste årtiondet blivit ett vedertaget uttryck som används inom 

arbetslivsforskningen. Jag vill i likhet med Aronsson m.fl. (2000) kommentera terminologin 

inlåsning då det har en negativ betoning. Det är utifrån svar på vissa frågor som deltagarna 

kategoriseras i olika inlåsta positioner, alltså inte en tolkning av att de personer som 

kategoriseras i inlåsta positioner också upplever sig själva vara inlåsta.  

 

Arbetarskyddsstyrelsen och Statistiska centralbyrån genomförde 1995 en studie ”osäker 

framtid” som visar att från 1989 till 1993 har andelen personer som bedömer att de kan få ett 

likvärdigt arbete utan att flytta sjunkit från 55 till 17 procent. Minskningen fördelade sig jämt 

mellan olika yrkeskategorier, mellan kvinnor och män, åldersklasser samt utbildningsnivåer. 

En möjlig förklaring är den stora arbetslösheten under 1990-talet som gjort att människor är 

kvar i sina fasta anställningar trots att det inte är den önskade arbetsplatsen eller yrket 

(refererat i Aronsson & Göransson, 1999). Aronsson och Göransson (1999) tolkar ovan 

nämnda forskningsresultat med att ett stort antal människor är inlåsta på sina arbetsplatser och 

att det är en konsekvens av den osäkra arbetsmarknaden.  

 

En enkätundersökning genomfördes av ovan nämnda forskare för att närmare undersöka hur 

utbrett inlåsningsproblematiken var i Sverige. Resultatet visade att 28 procent av de fast 

anställda och 50 procent med tidsbegränsade anställningar inte var i det önskade yrket. Inga 

signifikanta skillnader mellan män och kvinnor framkom i undersökningen. Stora skillnader i 

ålderskategorier visade sig där 58 procent i gruppen fast anställda under 25 år uppger att de 

inte är i sitt önskade yrke. Motsvarande siffra för åldersgruppen 55-65 var 11 procent.  

 

Det visade sig även finnas signifikanta samband avseende vilken facklig organisation 

personerna tillhörde. Av de fast anställda som var anslutna till LO kunde 31 procent 
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klassificerades som inlåsta följt av SACO 23 procent och TCO 22 procent. Vilken roll spelade 

då sektorstillhörigheten? Bland kommunalt fast anställda kunde 31 procent klassificeras som 

inlåsta motsvarande siffra för statligt anställd var 20 procent och för landstingsanställda 15 

procent. Starka samband fanns mellan inlåsning och rapporterad ohälsa. Fast anställda som 

klassificerats som inlåsta rapporterade dubbelt så ofta symtom som huvudvärk och 

trötthet/håglöshet i jämförelse med fast anställda i önskat yrke (Aronsson & Göransson, 

1999). 

 

4:4 Yrkesinlåsning, arbetsplatsinlåsning och dubbel inlåsning 

 

Fortsatt forskning avseende inlåsningsproblematiken gjordes av Aronsson, Dallner och 

Gustavsson (2000) för att identifiera bakomliggande variabler i jämförelse med normgruppen 

vilka består av personer i önskat yrke på önskad arbetsplats. Ytterligare syfte var att analysera 

vilka konsekvenser inlåsning får för individen. Begreppet inlåsning vidgades från att endast 

ha syftat till att varit i fel yrke till att även syfta till arbetsplatsen. Även i denna undersökning 

gjordes med ett stratifierat delurval från Statistiska cenralbyrån där 3812 personer vart 

tillfrågade att delta.  

 

Tre sorters inlåsning kan identifieras i undersökningen, yrkesinlåsning (när personen arbetar i 

fel yrke men på rätt arbetsplats), arbetsplatsinlåsning (när personen är i önskat yrke men på 

fel arbetsplats) samt dubbel inlåsning (när personen arbetar i fel yrke på fel arbetsplats). 

Resultatet visade att 36 procent av de fast anställda i undersökningsgruppen var i någon form 

av inlåst position (9 procent arbetsplatsinlåsta, 7 procent yrkesinlåsta samt 20 procent dubbelt 

inlåsta). En ökning med 8 procent av antalet inlåsta i jämförelse med den tidigare nämnda 

undersökningen (Aronsson & Göransson, 1999) visade sig när inlåsning även kopplas med 

arbetsplatsen. Av de personer som vid undersökningstillfället hade en tillfällig anställning  

kunde 62 procent klassificeras som inlåsta (11 procent arbetsplatsinlåsta, 11 procent 

yrkesinlåsta och 40 procent dubbelt inlåsta). En fast anställning ansågs som attraktiv för 

personer i tillfälliga anställningar. Över hälften av de personer (tillfälligt anställda) som 

arbetar med sitt önskade yrke föredrar en fast anställning i ett annat (oönskat) yrke (Aronsson 

m. fl. 2000).  

 

Vilka bakomliggande variabler kan förklara orsakerna till att ett stort antal personer kan anses 

tillhöra en inlåst position? Även i denna undersökning (jämför med ovan nämnda forskning 

Aronsson och Göransson, 1999) fördelade sig resultaten jämnt mellan kvinnor och män likaså 

korrelerar inlåsningsproblematiken positivt med fack- och sektortillhörighet. Bakomliggande 

orsaker till inlåsning kan delvis ses som en klass- och utbildningsfråga då andelen inlåsta är 

störst inom den klassiska arbetarrörelsens fackförbund LO. Andelen tillfrågade med låg 

utbildning (högst tre års gymnasieutbildning) kunde klassificeras till någon av de tre inlåsta 

positionerna i mycket högre grad än de med högre utbildning (minst två års högskolestudier). 

Resultatet gäller både för personer med en fast anställning och för personer med tillfällig 

anställning.  Bland personer med fast anställning som fackligt tillhör LO- förbunden var 42 

procent i någon form av inlåst position (TCO och SACO 28 procent). Sett till yrkeskategorier 

ligger vård- och omsorgs yrken i topp vad gäller andel dubbelinlåsningar (av de fast anställda 

är 23 procent dubbelt inlåsta och av de tillfälligt anställda är 38 procent dubbelt inlåsta) 

(Aronsson m. fl.,  2000). Astvik m.fl. (2006) beskriver att en möjlig koppling mellan inlåsta 

positioner och ohälsa kan vara att arbetstagaren upplever kontrollförlust. En arbetstagare som 

är i rätt arbete kan vid t.ex. omorganisationer eller ändrade förutsättningar (större krav och 

mindre resurser) uppleva att hon är kraftigt begränsad att utföra sitt arbete tillfredställande. 

Kontrollförlusten ger upphov till stress och ökad ohälsa.  
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Vilka konsekvenser får inlåsningsproblematiken för hälsan? Fysisk ohälsa i form av trötthet, 

rygg/nackont, olust samt sömnbesvär har starka samband med inlåsning främst med 

dubbelinlåsning. Brister i den psykosociala arbetsmiljön visar sig också vara förknippat med 

inlåsning. Fast anställda som befinner sig i någon form av inlåst position anger i mycket högre 

grad att de inte är med i beslut, inte utvecklas, inte lär sig något nytt och inte får socialt stöd 

från chefen än vad normgruppen (personer i önskat yrke på önskad arbetsplats) gör. 

Orsakssambanden mellan dessa mönster är komplexa och innefattar sannolikt onda cirklar. En 

förklaring kan vara att personer som kan klassificeras till en inlåst position i mindre 

utsträckning intresserar sig för lärande och kompetensutveckling än normgruppen. Detta kan i 

sin tur leda till mindre stöd och uppmuntran från kollegor och chefer. Det genomgående 

mönstret i undersökningen är att personer i dubbel inlåsning mår allra sämst både fysiskt och 

ur ett psykosocialt arbetsmiljöperspektiv (Aronsson m. fl. 2000, Astvik m. fl. 2006).  

 
4:5 Sammanfattning av tidigare forskning  

 
De få studier som gjorts inom handikappomsorgen visar att arbetsvillkor och den 

psykosociala arbetsmiljön i vissa avseenden är dålig (Szebehely & Trydegård 2007). Arbetet 

som vårdare till personer med utvecklingsstörning har problematiserats och beskrivs som ett 

arbete med liten egenkontroll, stor psykisk belastning och bristande socialt stöd 

(Arbetsmiljöverket & Statistiska centralbyrån 2001). Trots det är handikappomsorgen i 

jämförelse med äldreomsorgens arbetsvillkor och arbetsmiljö en mer fördelaktig bransch att 

arbeta i. Forskarna menar att det beror på att det finns mer resurser i handikappomsorgen samt 

att personalen blir ”experter” på just den klientgrupp de vårdar. Att personalen blir expert på 

den klientgrupp de vårdar medför bl.a. att de kan hantera de krav som uppkommer i 

arbetssituationen (se t.ex. Astvik 2001, Ahnlund & Sauers 2008, Ahnlund & Johansson 2008).  

 
Den samhällsvetenskapliga forskningen i Sverige har de senaste tio åren sökt svar på för- och 

nackdelarna med att privatisera tidigare offentligt drivna verksamheter. Genom att 

kommunerna genomfört åtgärder som syftar till att öka konkurrensen och höja 

kostnadseffektiviteten har stora omorganisationer gjorts. Dessa omorganisationer har med stor 

sannolikhet inverkat på arbetsmiljön både i de offentliga verksamheter som finns kvar och i 

de nya privata verksamheterna. Frågan om arbetsmiljön blivit bättre eller sämre står kvar då 

forskningsinsatserna inom detta område är bristfälligt (se t.ex. Gustavsson 2004, Szebehely & 

Gustavsson 2007, Szücs 2001).  

 
Att vilja men inte kunna byta arbetsplats eller yrke benämns inom forskningen att en person 

befinner sig i en inlåst position. Forskning avseende inlåsningsproblematiken visar att 

personer som inte befinner sig i sitt önskade yrke eller på sin önskade arbetsplats har en 

betydligt sämre psykosocial arbetsmiljö än arbetstagare i önskat yrke på önskad arbetsplats 

(Aronsson m.fl. 2000, Aronsson & Göransson 1999).  

 

Forskningsresultaten visar att det i LO-förbunden och i vård och omsorgsyrken finns flest 

antal personer inom inlåsta positioner. Ingen har hittills plockat ut de yrkesgrupper som finns 

inom LO-förbunden där flest antal inlåsta personer befinner sig och undersökt dem enskilt för 

att kunna fördjupa förståelsen av inlåsningsproblematiken samt lägga förslag till eventuella 

åtgärder. Resultaten från forskningen om inlåsning visar att många människor sannolikt är 

kvar i arbeten och anställningar som ur arbetsmiljösynpunkt direkt är skadliga. Därav måste 

forskning inom problemområdet fortsätta (Aronsson m.fl. 2000, Aronsson & Göransson 1999, 

Astvik m. fl. 2006).  



 

19 

 

5. Metod  
 

Föreliggande undersökning av privatanställdas psykosociala arbetsmiljö baserar sig på dels en 

litteraturstudie och dels en kvantitativ datainsamling. Först redogör jag kortfattat för hur 

informationssökningen för den tidigare forskning jag använt gått till. Därefter följer en kort 

redogörelse för valet av undersökningsmetod och en beskrivning av urvalet. Metodkapitlet 

innehåller även en redovisning över hur datainsamlingen samt hur konstruktionen av 

mätinstrument gått till. Jag kommer även redogöra för hur datamaterialet bearbetas samt vilka 

statistiska analyser som genomförts i databearbetningsavsnittet. Sist ges en beskrivning av 

svarsfrekvensen där både internt och externt bortfall redovisas.  

 

5:1 Tillvägagångssätt litteratursökning 

 

Utgångspunkten var att söka efter tidigare forskning som berörde personalens psykosociala 

arbetsmiljö vid privat drivna gruppbostäder i Sverige, vilket senare visade sig vara 

problematiskt. För det första har offentlig statistik blivit tillgänglig först från och med året 

2003, genom att en ny näringsgrensindelning särskiljt på personal som arbetar inom 

äldreomsorgen och handikappomsorgen.  Innan dess har de två helt skilda verksamheterna 

oftast presenterats som en homogen grupp i offentliga utredningar och statistik (Szebehely & 

Trydegård 2007).   

 

Jag har främst sökt efter artiklar, avhandlingar och litteratur på Libris. Andra databaser jag 

använt mig av är Elin, Sociological Abstracts och Social Services Abstracts.  Jag har 

kombinerat olika sökord som psykosocial arbetsmiljö, privat verksamhet, entreprenad, 

gruppbostäder för utvecklingsstörda, krav, kontroll och socialt stöd samt personal. Det visade 

sig att forskning inom det övergripande kombinerande området nationellt var nästintill 

obefintligt. Nästa steg var att kontakta olika instanser som har en anknytning till mitt 

forskningsområde. Bland annat har kontakt via e-post med forskare inom området t.ex. Lena 

Talman vid Mälardalens högskola och Stefan Szücs vid Centrum för Forskning om offentlig 

sektor (CEFOS) på Göteborgs universitet gjorts. Alla ger samma svar: det saknas forskning 

som berör mitt specifika område.  

 

Även en telefonkontakt har genomförts (2009-02-02) med Erik Gunnarsson, forskare på 

Arbetsmiljöverket.  Honom veterligen har det inte gjorts någon forskning som belyser 

personalens psykosociala arbetsmiljö på privata utförares gruppbostäder. Erik Gunnarsson 

menar att den begränsade forskningen som finns inom området utgår från kommunalt drivna 

verksamheter och då främst inom äldreomsorgens gruppbostäder. Då både 

handikappomsorgen och lagstiftningen i Sverige kan sägas vara unika har nationell forskning 

använts. Under hela insamlingsprocessen har kedjesökningar gjorts. När jag hittat forskning 

som knutit an till mitt undersökningsområde har jag studerat studiernas referenslistor och på 

så vis hittat flera för mig relevanta artiklar och rapporter.  

 

5:2 Val av undersökningsmetod 

 

Valet av metod för att besvara ens forskningsfråga ska grunda sig i studiens syfte och 

frågeställning.  Om undersökningens syfte vill besvara i siffror hur ofta, hur vanligt, med hur 

många inblandade eller hur ofta ett visst fenomen äger rum så bör en kvantitativ metod 

tillämpas (Eliasson 2006, Trost 2008). Min ambition har varit att utifrån mitt syfte undersöka 

deltagarnas upplevelser, mäta förekomster och söka efter samband avseende upplevd 

psykosocial arbetsmiljö och inlåsningsproblematiken. Jag har använt mig av deduktiv metod 
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då jag utgår från tidigare forskning, teorier, beprövade hypoteser och frågeställningar när jag 

konstruerat min problemformulering. Det har visat sig att forskningen inom mitt specifika 

undersökningsområde är begränsat. En kvantitativ metod är då att föredra framför en 

kvalitativ för att få en övergripande bild och kunna identifiera eventuella problemområden i 

den psykosociala arbetsmiljön på privat drivna gruppbostäder (Djurfeldt m. fl. 2003, Eliasson 

2006, Trost 2008).  

Jag har valt en enkätundersökning som datainsamlingsmetod. Enkätundersökningar är 

effektiva då man söker efter mönster, likheter eller skillnader i och därmed kunna analysera 

korrelationen mellan upplevda fenomen (Trost 2008, Eliasson 2006).  

 

5:3 Urval 

 

Populationen utgörs av privat drivna gruppbostäder i Sverige där vuxna personer med en 

utvecklingsstörning bor.  Jag har sökt efter privat drivna gruppbostäder belägna i Mälardalen 

på länsstyrelsens olika hemsidor. Urvalskriterierna har varit att företaget ska vara så pass stort 

att det dels finns flera gruppbostäder inom företaget och att antalet anställda vårdare är fler än 

80 stycken hos hela företaget. Efter formulering av syfte och frågeställningar, val av teori och 

metod kontaktades ett privat företag som driver gruppbostäder där vuxna med 

utvecklingsstörning bor. Det första företaget jag kontaktade var inte intresserad av att delta 

med motiveringen att deras egna årliga enkät till medarbetarna täcker in mitt problemområde. 

Ytterligare ett företag kontaktades, genom att jag presenterade mig och syftet med min 

undersökning via e-post för företagets VD och vice VD. Dessa var genast positiva till min 

undersökning.  

 

Företaget driver gruppbostäder och behandlingshem i flera olika kommuner i Mälardalen. 

Undersökningen som sedan vidtogs är en totalundersökning, i så måtto att den omfattar 

företagets samtliga tio gruppbostäder där vuxna med utvecklingsstörning bor. 

Undersökningsgruppen består av tillsvidareanställd personal samt personal som vikarierar för 

någon och går på schema. I gruppbostäderna finns två olika befattningar, vårdare och 

platsansvarig. Gemensamt för undersökningsgruppen är att de alla är vårdare eller 

platsansvariga och arbetar med att ge stöd, service och omsorg till personer med 

utvecklingsstörning samt har ett privat företag som arbetsgivare. Behovsanställd personal som 

arbetar vid enstaka tillfällen vid t.ex. ordinarie personals kortare sjukfrånvaro eller semester är 

uteslutna från undersökningen. Anledningen till det är att de inte arbetar kontinuerligt och inte 

har samma ansvarsområden vilket är relevant för min undersökning.  

 

Totalt hade företaget vid undersökningstillfället 102 anställda vårdare eller platsansvariga 

fördelat på tio gruppbostäder. Av dem var sextio tillsvidareanställda medan tjugo vikarierar på 

schema och tolv är behovsanställda. Populationen består således av åttio personer varav alla 

som vid undersökningstillfället var i tjänst blivit tillfrågade att delta i undersökningen. 

Personer som vid undersökningstillfället var tjänstlediga, långtidssjukskrivna, föräldralediga 

eller dylikt blev av naturliga skäl inte tillfrågade att delta i studien.  Av de åttio enkäter som 

lämnades ut besvarades sextiofem, vilket ger en svarssekvens på 81 procent. Någon 

kategorisering och jämförelse mellan de olika gruppbostäderna gjordes inte då syftet inte är 

att undersöka gruppbostäderna för sig utan resultatet från de tio gruppbostäderna betraktas 

som de kom från en enhet. Någon jämförelse mellan deltagarnas befattning (platsansvarig och 

vårdare) gjordes inte, dels för att det endast finns en platsansvarig per gruppboende och dels 

för att det inte är relevant för studiens syfte. Samma sak gäller fördelning av deltagare på 

respektive gruppbostad. Anledningen till det är att antalet deltagare på respektive gruppbostad 

varierar kraftigt, allt från fem till elva personer. En ytterligare anledning till att redovisa 
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resultatet som en helhet är att tillförsäkra deltagarna anonymitet samt att företaget inte skall 

kunna identifieras.   

 

5:4 Konstruktion av mätinstrument 

 

Utifrån syfte och problemformulering har ett mätinstrument i form av en enkät arbetats fram. 

Enkäten består huvudsakligen av fasta svarsalternativ samt av en hög struktureringsgrad 

vilket har underlättat bearbetningen och analysen av materialet (Eliasson 2006, Trost 2008).  

 

Enkäten består av tre delar (se bilaga 1). Den första består av bakgrundsfrågor där frågorna 

ålder och kön besvarades med fasta svarsalternativ. Två frågor berörde hur länge deltagarna 

arbetat inom yrket samt på nuvarande arbetsplats där en öppen svarsform tillämpats. Sista 

frågan i bakgrundsdelen syftar till deltagarnas anställningsform (fast eller vikariat), med en 

följdfråga för de personer som vikarierar där en fråga om de önskar en fast anställning fanns 

med. Som jag tidigare aviserat så förekommer inte några frågor om vilket gruppboende 

deltagarna arbetar på eller frågor om befattning. Detta har gjorts för att garantera deltagarnas 

och företagets anonymitet.  

 

Andra delen av enkäter berör förekomsten av inlåsta positioner. Två frågor gör det möjligt att 

identifiera om deltagarna är i någon form av inlåst position: ”Du arbetar idag på ett 

gruppboende. Är det Din önskade arbetsplats?” och ”Du arbetar idag som vårdare eller 

platsansvarig. Är det ditt önskade yrke?”. Sedan följde en öppen fråga för deltagare som 

svarat nej på någon av ovan nämnda frågor. Syftet med följdfrågan var att ta reda på orsaker 

till att deltagare kan klassificeras till en inlåst position.  Deltagarna identifierades sedan 

utifrån dessa specifika frågor i enkäten där svarsalternativen gjorde det möjligt att dela in 

deltagarna i fyra kategorier. Jämförelsegruppen bestod av deltagare i önskade yrket på önskad 

arbetsplats. Därutöver var syftet med ovanstående frågor att deltagarna skulle placeras i någon 

av följande; arbetsplatsinlåsta (deltagare i önskat yrke på fel arbetsplats), yrkesinlåsta 

(deltagare på rätt arbetsplats men fel yrke) samt dubbelt inlåsta (deltagare på fel arbetsplats i 

fel yrke).  

 

Tredje delen av enkäten berör den psykosociala arbetsmiljön. Karasek med kollegor (1988) 

har utarbetat ett frågeformulär, ”The job content questionnarie” (JCQ), som avser att mäta 

graden av upplevd negativ stress i kombination med variablerna krav, kontroll och socialt 

stöd. JCQ som mätinstrument har kännetecknats av hög validitet och reliabilitet och en 

utförlig beskrivning av JCQ samt en internationell undersökning som inkluderar sex länder 

finns i Karasek m. fl. (1998).  

 

Den klassiska teoretiska krav- kontroll och socialt stöd modellen samt JCQ som instrument 

för att mäta den psykosociala arbetsmiljön är snart trettio år gamla. Arbetslivsforskare i dag 

(se t.ex. Hurrel m.fl. 1988, Härenstam & Wiklund 1999, refererade i Oxenstierna m.fl. 

2008:150–151) ifrågasätter dock mätinstrumentet JCQ som dominerar arbetslivsforskningen 

eftersom arbetslivet förändrats radikalt senaste årtiondena. JCQ utarbetades när arbetslivet 

dominerades av industriarbete. Idag har servicesektorn, vård- och omsorg samt administrativa 

arbeten expanderat. Hurrel m.fl. 1988 ifrågasätter om variablerna krav, kontroll och socialt 

stöd kan fånga alla nya krav, stressfaktorer och villkor som uppstått på senare år i arbetslivet.  
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Oxenstierna och hans kollegor (2008) startade ett forskningsprojekt 2003 i syfte att utveckla 

de frågeformulär som vanligtvis används för att mäta den psykosociala arbetsmiljön.
4
 Vissa 

frågor visade sig fortfarande vara aktuella att ha med i det moderniserade psykosociala 

mätinstrumenten medan andra uteslöts.  Även helt nya frågor skapades och med hjälp av det 

nya mätinstrumentet identifierades tretton dimensioner.  Dessa dimensioner påverkar alla 

ömsesidigt deltagarnas psykosociala arbetsmiljö, och utifrån dessa har ett nytt frågeformulär 

arbetats fram. Dimensionerna, som avser att fånga in alla psykosociala aspekter i arbetslivet, 

kan delas in i totalt 103 frågor som rör: 

 

Arbetsplatsen; mål, struktur, ledning, frihet, demokrati och rättvisa,  

konflikter och konflikthantering, humanitet och socialt stöd.  

Arbetet: stimulans, påverkansmöjligheter i arbetet, krav, resurser.  

Hälsan: stress symtom, hälsa  

 

Arbetsplatsens sju dimensioner avser enligt Oxenstierna m.fl. (2008) mäta faktorer på 

arbetsplatsen. Arbetets fyra dimensioner avser mäta deltagarens relationer till sitt arbete.  

Liknande uppdelningar av den psykosociala arbetssituationen görs av Karasek och Theorell 

(1990) i deras begrepp ”kontroll i arbetet ” och ”kontroll över arbetet. Det är Oxenstiernas 

m.fl. (2008) forskningsresultat jag använt när jag konstruerat enkäten som används i denna 

undersökning. Frågorna är noggrant utvalda för att fånga deltagarnas upplevelse av den 

psykosociala arbetsmiljön. Jag har använt frågor som avser att mäta variablerna krav, kontroll 

och socialt stöd.  I operationaliseringsfasen har jag valt ut och grupperat variabler utifrån 

tidigare forskningsresultat. För att tydliggöra hur operationaliseringen gått till görs nedan en 

uppställning av frågor som tagits från ovan nämnda forskares dimensioner (Tabell 1).   

Siffrorna inom parentes motsvarar frågan i denna undersökningens enkät (se bilaga1). Efter 

tabellredovisningen följer en mer ingående förklaring till vad variablerna avsett mäta. 

 

Tabell 1 Frågor tagna från Oxenstiernas m.fl. (2008:2) psykosociala mätinstrument.  

                Krav           Kontroll           Socialt stöd  

 

Kvantitativa (18, 19, 20) 

Intellektuella (21, 25) 

Emotionella (22, 23, 24)  

 

 

Arbetsmålsättning (15) 

Organisationsstruktur (10,11)  

Beslutsfrihet (12) 

Inflytande (13) 
Arbetsplatsdemokrati (16) 

Påverkansmöjligheter (17) 

Kunskapsresurser (14) 

 

Ledning (30, 31, 33) 

Humanitet (28, 32) 

Socialt stöd (26, 27, 29)  

 

Första frågedimensionen berörde kvantitativa krav och kan beskrivas som de händelser i 

arbetstagarnas arbete som upplevs som pressande och kan medföra stress. Frågorna i enkäten 

mätte kravet att arbeta fort, tid för arbetsuppgifter samt motstridiga psykiska krav. De 

intellektuella kraven undersöktes med två frågor; kravet att skapa sina egna arbetsuppgifter 

och arbetets krav på problemlösning. Syftet var att mäta deltagarnas krav på att vara 

uppdaterade, löpande ta in information samt kravet på att hela tiden lära sig nytt. De 

emotionella kraven är särskilt viktiga när arbetstagare arbetar i människovårdande yrken. 

                                                 
4. Job Content Questionnarie  (JCQ)  Är skapad utifrån Karasek och Theorells teori om krav och kontroll. 

Demand Control Questionnarie (DCQ) Är en Svensk kortversion av JCQ. The Effort-Reward Imbalance Model 

(ERI) Är skapad utifrån Johannes Siegrists teori om ansträngning och belöning. 

 



 

23 

 

Frågorna avser fånga kraven på arbetstagarnas inlevelseförmåga och sociala kompetens, samt  

att mäta om det i arbetet  förekommer känslomässigt svåra situationer. 

 

Nästa frågedimension berörde kontroll där arbetsmålsättning mätte arbetstagarens kunskap 

och medvetande om vilka mål själva arbetet har. Organisationsstruktur avsåg hur tydliga 

verksamhetsmål som finns på arbetsplatsen och om deltagarna vet vad som förväntas av dem. 

Beslutsfrihet syftade på deltagarnas frihet att i sitt arbete fatta egna beslut och vara ansvarig 

för dem, medan inflytande mätte delaktighet i beslutsfattande på arbetsplatsen. 

Arbetsplatsdemokrati bedömde i vilken grad arbetstagarna ansåg att företagets ledning 

informerar om viktiga beslut och förändringar. Påverkansmöjligheter avsåg arbetstagarnas 

frihet att själva bestämma hur vissa arbetsuppgifter skall utföras. Slutligen i 

kontrollvariablerna mättes arbetstagarnas upplevelser huruvida de anser sig ha tillräckligt med 

kunskaper för att utföra sitt arbete (kunskapsresurser). 

 

Sista frågedimensionen berörde socialt stöd där ledningens inverkan undersöktes med tre 

frågor. Syftet var att ta reda på arbetstagarnas relation till närmsta chefen. Chefens förmåga att 

lyssna, visa omsorg och bekräfta arbetstagarna har en direkt betydelse för hur deltagarna 

upplever den psykosociala arbetsmiljön (Oxenstierna m.fl. 2008). Humanitet refererar till 

förekomsten av goda mellanmänskliga relationer.  Frågor om trygghet, respekt och acceptans 

på arbetsplatsen fångar deltagarnas upplevelser. Slutligen mätte socialt stöd relationerna 

mellan deltagarna och stämningen på arbetsplatsen. 

 

Enkäten innehöll överlag trettiofyra frågor, varav sex stycken var bakgrundsfrågor och tre 

stycken berörde inlåsningsproblematiken. Den psykosociala arbetsmiljön mättes med 

tjugofyra frågor vilka alla var tagna från Oxenstiernas m.fl. (2008) förlaga. Sist i enkäten 

fanns en öppen fråga där deltagarna fritt kunde skriva övriga synpunkter om sin arbetsplats 

eller sina arbetsuppgifter. 

 

5:5 Datainsamling 

 

Företagets vice VD blev min kontaktperson och har varit mig behjälplig under hela processen 

avseende enkäternas utlämnande samt informerat platsansvariga och vårdare på 

gruppbostäderna om undersökningen. Jag har även fått besöka ett av gruppboendena och fått 

allmän information om företaget.  

 

Det praktiska förfarandet gick till på följande vis. Under ett styrelsemöte där alla tio 

gruppbostäders platsansvariga deltog, informerade vice VD:n om att en enkätundersökning 

avseende den psykosociala arbetsmiljön skulle genomföras på företagets samtliga 

gruppbostäder. Varje platsansvarig fick sedan var sitt frankerat kuvert som var adresserade till 

min hemadress. Varje enkät hade ett missivbrev (bilaga 1) som förstasida, där 

undersökningens huvudsakliga syfte presenterades samt att deltagandet i studien var frivilligt.   

Missivbrevet innehöll även kontaktuppgifter till mig samt annan praktisk information.  

Platsansvariga tog i sin tur så många enkäter de behövde då fördelningen av personal ser olika 

ut på respektive gruppboende. Platsansvariga på respektive gruppboende informerade i sin tur 

all berörd personal att en enkätundersökning skulle göras vid ett senare personalmöte. Efter 

senast två veckor skickade platsansvarig enkäterna hem till mig i det bifogade kuverten. 

Enkäten kunde besvaras mellan 24/3-7/4- 2009. Under den perioden hade åtta kuvert skickats 

hem till mig. Vice VD:n skickade ut en påminnelse via e-post till samtliga platsansvariga på 

gruppbostäderna och den 14/4 kom ytterligare två kuvert. Detta innebär att samtliga tio 

gruppbostäder är representerade i undersökningen.  
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5:6 Databearbetning  

 

För att på smidigaste sätt bearbeta svaren från enkäterna användes dataprogrammet SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) version 16 där frågor och svar kodats in. Innan 

datainmatningen i SPSS tog vid fick varje enkät en siffra (1-64) med motsvarande siffra i 

datafilen. Genom denna identifiering av enkäterna var det möjligt för mig att kontrollera att 

svaren blivit inknappade korrekt. Jag har vid flertal tillfällen gått tillbaka till enkäterna för att 

dels kontrollera vissa svar och för att sammanställa de öppna frågornas kvalitativa innehåll. 

Frågor som inte hade blivit besvarade kodades med nummer 99 och frågor som av olika 

anledningar inte skulle besvaras av vissa deltagare kodades med nummer 88.  

 

Kvalitativa variabler innebär att forskaren på förhand har bestämt hur deltagarna eller 

variablerna skall grupperas eller klassificeras i den kommande analysen (Djurfeldt m.fl. 

2003). Frågor om den psykosociala arbetsmiljön i denna undersökning är kvalitativa i den 

bemärkelsen att de mättes utifrån fyra svarsalternativ som; ”aldrig”, ”sällan”, ”ofta” och 

”alltid”. För att kunna utföra statistiska beräkningar har svarsalternativen ersatts med en siffra. 

Samtliga frågor avseende den psykosociala arbetsmiljön har alltså besvarats genom att kryssa 

i ett av fyra alternativ; 1=aldrig, 2=sällan, 3=ofta och 4=alltid. Två av frågorna i enkäten (14, 

19) har fått kodas om då dessa varit spegelvända, så att låga poäng blivit höga och tvärtom 

(Djurfeldt m.fl. 2003). 

 

Inledningsvis gjordes en bortfallsanalys av hela materialet. Detta gjordes för att upptäcka 

vilka av frågorna som inte hade besvarats. Därefter togs deskriptiv statistik fram på alla 

variabler, förutom på de öppna frågorna (där svaren sammanställdes manuellt). Beroende på 

vilken variabeltyp frågan hade togs tabeller fram för medelvärde och/eller procent. Detta 

gjorde att jag fick en översikt över datamaterialet genom att visuellt studera fördelningar, 

medelvärden och standardavvikelser (Pallant 2007).  

 

Vid konstruktionen av mätinstrumentet togs ett antal bakgrundsfrågor med för att i senare 

analyser testa om skillnader finns beträffande deltagarnas svar på bakgrundsfrågorna och 

upplevelsen av psykosocial arbetsmiljö. Enkätformulär skapas ofta på detta vis för att 

forskaren ska kunna utveckla och göra olika bearbetningar av datamaterialet (Eliasson 2006, 

Trost 2008). Vissa omkodningar och kategoriseringar har gjorts av materialet för att underlätta 

bearbetningen i SPSS. Frågan om antal arbetade år inom yrket fördelade sig mellan 0,5 år till 

36 år. Svaren har dikotomiserats genom att dela in dem i fyra kategorier (0,5-10, 11-20, 21-30, 

31-36). Inför en signifikansprövning smalnades frågan ytterligare och delades in i två 

kategorier; 0,5-9 år och 10-36 år (Pallant 2007). 

 

Ålderskategorierna som från början var fem till antalet dikotomiserades till två (över och 

under 35) inför en signifikansprövning.  De två åldersgrupperna orsakade inga skillnader 

avseende den psykosociala arbetsmiljön. Jag valde att istället testa den ursprungliga 

indelningen. Då det var få antal deltagare (5 stycken) i ålderskategorin 55+ slogs denna 

kategori ihop med ålderskategorin 45-55 för att bilda en ny, 45-55+. Detta gjordes för att få 

tillräckligt med deltagare i varje kategori inför en signifikansprövning. Den nya variabeln för 

ålder efter dikotomiseringen fördelade sig på fyra kategorier (>25, 25-34, 35-44, 45-55+). 

Variabeln som mätte huruvida vikarier önskar en fast anställning signifikansprövades inte 

eftersom deltagarna var för få till antalet. Fördelningen av deltagare som svarat att de inte var 

i önskade yrket eller på önskade arbetsplatsen undersöktes och kategoriserades var för sig. Då 

de var få till antalet slogs de sedan ihop till en kategori som kallades inlåsta. En ny variabel 

skapades, som mätte fördelningen mellan inlåsta och jämförelsegruppen (deltagare på önskad 
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arbetsplats, i önskat yrke). Detta för att göra det möjligt att jämföra den upplevda 

psykosociala arbetsmiljön mellan inlåsta och jämförelsegruppen (Pallant 2007). 

 

Index skapades utifrån min teoretiska operationalisering, d.v.s. krav, kontroll och socialt stöd. 

Detta gjordes genom att skapa tre nya variabler som mäter det genomsnittliga medelvärdet på 

samtliga åtta frågor inom respektive frågeområde. Indexindelningen i denna undersökning var 

viktig för att kunna beskriva hur deltagarna upplever sin psykosociala arbetsmiljö, samt kunna 

identifiera vilket slags psykosocialt arbete som tenderar att dominera på gruppbostäderna. 

Ytterligare syften med indexindelningen var att jämföra och söka efter skillnader i 

gruppmedelvärden utifrån bakgrundsfrågornas fördelning (Djurfeldt m.fl. 2003). Varje 

frågeområde (krav, kontroll och socialt stöd) har poängsatts. Summan av en deltagares 

upplevelse av kraven, kontrollen och det sociala stödet i sitt arbete mäter på det sättet 

deltagarnas upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö. Lägsta poängen inom varje kategori är 

åtta och högsta poängen trettiotvå. Höga poäng på krav, kontroll och socialt stöd (19-32 

poäng) innebär att deltagarna har höga krav, hög kontroll och högt socialt stöd i sitt arbete och 

låga poäng (4-18) innebär det motsatta.  

 

Att frågorna i dessa tre index passar ihop statistiskt har prövats med hjälp av Cronbachs alfa 

som är ett reliabilitetstest. Alfavärdet kan ligga mellan 0-1 och om värdet i indexet understiger 

0.7 signalerar det att variablerna inte passar ihop statistiskt. Ju högre alfavärde desto fler är 

det som angett samma svar på frågorna, d.v.s. svaren kan sägas vara homogena (Pallant 2007). 

Eftersträvar man i sin undersökning ett högt alfavärde på sina index kan det innebära att vissa 

frågor blir överflödiga eftersom de då mäter samma sak. Ett lägre alfavärde kan visa på att det 

finns en viss variation inom indexet, och därmed blir alla frågor betydelsefulla. Enligt Pallant 

(2007) är Cronbachs alfa känsligt för antalet frågor i indexet. Understiger antalet frågor tio 

finns en risk för ett lågt alfavärde, trots att frågorna i andra reliabilitetstest kunnat blivit 

accepterade som underlag för ett sammanhållet index.  

 

För att undersöka om det fanns någon skillnad mellan deltagarnas upplevelse av den 

psykosociala arbetsmiljön har signifikanstest (jämförande analys) utförts på 

bakgrundsvariablerna och index.  Statistisk signifikans (p- värdet) är ett begrepp som ofta 

används i statistiken.   Förenklat kan man säga att det observerade värdet (svaren på 

enkätfrågorna) ska om resultatet ska vara tillförlitligt skilja sig från ett jämförelsevärde. 

Acceptabla p-värden är ett mått forskare använder för att bland annat kunna uttala sig om 

populationen utifrån sitt urval. Ett lågt p-värde ger forskaren en indikation på att det 

föreligger en skillnad (eller samband) mellan grupperna som inte beror på slumpen. I 

statistiska beräkningar påverkas p-värdet av hur pass stor skillnad/spridning (hur 

respondenterna har svarat) det är mellan de undersökta grupperna. Gruppens storlek är också 

av betydelse eftersom större urval innebär större chans att resultatet blir signifikant (eftersom 

slumpens inverkan minskar). Det är forskaren som i förhand bestämmer vart gränsen går för 

om ett resultat anses vara statistiskt säkerställt (signifikant) eller inte (Djurfeldt m. fl. 2003, 

Pallant 2007). Signifikansnivån i denna undersökning bestämdes vara 0.10, d.v.s. jag 

accepterar att det finns en skillnad mellan grupperna med 90 procents säkerhet.  

 

I statistiska beräkningar och analyser krävs ofta att variablerna man avser mäta eller testa är 

normalfördelade. Att en variabel är normalfördelad innebär att värdet (svaren) ligger jämt 

fördelade omkring medelvärdet med få avvikelser. Variablerna i min undersökning som avsett 

mäta kontroll, krav och socialt stöd är genomgående positivt snedfördelade. Majoriteten 

deltagare har alltså svarat på samma vis, vilket gör svaren homogena. Det finns olika sätt att 

manipulera data så variablerna blir normalfördelade för att kunna använda sig av de ”starkare” 
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eller ”finare” statistiska teknikerna (Djurfeldt m. fl. 2003, Pallant 2007). Jag har valt att låta 

mina variabler vara snedfördelade.  Att en variabel inte är normalfördelad innebär inte med 

automatik att den inte skulle kunna signifikanstestas. Forskaren får hantera det genom att 

använda icke-parametriska analysmetoder.  

 

Jag har använt mig av Mann-Whitney U-testen och Kruskal-Wallis testen för att undersöka 

om deltagarnas tillhörighet i bakgrundsvariablerna orsakar en skillnad i upplevelsen av den 

psykosociala arbetsmiljön.  Mann-Whitney används när det är två grupper som ska testas, 

medan Kruskal-Wallis kräver tre grupper eller fler. Båda analysmetoderna är okänsliga för 

homogena svar, små urval och snedfördelade variabler. Kön, anställningsform (fast eller 

vikariat), antal arbetade år (0,5-9 samt 10-36) och inlåsta testades med Mann-Whitney testen.  

Ålderskategorierna (>25, 25-34, 35-44, 45-55+) testades med Kruskal-Wallis tester (Pallant 

2007). Nedan följer en kort beskrivning av de båda icke-parametriska analysmetoderna.  

 

Mann-Whitney U-testen och Kruskal-Wallis testen utförs när man vill ta reda på en grupps 

rankning i förhållande till en annan grupps rankning. Detta innebär förenklat uttryckt att man 

jämför (rankar) om svaren från en grupp skiljer sig från det genomsnittliga värdet 

(medelvärdet) på de svar som en annan grupp har på en variabel eller ett index. Både Mann-

Whitney U-testen och Kruskal-Wallis testen kan sägas ha två funktioner. Först är båda 

analysmetoderna så kallade signifikanstest d.v.s. testerna rankar medelvärdet mellan 

deltagarna med hänsyn till slumpens inverkan (p-värdet). För det andra kan man genom det 

numerära resultatet i Mean rank (i fortsättningen använder jag mig av begreppet genomsnittlig 

rangordning i stället för mean rank) räkna ut hur stor skillnad det är i genomsnittlig 

rangordning  mellan de olika gruppernas svar (Pallant 2007).  

 

Det kan finnas stora skillnader mellan grupperna som visar sig i den genomsnittliga 

rangordningen utan att resultatet blir signifikant. I den här uppsatsen är det inte relevant att 

generalisera till en större population än just de tio gruppbostäder jag valt att undersöka. Visar 

det sig i statistiska analysmetoder att det finns en skillnad eller ett samband mellan olika 

grupper, så finns det i just det urvalet. Sen är det upp till forskaren att förhålla sig till om det 

icke-signifikanta resultatet är betydelsefullt eller inte. Med hänsyn till resonemanget ovan så 

har jag valt att förutom att redovisa signifikanta utgångar av de statistiska analyser jag gjort, 

även redovisa resultat där den genomsnittliga rangordningen mellan grupperna är stor (8.0 

eller mer i rankningsskillnad).  

 

5:7 Svarsfrekvens och bortfall 

 

I såväl kvalitativa som kvantitativa undersökningar får man räkna med ett visst bortfall både 

internt och externt.  Just vid enkätundersökningar finns en risk att bortfallet blir stort. Det kan 

bero på olika saker, t.ex. att man deltagare glömmer att fylla i enkäten eller att skicka den i 

tid. Enkätundersökningar utförs ofta (som i mitt fall) utan att forskaren närvarar, vilket också 

kan leda till ett större ointresse och en minskad motivation till att delta i undersökningen 

(Trost 2008). Jag har vidtagit några åtgärder för att minimera risken för ovan nämnda faktorer 

som kan påverka svarsfrekvensen i min undersökning.  

 

Till enkätens tillhörande missivbrev har jag genom en presentation av mig och hur man kan 

kontakta mig försökt etablera en personlig kontakt utan att närvara. Även rädslan för att 

kunna identifieras kan göra att deltagare väljer att inte medverka. Ett medvetet val för att 

tillförsäkra deltagarna anonymitet var att inte ställa någon fråga beträffande yrkestitel 

(platsansvarig eller vårdare). Vidare innehöll missivbrevet information om resultatet skulle 
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presenteras som en helhet, d.v.s. att ingen uppdelning mellan gruppbostäder skulle göras. 

Både VD:n och vice VD:n har varit positivt inställda till undersökningen och uppmanat alla 

medarbetare att delta. Vidare har vice VD:n informerat och gett instruktioner till alla 

platsansvariga vid ett styrelsemöte samt vid två tillfällen påmint platsansvariga att skicka iväg 

enkäterna i de bifogade kuverten. Mitt samarbete med vice VD:n har varit avgörande för att 

alla tio gruppbostäder finns representerade i undersökningen. 

 

Externt bortfall handlar om de enkäter som inte skickats in. I denna undersökning var det 

femton personer som antingen valde att inte delta eller som under tiden datainsamlandet 

skedde inte var i tjänst. Sextiofem deltagare har svarat på enkäten. Populationen bestod av 

åttio vårdare som antingen var fast anställda eller vikarierade. En enkät av dessa sextiofem har 

strukits från undersökningen. Den deltagaren har i den öppna frågan sist i enkäten skrivit att 

”som tim. vikarie är det svårt att svara på många av frågorna”. Ett missförstånd måste ha 

uppstått då det framgår i missivbrevet att endast fast anställda samt de som vikarierar och går 

på schema ska delta i undersökningen. Det har även varit platsansvarigas uppgift att informera 

personalen vilka som ska fylla i enkäten. Frågan om huruvida det är fler som är 

behovsanställda och svarat på enkäten är utanför min kontroll. Således återstår sextiofyra 

enkäter. Detta betyder att den totala svarsfrekvensen ligger på 80 procent. Det är en 

tillfredsställande siffra då det inom samhällsvetenskapen rekommenderas att svarsfrekvensen 

minst ska vara 50 procent för att materialet ska vara värt att analysera (Trost 2008).  

 
Det interna bortfallet handlar om frågorna i enkäten. I SPSS gjordes en så kallad Missing 

values analysis av samtliga variabler (förutom de två öppna frågorna). En bortfallsanalys ger 

även forskaren en chans att se eventuella mönster i deltagarnas svar som skulle kunna förklara 

varför vissa frågor inte besvarats (Pallant 2007). I bakgrundsfrågorna (fråga 1-6) upptäcktes 

dock ett problem redan vid inmatandet av data. Frågan om hur länge respektive deltagare 

arbetat på nuvarande arbetsplats med det aktuella företaget som arbetsgivare har antingen 

missförståtts eller inte besvarats av tio stycken. De deltagare som missförstått frågan (sex 

stycken) har angett samma antal år som de angett ha arbetat i yrket eller ett större antal år än 

vad som är möjligt. Då jag vet hur länge företaget drivit respektive gruppboende vet jag att 

frågan har missuppfattas.  Beträffande de deltagare som inte svarat på frågan (fyra stycken) 

kan det dels bero på att frågan varit svårformulerad. Eller så har den hoppats över på grund av 

misstag, eller möjligen så har det funnits en oro att kunna identifieras utifrån att besvara 

frågan. Jag valde att inte använda mig av frågan i analysen. De övriga bakgrundsfrågorna var 

alla ifyllda förutom en deltagare som inte angett antal arbetade år.   

 

Frågorna som berörde klassificeringen till inlåsta positioner (fråga 7 & 8) var alla i kryssade. 

Däremot fattades två svar på den öppna följdfråga (fråga 9) som deltagare som inte var i 

önskade yrket eller på önskade arbetsplatsen skulle besvara. Orsaken till det kan vara att 

deltagare helt enkelt inte velat delge vad som hindrar dem att arbeta på sin önskade arbetsplats 

eller i sitt önskade yrke, eller så har frågan varit otydligt formulerad.   

 

För sista frågebatteriet (fråga 10-33) som berörde den psykosociala arbetsmiljön var det fem 

deltagare som inte besvarat vissa frågor. Det fanns inget genomgående mönster på vilka 

frågor som inte var besvarade.
5
  

                                                 
5. Samtliga kontrollfrågor (fråga10-17) var besvarade. I kravfrågorna (fråga 18-25) fattades ett svar på frågan 

(18)  om arbetet kräver att man måste arbeta fort och ett svar på frågan (21) om arbetet kräver att man förstår 

eller löser krävande problem. Beträffande frågorna om socialt stöd (fråga 26-33) fattades två svar på frågan (30) 

om chefen bekräftar deltagarna, samt ett svar på fråga (32) om deltagarna upplever trygghet och acceptans på sin 
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6. Resultat 

 
Nedan presenteras resultaten av enkätundersökningen med hjälp av tabeller vilka även 

förklaras i löpande text. För att kunna besvara uppsatsens syfte har underlaget bearbetas både 

genom deskriptiv och jämförande analys. Först kommer en redogörelse för hur 

bakgrundsvariablerna fördelade sig. Efter det beskrivs resultatet från reliabilitetstesterna med 

teststatistiken Cronbachs alfa. Resultat för index över kontroll, krav och socialt stöd redovisas 

för sig dels med deskriptiv statistik, dels med jämförande analys (signifikanstester) på index. 

Därefter presenteras deltagarnas gruppmedelvärden på kontroll, krav och socialt stöd, samt 

vilket slags psykosocialt arbete deltagarna kan klassificeras till. Sist redogör jag för 

fördelningen av inlåsta positioner med tillhörande utgångarna av signifikanstest. 

 

6:1 Bakgrundsvariablernas fördelning 

 

Av deltagarna i undersökningen var 43 stycken kvinnor och 21 stycken män.  I den tidigare 

forskning jag tagit del av utförs arbeten inom äldre och handikappomsorgen som regel utav 

kvinnor och män är undantagsvis representerade i undersökningarna (se exempelvis 

Arbetarskyddsstyrelsen 2000, Arbetsmiljöverket & Statistiska centralbyrån 2001, Astvik 

2003, Lundström 2006). Frågan är om den relativt jämna könsfördelningen (för att vara inom 

omsorgsyrket) är ett medvetet urval från ledningens sida eller om det är fler antal män 

representerade inom handikappomsorgen.  

 

 

Tabell 2 Deltagarnas fördelning avseende kön och ålder (n=64). 

Ålder Kvinna Man Totalt  

> 25 9 3 12   (18,8 %) 

25-34 12 12 24   (37,5%) 

35-44 10 3 13  (20,3 %) 

45-54 8 2 10  (15,6 %) 

55+ 4 1 5    (7,8 %) 

 

Tabell 2 visar att majoriteten av deltagarna var mellan 25-44 år (57,8 %). I åldersgruppen 25-

34 var fördelningen mellan män (12) och kvinnor (12) lika. Tolv stycken (18,8 %) personer 

var i ålderskategorin < 25, tretton stycken (20,3 %) var i ålderskategorin 35-44 och tio 

stycken (15,6 %) var i ålderskategorin 45-54. Slutligen var fem stycken (7,8 %) i 

ålderskategorin 55+.   

 

Tabell 3 visar att majoriteten av deltagarna vid undersökningstillfället hade arbetat mellan 0,5-

10 år. Antal arbetade år hade ett medelvärde på 8,8 och en standardavvikelse på 7,0 (medianen 

7). De flesta av deltagarna har en fast tjänst. Av de nio personer som inte har fast tjänst 

uppgav åtta av dem att de önskar få en fast tjänst i företaget (resultatet visas inte i Tabell 3).   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
arbetsplats. I ytterligare tre fall hade deltagare kryssat för två svarsalternativ på samma fråga, men då det gick att 

utläsa att det ena var tydligare i kryssat än det andra togs dessa svar med. 
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Tabell 3 Deltagarnas fördelning för antal arbetade år (n 63) och anställningsform (n 64) 

uttryckt i antal och procent.  

Antal arbetade år på gruppbostad N % 

0,5-10 år 47 73,2 

11-20 år 12 18,9 

21-30 år 3 4,7 

31-36 år 1 1,6 

Saknas 1 1,6 

Anställningsform N % 

Fast tjänst 55 85,9 

Vikariat 9 14,1 

           

 

6:2 Konstruktionen av index 

 

Med hjälp av Cronbachs alfa har den inre reliabiliteten beräknas på samtliga variabler som 

avsetts bilda index för kommande signifikansprövningar.  

 

Tabell 4 Redovisning av Cronbachs alfa, värde per variabel och det totala alfavärdet (α) i 

bildandet av index. 

Index  Underliggande frågor (omräknat 

alfavärde vid uteslutning inom parantes) 

Totala 

alfavärdet i 

index 

Kontroll 10 (.53) 11 (.55) 12 (.52) 13 (.52) 14* (.65) 

15 (.62) 16 (.61) 17 (.53)  

α =.65     

Krav 18 (.18) 19 (.29) 20 (.22) 21 (.44) 22 (.38) 23 

(.42) 24 (.21) 25 (.38) 

α =.34 

Socialt stöd 26 (.84) 27 (.81) 28 (.82) 29 (.82) 30 (.81) 

31(.81) 32 (.82) 33 (.81)   

α =.84 

Ny särindex, endast 

kvantitativa  krav 

18 (.53) 19 (.50) 20 (.39) α =.58 

* Fråga nr 14 är utesluten i det totala alfavärdet för kontroll index. Det totala värdet för 

indexet med fråga 14 inräknad mättes till α =.60.  

 

Ovanstående resultat (Tabell 4) visar att variablerna som mäter deltagarnas upplevelse av 

socialt stöd har en hög inre reliabilitet med ett alfavärde >.70. Det totala alfavärdet på 

variablerna som mäter deltagarnas upplevelse av kontroll har ett alfavärde under det 

rekommenderade (.70).  Genom att utesluta variabel 14 i kontrollindexet höjs alfavärdet till 

α=.65 vilket blir ett acceptabelt värde för denna undersökning. Alfavärdet för kravindexet är 

bristfälligt och kan inte bilda index.  Då det var viktigt för undersökningen att ha med ett 

index för variablerna som mätte upplevelsen av krav, skapades nya index utifrån Oxenstierna 

m.fl. (2008) indexindelning. När ett antal frågor brutits loss för att bilda nytt särindex över 

endast kvantitativa arbetskrav, visade Cronbachs alfa testet att reliabiliteten här var högre, 

med ett alfavärde på α =.58. Då variablerna är få till antalet accepterades detta alfavärde för 

indexet.  Resterande kravvariabler (21-25) och kontrollvariabeln (14) presenteras nedan med 

deskriptiv statistik då de inte uppfyller kravet för indexbildning vid signifikansprövningar. 

Sammanfattningsvis så har tre index skapats för senare bruk (kontroll α = .65, socialt stöd α = 

.84, kvantitativa krav α = .58).  
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6:3 Deltagarnas upplevelse av kontroll  

 

Nedan visar Tabell 5 hur deltagarna tillsammans skattade deras kontroll på arbetsplatsen och i 

arbetet. Samtliga medelvärden är över skalans mittpunkt (2,0). Tre frågor (5, 6 och 8 i Tabell 

5) avsåg mäta deltagarnas kontroll över själva arbetet. Resultatet visar att de flesta deltagarna 

ofta anser sig behöva mer kunskaper för att utföra sina arbetsuppgifter. Majoriteten av 

deltagarna upplever sig oftast vara delaktiga i beslut samt ofta kunna bestämma hur en del 

arbetsuppgifter skall utföras. Övriga frågor (1, 2, 3, 4 och 7 i Tabell 5) syftade på deltagarnas 

kontroll på arbetsplatsen. Frågorna som mätte organisationsstrukturen och 

arbetsmålsättningen visar att majoriteten av deltagarna upplever sig alltid veta vilka 

arbetsuppgifter som skall utföras för tillfället.  Arbetsplatsen kännetecknas av att majoriteten 

av deltagarna ofta upplever sig vara medvetna om vilka regler och förhållningssätt som råder. 

En stor del av deltagarna upplever att de alltid vet vilken målsättning verksamheten har. 

Vidare upplever de sig ha en mycket hög grad av beslutsfrihet och majoriteten anser sig ofta 

få information i god tid före viktiga beslut.  

 

Tabell  5  Antal observationer (N). Fördelningens lägsta (Min) och högsta (Max) värde 

(1=aldrig,  2=sällan, 3=ofta, 4=alltid). Median, medelvärde (M) och standardavvikelse (SD).    

Deltagarnas upplevelser av kontroll  N Min Max Median M SD 

1. Det finns tydliga regler och förhållningsätt på 

min arbetsplats* 

64 2 4 3 3,4 0,5 

2. Arbetet flyter på eftersom jag för det mesta vet 

vad jag ska göra* 

64 3 4 4 3,6 0,3 

3. Jag vet vilken målsättning jag har att arbeta 

mot* 

64 2 4 4 3,5 0,6 

4. Jag förväntas ta egna beslut och vara ansvarig 

för dem* 

64 2 4 4 3,5 0,6 

5. Händer det att du känner att du behöver mer 

kunskaper för att utföra dina arbetsuppgifter? 

64 1 4 3 2,9 0,6 

6. Jag är delaktig i beslut som fattas på min 

arbetsplats* 

64 1 4 3 3,4 0,7 

7. På min arbetsplats får vi information i god tid 

före viktiga beslut* 

64 2 4 3 3,3 0,6 

8. Jag har friheten att bestämma hur en del av 

mina arbetsuppgifter ska utföras* 

64 2 4 3 3,2 0,6 

* Delfrågorna i kontrollindex (α=.65.). 

 

De sju (7) kontrollvariabler som bildat kontrollindex signifikanstestades på bakgrunds-

variablerna (kön, anställningsform, antal arbetade år) med Mann-Whitneys U-test.
6
 Inga 

signifikanta skillnader fanns i graden av självupplevt kontroll efter kön, anställningsform eller 

antal arbetade år. Det fanns inte heller några betydande skillnader i genomsnittlig rangordning 

(där en betydande skillnad definieras som en som vore större än 8.0 i rangordning). Den valda 

gränsen < 8.0 i rangordnings skillnad på icke signifikanta resultat grundar sig i att två av 

resultaten (redovisas i kommande Tabell 6 och 11) på de gjorda signifikanstesterna urskiljde 

sig från de övriga. I de övriga icke signifikanta resultaten på bakgrundsvariablerna och 

indexen kunde skillnaden i genomsnittlig rangordning beräknas till > 4.5 (oftast mindre än 

                                                 
6. Syftet med och logiken bakom de två signifikanstesterna jag använt mig av (Mann-Whitney U-test och 

Kruskal-Wallis test) finns beskrivna i metodkapitlet sid. 26.  
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2.0) mellan grupperna. Icke-signifikanta resultat där det inte heller finns en skillnad i 

genomsnittlig rangordning mellan grupperna större än 8.0 redovisas inte i resultatavsnittet.
7
    

 

Hela urvalet som delade in deltagarna i ålderskategorier dikotomiserades först vid 35 år 

(under 35 år n= 36 och över 35 år n = 28) inför en signifikansprövning med Mann- Whitney 

U-test som utfördes på kontrollindex. Då inga signifikanta resultat eller stora skillnader i 

genomsnittlig rangordning mellan grupperna framkom ur analysen valdes denna 

kategorisering bort.
8
  I stället signifikanstestades kontrollindex och samtliga ålderskategorier 

(>25, 25-34, 35-44, 45-55+) med hjälp av Kruskal-Wallis test. En visuell granskning och en 

numerär beräkning av genomsnittlig rangordning visar en skillnad i rankning mellan två av 

ålderskategorierna och självupplevd kontroll. Nedan visas en del av resultatet av Kruskal-

Wallis test uttryckt i rankning (Tabell 6).  

 

Tabell 6 Kruskal-Wallis test. Beroende variabel kontrollindex; testvariabel ålderskategorier. 

(n= antal observationer).  

Index Genomsnittlig 
rangordning  
25-34 (n 24) 

Genomsnittlig  
rangordning  
45-55+ (n 15) 

Skillnad genomsnittlig 
rangordning 

p 

Kontroll 28,4 36,8 8,4 0,55 

Signifikansnivå 0,10 
 

Grupptillhörighet i två av ålderskategorierna har om man tittar på den genomsnittliga 

rangordningen en betydelse för upplevelsen av kontroll.  Även om resultatet inte var 

signifikant (p= 0.55) finns en genomsnittlig rangordningsskillnad på 8.4. Det betyder att en 

relativt stor skillnad i medelvärde mellan åldersgrupperna föreligger. Yngre deltagare (25-34) 

upplever sig ha mindre kontroll i arbetet och över arbetsplatsen än vad de äldre deltagarna 

(45-55+).  

 
 6:4 Deltagarnas upplevelser av krav 

 

Nedan visar Tabell 7 hur deltagarna tillsammans skattade de kvantitativa, emotionella och 

intellektuella arbetskraven som förekommer i arbetet. Alla medelvärden utom två (fråga 2 och 

3 i Tabell 6) ligger över skalans mittpunkt (2,0). Deltagarna upplever att arbetet på 

gruppbostäder förutsätter en mycket hög social kompetens. Kraven på inlevelseförmåga anses 

överlag vara mycket höga.  Deltagarna anser att det sällan förekommer känslomässigt svåra 

situationer. Ofta förekommande i arbetet är kraven på att förstå och att lösa krävande problem 

som uppstår.  

 

Deltagarna upplever att de sällan själva behöver skapa sina arbetsuppgifter.  Tabell 7 visar hur 

deltagarna tillsammans skattade de kvantitativa kraven (fråga 1, 2, och 3 i Tabell 7), vilka 

även ingår i index. Majoriteten av deltagarna anser sig sällan behöva arbeta fort. Trots det, att 

deltagarna inte anser behöva arbeta fort, uttrycker de att det sällan finns tillräckligt med tid för 

att utföra arbetsuppgifterna. Vidare upplever deltagarna att det sällan förekommer motstridiga 

krav i arbetet.  

  

                                                 
7. Informationen om de körda testerna från SPSS finns tillgänglig hos mig. 

 

9.Utfallet av analyserna kommer inte att redovisas i resultatdelen. Informationen om de körda testerna från SPSS 

finns tillgänglig hos mig.   
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Tabell 7 Antal observationer (N). Fördelningens lägsta (Min) och högsta (Max) värde 

(1=aldrig, 2=sällan, 3=ofta, 4=alltid). Median, medelvärde (M) och standardavvikelse (SD).    

Deltagarnas upplevelser av krav  N Min Max Median M SD 

1. Kräver ditt arbete att du måste arbeta fort ?*  63 1 4 2 2,3 0.6 

2. Jag har tillräckligt med tid för att hinna med 

arbetsuppgifterna* 

64 1 3 2 1,9 0,5 

3. Förekommer det motstridiga krav i ditt arbete?* 64 1 4 2 1,9 0,6 

4. Kräver ditt arbete att du förstår eller löser 

krävande problem? 

63 2 4 3 2,9 0,6 

5. Kräver ditt arbete social kompetens? 64 3 4 4 3,8 0,4 

6. Kräver ditt arbete att du kan leva dig in i andras 

människors situation? 

64 3 4 4 3,8 0,4 

7. Försätter ditt arbete dig i känslomässigt svåra 

situationer? 

64 1 4 2 2,3 0,6 

8. Kräver ditt arbete att du själv måste skapa dina 

arbetsuppgifter? 

64 1 4 2 2,5 0,6 

*Delfrågorna i kvantitativa kravindex (α=0.58.). 

 

Nedan följer de resultat (Tabellerna 8 och 9) som visade på signifikanta skillnader mellan 

grupperna som skapats utifrån bakgrundsvariablerna och upplevelsen av kvantitativa krav i 

arbetet. De övriga bakgrundsvariablerna (kön och ålder) orsakade inga signifikanta skillnader 

eller betydande skillnader i genomsnittlig rangordning  (>8,0 i rankningsskillnad) i upplevda 

kvantitativa krav. 

 

Tabell 8 Mann-Whitney U-test. Beroende variabel kvantitativa kravindex; testvariabel antal 

arbetade år. (n=antal observationer)  

Index Genomsnittlig 
rangordning 
arbetade år 0,5-9 
(n= 39) 

Genomsnittlig 
rangordning 
arbetade år 10-36 
(n=23) 

Skillnad 
genomsnittlig 
rangordning 

p 

Kvantitativa 
krav 

35,1 25,4 9,7 0,04 

Signifikansnivå 0.10 
 

Tabell 9 Mann-Whitney U-test. Beroende variabel kvantitativa kravindex; testvariabel 

anställningsform. (n=antal observationer)  

Index Genomsnittlig 
rangordning fast 
anställda (n=53) 

Genomsnittlig 
rangordning 
vikariat (n=9) 

Skillnad  
genomsnittlig 
rangordning 

p 

Kvantitativa 
krav 

33,1 21,6 11,5 0,07 

Signifikansnivå 0,10 
 

Tabell 8 visar att det föreligger en signifikant skillnad (p=0,04) mellan grupperna i 

upplevelsen av kvantitativa krav i arbetet. Detta betyder att deltagare som arbetat mindre än 

tio år anser sig behöva arbeta fort, inte ha tid för att slutföra arbetsuppgifter samt upplever 

motstridiga krav i sitt arbete i högre grad än deltagare som arbetat mer än tio år. 

Anställningsform (Tabell 9) visar sig ha betydelse för upplevelsen av kvantitativa krav (p= 
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0,07). Fast anställda deltagare på gruppbostäderna rapporterar i större utsträckning än 

deltagare som vikarierar att de kvantitativa kraven i arbetet är höga. 

 

6:5 Deltagarnas upplevelser av socialt stöd 

 
I kommande Tabell 10 redovisas hur deltagarna skattade det sociala stödet från chef och 

arbetskamrater samt humaniteten (stämningen) på arbetsplatsen.  

 

Tabell 10 Antal observationer (n). Fördelningens lägsta (Min) och högsta (Max) värde 

(1=aldrig,  2=sällan, 3=ofta, 4=alltid). Median, medelvärde (M) och standardavvikelse (SD).    

Deltagarnas upplevelser av socialt stöd  N Min Max Median M SD 

Får du bekräftelse från din chef? * 62 2 4 3 3,4 0,6 

Visar din chef omsorg om dig? * 64 2 4 4 3,5 0,6 

Lyssnar din chef på dig och tar in vad du säger? * 64 2 4 4 3,5 0,6 

Det är en lugn och behaglig stämning på min 

arbetsplats * 

64 3 4 3 3,3 0,5 

På min arbetsplats känner jag mig trygg och 

accepterad * 

63 3 4 4 3,6 0,5 

På arbetsplatsen behandlar vi varandra med 

respekt*  

64 3 4 4 3,6 0,5 

Mina arbetskamrater ställer upp för mig * 64 3 4 4 3,6 0,5 

Jag trivs med mina arbetskamrater * 64 2 4 4 3,5 0,6 

* Delfrågorna i socialt stödindex (α=0.85.). 

 

Samtliga medelvärden ligger långt över skalans mittpunkt (2.0). Resultaten utifrån variablerna 

som mätte det sociala stödet från chefen visar att deltagarna alltid upplever att deras chef visar 

dem omsorg. Deltagarna upplever att chefen alltid lyssnar på dem samt ofta ger dem 

bekräftelse. Stämningen på arbetsplatserna uttrycks ofta vara lugn och behaglig, där 

deltagarna uppger att de alltid känner sig trygga och accepterade. Majoriteten trivs väldigt bra 

med sina arbetskamrater. Utmärkande för arbetsplatserna är att deltagarna upplever att 

arbetskamraterna alltid ställer upp för varandra och alltid behandlar varandra med respekt.  
 

Samtliga variabler som mätte socialt stöd i arbetet bildade ett index. Signifikanstest på 

bakgrundsvariablerna (kön, anställningsform, antal arbetade år) utfördes med Mann-Whitney 

U-test och socialt stödindex. Inga signifikanta resultat eller några betydande skillnader i 

genomsnittlig rangordning (>8,0 i rankningsskillnad) framkom ur analyserna.  

 

Samtliga ålderskategorier (-25, 25-34, 35-44, 45-55+) signifikanstestades med hjälp av 

Kruskal-Wallis testen. En visuell granskning och en numerär beräkning av genomsnittlig 

rangordning visar en skillnad i rankning mellan två av ålderskategorierna och upplevelsen av 

socialt stöd. Nedan visas en del av resultatet av Kruskal-Wallis test utryckt i rankning (Tabell 

11). 
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Tabell 11 Kruskal-Wallis test. Beroende variabel; socialt stöd index, test variabel; 

ålderskategorier. (n= antal observationer).  

Index  Genomsnittlig 
rangordning 
 >25  (n=10) 

Genomsnittlig 
rangordning 
  45-55+ (n=15) 

Skillnad  
genomsnittlig 
rangordning 

p 

Socialt 
stöd 

35,6 27,1 8,5 0,59 

Signifikansnivå 0,10 
 

Trots att resultatet från signifikanstestet (Tabell 11) inte var signifikant (p=0.59) visar 

beräkningen i genomsnittlig rangordning att en relativt stor skillnad i medelvärde (rankning) 

föreligger mellan grupperna. Grupptillhörighet i vissa utav ålderskategorierna visade  sig ha 

en viss betydelse för hur deltagarna upplever det sociala stödet på arbetet. Den yngsta 

ålderskategorin (>25 år) upplever sig ha högre socialt stöd i arbetet än den äldsta 

ålderskategorin (-45-55+).  

 

6:6 Deltagarnas generella upplevelse & psykosociala arbetsform 

 

För att besvara frågan om deltagarnas generella uppfattning av den psykosociala arbetsmiljön 

på gruppbostäderna har gruppmedelvärden tagits fram på samtliga variabler som avsetts mäta 

krav, kontroll och socialt stöd.  Genom poängräkning av deltagarnas sammanslagna 

medelvärde på de variabler som mätt krav och kontroll kan den på gruppbostädernas rådande 

idealtyper av psykosocial identifieras.  Nedan presenteras resultaten i tabellform.  

 

Tabell 12 Deskriptiv statistik av gruppmedelvärden.  N=antal observationer.  Fördelningens 

minsta värde per deltagare: 8 (Min). Fördelningens högsta värde per deltagare: 32 (Max). 

Median, medelvärde (M), standardavvikelse (SD).  

Index N Min. Max. Median M SD 

Krav  62 17 26 21 21,4 1,9 

Kontroll  64 23 31 27 27,0 2,4 

Socialt stöd 61 23 32 28 28,1 3,0 

Låg poäng=8-18.  Hög poäng=19-32.   

 

Deltagarnas generella upplevelse av sin kontroll över arbetet skattas som mycket höga (27 

poäng), likaså det sociala stödet från chef och arbetskamrater (28 poäng).  Kraven i arbetet 

upplevs av deltagarna som relativt höga (21 poäng). Kombinationen av deltagarnas upplevelse 

av krav- och kontrollvariablerna visar att det är den aktiva arbetsformen som dominerar 

arbetet på gruppbostäderna.
9
  

 

6:7 Förekomsten av inlåsta positioner 

 

Tabell 13 visar fördelningen över resultatet utifrån de två variablerna som mätte förekomsten 

av inlåsta positioner.  Femtiotvå (52) deltagare är på sin önskade arbetsplats och arbetar med 

sitt önskade yrke (normgruppen).  De övriga tolv (12) fördelade sig enligt följande; sju (7) 

klassificerades som dubbelt inlåsta, två (2) som arbetsplatsinlåsta och tre (3) som yrkesinlåsta. 

Samtliga tolv (12) deltagare som kunde klassificeras till någon av de tre inlåsta positionerna 

slogs ihop till en gemensam kategori (inlåsta).  

 

                                                 
10. Se sid.  9-11 för hur det beräknats fram. 
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Tabell 12    Fördelning av deltagare i önskat arbete på önskad arbetsplats (n 64) 

            Deltagare på önskad arbetsplats 

                                  Deltagare i önskat yrke  Ja Nej Total 

 Ja 52 2 54 

 Nej 3 7 10 

 Total 55 9 64 

 

Nedan redovisas (Tabell 14 och 15) signifikanta skillnader mellan normgruppen (deltagare i 

önskat arbete på önskad arbetsplats) och hela urvalet inlåsta (yrkes, arbetsplats och dubbelt 

inlåsta).   

 

Tabell 14 Mann-Whitney U-test. Beroende variabel socialt stödindex; test variabel normgrupp 

v. inlåsta. (n=antal observationer)  

Index Genomsnittlig 
rangordning 
normgruppen. (n=50) 

Genomsnittlig 
rangordning inlåsta. 
(n=11)  

Skillnad 
genomsnittlig 
rangordning 

p 

Socialt 
stöd 

32,9 22,6 10,3 0,08 

Signifikansnivå 0.10 
 

En signifikant skillnad visade sig mellan grupperna avseende upplevelsen av socialt stöd på 

arbetsplatsen (p=0,08). Genom att titta på den genomsnittliga rangordningen visade det sig att 

deltagare i inlåsta positioner i mindre utsträckning upplever sig ha en hög grad av socialt stöd 

än normgruppen.  

 

Tabell 15 Mann-Whitney U-test. Beroende variabel kontrollindex; test variabel normgrupp v. 

inlåsta. (n=antal observationer) 

Index Genomsnittlig 
rangordning  
normgruppen (n=52) 

Genomsnittlig 
rangordning inlåsta 
(n=12) 

Skillnad i 
genomsnittlig 
rangordning  

p 

Kontroll 34,6 23,6 11 0,06 

Signifikansnivå 0.10 
 

Vad gäller upplevelsen av kontroll i arbetet fanns en signifikant skillnad mellan grupperna  

(p= 0,06.)  Den  genomsnittliga rangordningen visar att gruppen inlåsta i mindre utsträckning 

upplever sig ha kontroll i arbetet än normgruppen.  Kvantitativa kravindex orsakade inte 

någon signifikant skillnad mellan grupperna (p=0.44) där skillnaden i genomsnittlig 

rangordning mellan grupperna var 4,4 (Inlåst genomsnittlig rangordning 35,08 och 

normgruppen genomsnittlig rangordning 30,64).  

 

Den öppna frågan ämnade undersöka vad som hindrar deltagare som klassificeras till någon 

inlåst position att arbeta med sitt önskade yrke eller på sin önskade arbetsplats. Det råder viss 

problematik kring just den frågan i uppsatsen, d.v.s. vad som orsakar inlåsning. Därutav 

redovisas det endast kort nedan. Tio av tolv deltagare svarade på den öppna frågan. Av dessa 

tio deltagare angav fem att de aktivt söker andra tjänster (var av en deltagare redan fått en 

annan tjänst). Fem av deltagarnas svar på vad som hindrar dem att ta sig ur den inlåsta 

position de befinner sig handlar om studier. I de flesta fallen avsaknaden av studier. I 

diskussionsdelen tas frågan upp igen där jag försöker belysa problematiken utifrån flera 

orsaksförklaringar. 
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 7. Diskussion  
 

I uppsatsens avslutande kapitel reflekterar jag först över enkätundersökningen med de 

tillhörande metodologiska val som gjorts. Därefter har jag för avsikt att analysera och 

diskutera resultaten från enkätundersökningen i förhållande till uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter samt en del av den tidigare forskningen som presenterats. Först ut är 

förekomsten av och orsaken till inlåsningsproblematiken på gruppbostäderna. Därefter 

besvaras uppsatsens huvudsakliga syfte genom att analysera deltagarnas upplevelse av sin 

psykosociala arbetsmiljö. Under samma rubrik diskuteras den psykosociala arbetsform som 

råder på gruppbostäderna utifrån Karasek och Theorells (1990) fyrfältsmodell. Sist knyts 

uppsatsen ihop där också ett urval av resultaten diskuteras utifrån variablerna som avsett mäta 

krav, kontroll och socialt stöd.  

 

7:1 Metoddiskussion 

 

Jag valde att genomföra en totalundersökning på ett privat företags samtliga tio 

gruppbostäder.  Valet av undersökningsmetod föll sig naturligt eftersom populationen bestod 

av åttio personer, vilket skulle ha varit en alldeles för stor mängd deltagare att undersöka 

kvalitativt. Jag hade också från början avsikten att analysera mönster av svar på individnivå i 

hela den undersökta populationen, varför kvalitativ metod även på annat sätt därmed blivit 

utesluten som undersökningsmetod från början. Jag har i uppsatsens metod- och 

resultatkapitel förklarat och motiverat en del metodologiska val jag tvingats göra då 

uppsatsarbetets fynd stundvis utvecklades utanför mitt grepp. Vissa av dessa val kan ändå 

behöva förtydligas.  

 

För att kunna besvara de syften uppsatsen bygger på krävs ett mätinstrument med hög 

validitet. Förutom en fråga som stryktes från sektionen relaterat till bakgrundsvariablerna 

visade det sig att mitt mätinstrument, enkäten, fungerade bra. Detta konstaterande bygger dels 

på bortfallsanalysen som visade att det interna bortfallet var ytterst litet. Dels var 

förhandsvaliditeten beprövat, genom att frågorna som mäter den psykosociala arbetsmiljön 

tagits från Oxenstiernas m.fls. (2008) forskning. Frågorna som mäter krav, kontroll och socialt 

stöd var alltså redan noggrant utvalda och testade, vilket höjer undersökningens validitet. I 

efterhand inser jag dock att frågor som berör deltagarnas sysselsättningsgrad samt arbetstider 

(dag/kväll/natt) skulle ha varit intressanta att ha med som bakgrundsfrågor.   

 

Genom att använda mig av en enkät får alla deltagare exakt samma frågor vilket minimerar 

risken för godtyckliga tolkningar. Ett hot mot reliabiliteten är när deltagare rutinmässigt fyllt i 

enkäten utan att läsa frågan. Därför fanns några spegelvända frågor med för att upptäcka 

detta. Det visade sig när jag i inledningsskedet av databearbetningen knappade in svaren att så 

inte var fallet, inte på någon enkät. Enkäten innehöll till största del fasta svarsalternativ med 

alternativen aldrig, sällan, ofta och alltid. Att inte ha med ett neutralt alternativ var en 

medveten strategi från min sida- jag ville att deltagarna skulle tänka till och ”välja sida”.   

 

Styrkan i enkätundersökningar är att identifiera en stor mängd människors upplevelser och 

attityder. Nackdelarna med enkätundersökningar är att forskaren inte har kontroll över 

svarssituationen. Såväl frågor som svarsalternativ kan tolkas olika av deltagarna. 

Tillvägagångssättet för datainsamlingen, att låta platsansvarig på respektive gruppbostad vara 

ansvarig för att dela ut enkäten samt skicka dem hem till mig, var effektivt och smidigt.  Men 

så här i efterhand skulle jag nog gjort på ett annorlunda vis.  Det hade exempelvis varit bättre 

om varje enkät hade haft ett eget kuvert. Jag vet inte hur de ifyllda enkäterna förvarades innan 
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platsansvarig skickade dem hem till mig i ett och samma kuvert. Det finns en risk att 

deltagarna känt sig osäkra på om någon medarbetare eller platsansvarig skulle läsa svaren, 

vilket kan ha påverkat hur man svarat.  Om det är så, att deltagarna svarat oärligt och inte 

utifrån deras upplevelser uppfyller inte undersökningen sitt syfte längre. För mig är det 

omöjligt att avgöra om så är fallet.   

 

Det är många val och tolkningar som görs under resans gång. Jag valde att låta mina variabler 

vara snedfördelade och använda mig av icke-parametriska signifikanstest. Dessutom valde jag 

att redovisa icke-signifikanta resultat i de fall där skillnaden i gruppmedelvärdena var stor.  

Om man med hänsyn till det relativt ”lilla” urval jag arbetat med endast skulle stirra sig blind 

på signifikanta resultat finns en risk att värdefull information gått förlorad. Sambandets 

styrka, i detta fall storleken i medelvärdesskillnad mellan grupper, anser jag vara 

betydelsefullt att redovisa i resultatdelen.  

 

En del problem fanns även kring konstruktionen av index. Som forskare eftersträvar man att 

få acceptalba alfavärden (korrelationer) mellan de variabler som skall ingå i ett index. Jag är 

medveten om att vissa brister finns därvidlag i två av mina index. Trots att jag har använt mig 

av dessa index anser jag inte att det utgör ett hot mot uppsatsens reliabilitet. Eftersom jag inte 

har för avsikt att göra några generaliseringar ser jag inte detta som en brist i undersökningen. 

Variablerna som mäter den psykosociala arbetsmiljön är teoretiskt förankrade och empiriskt 

testade. Detta bidrar till att öka validiteten och reliabiliteten i denna undersökning.  

 

7:2 Förekomsten och orsaken till inlåsningsproblematiken 

 

Syftet med att undersöka inlåsningsproblematiken har varit att mäta förekomsten av inlåsta 

positioner i de tio gruppbostäderna samt vad som orsakar den. Aronsson m.fl. (2000) 

poängterar behovet av att fortsätta studera orsakerna till att en stor andel personer inom vård- 

och omsorgsyrken kan klassificeras till inlåsta positioner. Att befinna sig i en inlåst position 

medför vissa negativa hälsokonsekvenser. Exempelvis tolkar Astvik (2006) inlåsningen som 

en kontrollförlust som orsakar stress.  

 

Av de sextiofyra deltagarna i denna enkätundersökning var det tolv stycken som kunde 

klassificeras till någon form av inlåst position (sju dubbelt inlåsta, två arbetsplatsinlåsta och 

tre yrkesinlåsta). Inlåsningsproblematiken berörde 19 procent av vårdarna på de tio 

undersökta gruppbostäderna. Denna siffra (19 %) kan jämföras med den tidigare forskning jag 

tagit del av, där 42 procent av arbetstagare inom LO-förbunden befann sig i någon form av 

inlåst position. Likaså har tidigare forskning visat att 23 procent av de fast anställda 

arbetstagare inom vård- och omsorgsyrken kunnat klassificeras till att vara dubbelt inlåsta 

(Aronsson m.fl. 2000). Deltagarna i min undersökning som kan klassificeras som dubbelt 

inlåsta var 11 procent. Med hänsyn till den tidigare forskning som finns beträffande 

inlåsningsproblematiken vågar jag påstå att förekomsten av inlåsta positioner i de tio 

undersökta gruppbostäderna är liten. Tolkningen kan även göras omvänt: de allra flesta (81 %)   

deltagare i min undersökning är på sin önskade arbetsplats och arbetar med sitt önskade yrke.  

 

Tidigare forskning har visat att personer som befinner sig i en inlåst position ofta upplever 

brister i den psykosociala arbetsmiljön. Inlåsta personer rapporterar i större omfattning än 

normgruppen att de saknar socialt stöd från chefen. Dessutom upplever inlåsta att de har 

mindre kontroll över arbetssituationen än vad normgruppen gör (Aronsson m.fl. 2000, Astvik 

m.fl. 2006). När det sociala stödindexet samt kontrollindexet användes, så konstaterades även 

här signifikanta skillnader mellan inlåsta och normgruppen i min undersökning (sid. 15 Tabell 
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14 och 15). Det visade sig att inlåsta i mindre omfattning upplevde sig ha kontroll över 

arbetet. Samma sak gällde det socialt stödet i arbetet: inlåsta upplevde mindre socialt stöd i 

arbetet än normgruppen. Gruppen inlåsta upplevde således brister i den psykosociala 

arbetsmiljön vilket i längden kan leda till stress och ohälsa (se t.ex. Astvik m.fl. 2006).  
 

Orsakerna till inlåsning är inte klarlagda: tidigare studier anger en osäker arbetsmarknad, 

utbildningsnivå och klasstillhörighet som möjliga förklaringar (Aronsson & Göransson 1999, 

Aronsson m.fl. 2000). Vad är det då som hindrar de tolv deltagarna i min undersökning från 

att vara i sitt önskade yrke och på sin önskade arbetsplats? I sammanställningen av den öppna 

frågan (sid. 36 Tabell 16) har tio av tolv deltagare svarat på den frågan. Svaren som deltagarna 

lämnat var alla korta och saknade en motivation till vad som hindrade dem att arbeta med sitt 

önskade yrke eller på sin önskade arbetsplats.  Att undersöka orsakerna till inlåsning med 

endast en öppen fråga visade sig vara en brist i min undersökning. För att få en mer utförlig 

och fylligare redogörelse för vad som hindrar deltagarna att vara i sitt önskade yrke och på sin 

önskade arbetsplats hade flera frågor som berör problemet behövts i enkäten. Eller kanske 

hade intervjuer varit ett bättre sätt att belysa problemet?  

 

Jag har valt att ha kvar frågeställningen om vad som orsakar inlåsning hos deltagarna 

eftersom det finns mönster i deltagarnas svar som bildar förklaringar. I min tolkning av 

resultatet finns det en skillnad mellan ett tillfälligt och ett mer varaktigt tillstånd i 

inlåsningsproblematiken. Fyra av deltagarna sökte aktivt andra tjänster, var av en av dem hade 

högskoleutbildning vilket gör den deltagaren överklassificerad. En deltagare hade redan fått 

ett annat arbete. En deltagare studerar för att komma kunna arbeta med sitt önskade yrke. Min 

tolkning är att var och en av dessa sex deltagare som kan klassificeras till en inlåst position 

hade en strategi för att ta sig ur den situationen. De hade således en lösning på problemet 

vilket gör inlåsningen potentiellt tillfällig, och således mindre skadlig.  

 

I resterande fyra fall är utbildning, eller snarare avsaknaden av fortsatta studier, en orsak till 

inlåsning. Två av deltagarna uppger att de saknar de studier som krävs för att de ska arbeta 

med sitt önskade yrke på sin önskade arbetsplats. De resterande två deltagare uppger att det är 

bristen på motivation samt bristande ekonomi som utgör ett hinder för att de ska ta sig ur sin 

situation. Dessa fyra deltagares inlåsningsproblematik kan sägas vara ett varaktigt tillstånd, 

vilket enligt tidigare forskning kan genera ohälsa (Aronsson m.fl. 2000).  

 

En annan möjlig förklaring till varför tolv av deltagarna kunde klassificeras till en inlåst 

position är etnicitet. Att det på arbetsmarknaden råder etnisk diskriminering är ett vedertaget 

samhällsproblem. Jag hade inte med några bakgrundsfrågor beträffande deltagarnas etniska 

tillhörighet vilket gör det omöjligt att i denna uppsats ha det som en orsaksförklaring till 

inlåsning.  Den tidigare forskningen som jag tagit del har inte heller etnisk tillhörighet som en 

möjlig orsak till inlåsning (Aronsson m.fl. 2000, Aronsson & Göransson 1999). Framtida 

forskning inom problemområdet bör därför ha med etnicitet som variabel. 

 

Sammanfattningsvis kan orsaken till att fem av de tio svarande deltagarna befinner sig i en 

inlåst position förklaras till utbildningsnivå, där fyra saknar utbildning och en studerar. De 

resterande fyra deltagare verkade ha den kompetens som krävs för att arbeta med sitt önskade 

yrke och på sin önskade arbetsplats. Det som hindrar dem är arbetsbrist. Analysen över 

orsaker till inlåsning genererar således inte något nytt till forskningen.   
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7:3 Vårdarnas psykosociala arbetsmiljö och gruppbostädernas psykosociala arbetsform 

 

Genom att analysera deltagarnas sammanslagna medelvärde på samtliga variabler som avsett 

mäta krav, kontroll och socialt stöd har två av uppsatsens syften besvarats (sid. 35 Tabell 12). 

Uppsatsens huvudsakliga syfte var att undersöka hur vårdare som arbetar på privat drivna 

gruppbostäder där vuxna med utvecklingsstörning bor upplever sin psykosociala arbetsmiljö. 

Ytterligare syften var att identifiera vårdarnas psykosociala arbetsform. Utgångspunkten har 

varit att mäta den psykosociala arbetsmiljön utifrån Karasek och Theorells (1990) krav- och 

kontrollmodell. Modellen utgår från en arbetstagares upplevelser av de arbetsvillkor och 

psykiska krav som finns i arbetet i förhållande till vilket besluts- och handlingsutrymme 

(kontroll) arbetstagaren har. Stress uppstår när det är obalans mellan arbetskraven och 

arbetstagarens egenkontroll (Karasek 1979). Socialt stöd har visat sig ha stor betydelse för hur 

de psykiska kraven i arbetet upplevs (Johnson 1986, Johnson & Hall 1998) och finns med 

som en kompletterande variabel till krav och kontroll.  

 

Astvik (2003) beskriver äldre- och handikappomsorgen som en bransch i kris där bristande 

psykosocial arbetsmiljö leder till sjukskrivningar. Karasek och Theorell (1990) menar att 

vårdyrken (undersköterska och vårdare) är lågstatusarbeten med höga krav och liten kontroll. 

I jämförelse med tidigare forskning som gjorts inom området så förekommer det en del 

avvikande resultat i min undersökning (se ovan och t.ex. Arbetsmiljöverket & statistiska 

centralbyrån 2001, Arbetarskyddsstyrelsen 2000, Ahnlund & Johansson 2008). Avvikelserna 

är dock positiva för deltagarna i den bemärkelsen att omfattningen av självupplevda 

psykosociala arbetsproblem tycks vara begränsad. 

 

Genom att summera deltagarnas gruppmedelvärden från enkätundersökningen kan jag 

konstatera att den psykosociala arbetsmiljön på de tio undersökta gruppbostäderna är mycket 

bra. Från resultatets poängräkning framkom det att deltagarna upplevde arbetskraven som 

höga (21 poäng av 32). Höga arbetskrav beskrivs som skadliga om egenkontrollen och det 

sociala stödet är lågt (Theorell 2003, 2006). Det föreligger dock ingen risk att de höga 

arbetskraven skulle orsaka negativ stress då deltagarna skattade egenkontrollen och det 

sociala stödet som mycket högt (kontroll 27 poäng av 32, socialt stöd 28 poäng av 32).  

 

Gruppbostädernas psykosociala arbetsform har identifieras genom att kombinationen av 

deltagarnas gemensamma upplevelser av krav och kontroll har satts i relation till Karasek och 

Theorells (1990)  fyrfältsmodell (s. 10, figur 1). Karasek och Theorells (ibild.) 

forskningsresultat placerar vård- och omsorgsyrken som högstressarbete. Det är den mest 

ofördelaktiga psykosociala arbetsformen där de psykiska kraven är höga och 

handlingsutrymmet mycket litet, vilket skapar negativ stress och ohälsa. Flera forskare (t.ex. 

Arbetarskyddsstyrelsen 2000, Astvik 2003) har i sina empiriska studier bekräftat Karasek och 

Theorells (1990) ovan nämnda forskningsresultat.   

 

I denna undersökning kännetecknas de tio undersökta gruppbostäderna av höga psykiska 

arbetskrav och en hög grad av egenkontroll. Det innebär att det är den aktiva psykosociala 

arbetsformen som dominerar på arbetsplatserna. Aktiva arbeten leder enligt Karasek och 

Theorell (1990) till motivation och arbetstillfredställelse.  Den aktiva arbetsformen tillåter 

arbetstagaren ha kontroll över sin arbetssituation samt använda sina kompetenser. 

Handlingsutrymmet som finns i aktiva arbeten omvandlar de psykiska kraven till utmaningar 

och utveckling. Ännu bättre blir det om man tar hänsyn till Johnsons och Halls (1988) 

forskning betydelsen av socialt stöd.  Forskarnas (ibid.) resultat visar att personal i aktiva 
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arbetsformer som har högt socialt stöd upplever sin arbetssituation som mer positiv än 

personal i aktiva arbetsformer som hade bristande socialt stöd.  

 

7:4 Krav, kontroll och socialt stöd 

 

Sista pusselbiten ska läggas nedan. Jag har ovan förhållit mig till syftena med denna uppsats, 

som riktades mot att kartlägga gruppbostädernas psykosociala arbetsmiljö, vårdarnas 

psykosociala arbetsform samt inlåsningsproblematiken. Jag har redan konstaterat att den 

psykosociala arbetsmiljön på gruppbostäderna är bra. Sist ut är nu att djupare analysera vissa 

av de variabler som uppsatsen delvis bygger på.  

 

Höga psykiska krav kännetecknar arbetet på de undersökta gruppbostäderna genom att 

deltagarna i sitt yrke ska ha en hög social kompetens, lösa krävande problem samt att deras 

arbete kräver att de kan leva sig in i andra människors situation. Däremot ställs de sällan inför 

känslomässigt svåra situationer eller upplever motstridiga krav i arbetet. Inom vård- och 

omsorgsyrken kan upplevelsen av arbetskrav vara relaterat till de klienter man arbetar med. 

Personal som arbetar med en blandad klientgrupp (yngre och äldre personer med blandade 

sjukdomar och handikapp) upplever ofta svårare arbetsvillkor samt rapporterar arbetsrelaterad 

stress i högre grad än personal som arbetar med en klientgrupp där alla har liknande diagnoser 

(Astvik, 2001, Ahnlund & Johanssons 2008). Deltagarna i denna undersökning arbetar med 

att bl.a. ge stöd, service och omsorg till personer som har en utvecklingsstörning. Jag tror att 

det medför att deltagarna får erfarenhet och fördjupade kunskaper om just den klientgruppen 

vilket ger dem verktyg att bemästra känslomässigt svåra situationer och hantera motstridiga 

krav.  

 

Deltagarna upplever sig inte behöva arbeta fort, men upplever också (något motsägelsefullt) 

att det råder tidsbrist. Resultatet från en jämförande analys visade att antal arbetade år hade 

inverkan på hur deltagarna upplevde de kvantitativa kraven (sid. 32 Tabell 8). Deltagare som 

arbetat mindre än tio år upplevde de kvantitativa kraven som mer påfrestande än deltagare 

som arbetat mer än tio år inom yrket. I en annan analys orsakade ålder skillnad i hur 

deltagarna upplevde egenkontrollen i arbete: yngre deltagare (25-35) upplever sig ha mindre 

kontroll än äldre (45-55+) deltagare (sid. 31 Tabell 6).  Skillnaden mellan grupperna avseende 

upplevelser av egenkontrollen och de kvantitativa kraven kan bero skillnad i erfarenhet och 

yrkesskicklighet vilka båda utvecklas med tiden. Deltagare som är äldre och/eller har arbetat 

länge med samma yrke förfogar över praktisk erfarenhet samt så kallad tystkunskap (kunskap 

som inte kan läsas in utan måste upplevas), vilket kan öka deras egenkontroll samt verka 

hämmande på psykiska krav.  

 

Stress och arbetsrelaterad ohälsa uppstår först när de psykiska arbetskraven är högre än 

egenkontrollen. Förekommer det dessutom ett bristande socialt stöd från kollegor och chefer i 

arbetet bidrar det till en ogynnsam psykosocial arbetsmiljö (Johnson 1986).  Deltagarnas 

generella uppfattning av egenkontrollen är mycket hög (sid. 30 Tabell 5). Enligt Karasek och 

Theorell (1990) är deltagarnas egenkontroll och handlingsutrymme är helt avgörande för hur 

de psykiska kraven upplevs. Det görs en skillnad mellan kontroll i arbetet och kontroll över 

arbetet. Hög kontroll i arbetet visas exempelvis genom att deltagarna har möjlighet att 

påverka sin arbetssituation och vara delaktiga i beslut som tas. Arbetet på gruppbostäderna 

verkar vara väl organiserat då deltagarna sällan behöver skapa sina egna arbetsuppgifter, 

samtidigt som det finns plats för att ta egna beslut. Gruppbostäderna verkar ha tydliga 

verksamhetsmål, arbetsrutiner samt väl fungerande informationsutbyte vilket ökar deltagarnas 

kontroll över arbetet.  
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Kunskapskontroll är en viktig del i deltagarnas handlingsutrymme (egenkontroll) och handlar 

om kompetensutveckling samt hur deltagarnas kunskaper används och utvecklas. Deltagarna 

upplever att de ofta behöver mer kunskap för att utföra sina arbetsuppgifter. Det är svårt att 

tolka vad det innebär då endast en variabel har mätt just kunskapskontroll. Det kan vara så att 

deltagarna vill lära sig mer för att öka kvaliteten i det stöd och den omsorg de ger till 

klienterna. Det kan handla om särskilda situationer som är svåra att bemästra t.ex. hot och 

våld. Det kan också vara så att de upplever sig sakna strategier eller kunskap som motsvarar 

kraven i arbetsuppgifterna.  Enligt Karasek och Theorell (1990)  kan kunskapskontroll orsaka 

stress oavsett om kontrollen är hög eller låg. Personal som förfogar över en hög 

kunskapskontroll kan bli frustrerade och stressade om de inte får utlopp för sin kreativitet. 

Samma obehag drabbar personal som har krav på sig att utföra arbetsuppgifter de inte har 

kompetens för. 

 

Med hänsyn till svaren på de övriga variabler som mätt deltagarnas kontroll i och över arbetet 

(påverkansmöjligheter, uppgiftskontroll och inflytande se sid. 30 Tabell 5) tror jag att 

deltagarna syftar på att de vill utvecklas och lära sig mer snarare än att de skulle förfoga över 

en låg grad av kunskapskontroll. Men det är min tolkning av deltagarnas verklighet. Det är en 

viktig fråga som ledningen bör följa upp och utreda. Att deltagarna har den kunskap som 

krävs för att utföra sina arbetsuppgifter är direkt avgörande för hur kvaliteten i verksamheten 

blir. 

 

Socialt stöd har i denna studie funnits med som en kompletterande variabel till krav och 

kontroll. Johnson (1986) menar att socialt stöd förebygger den negativa stress som kan uppstå 

ur kravfyllda arbetssituationer. Deltagarna skattade stämningen på gruppbostädernas samt det 

sociala stödet från både kollegor och chefen som mycket hög (sid. 33 Tabell 10). Cheferna på 

gruppbostäderna kännetecknas av att de bekräftar deltagarna samt att de alltid visar dem 

omsorg och tar sig tid att lyssna.  Karasek och Theorells (1990) fyrfältsmodell visar att arbetet 

på de undersökta gruppbostäderna kännetecknas av drag som tillhör den aktiva psykosociala 

arbetsformen. Idealet enligt ovan nämnda forskare. Det är ett kravfullt och ansvarfullt arbete 

där personalen har ett stort handlingsutrymme. Om man lägger till resultaten från deltagarnas 

uppfattning av det sociala stödet blir den psykosociala arbetsmiljön på de privat drivna 

gruppbostäderna kanske också idealisk?  

 

De flesta deltagare ansåg att arbetet som vårdare eller platsansvarig var deras önskade yrke 

samt att gruppbostäderna var deras önskade arbetsplats. Det sociala stödets hälsofrämjande 

betydelse och den kreativa, utvecklande arbetssituationen som deltagarna upplever sig befinna 

sig i tror jag är en orsak till att så få av deltagarna kunde klassificeras till en inlåst position. 

Forskningen avseende inlåsningsproblematiken har väckt en del funderingar hos mig. Arbetar 

man inte på sin önskade arbetsplats eller med sitt önskade yrke upplever man ofta brister i den 

psykosociala arbetsmiljön. Långvarig exponering av brister i den psykosociala arbetsmiljön 

kan leda till ohälsa. Det är ganska logiskt.  Problemet enligt mig är den vinkling (eller synen) 

som forskarna har haft i sina empiriska undersökningar. Tidigare forskningsrapporter har 

syftat till att räkna antal inlåsta och ta reda på i vilken bransch de främst förekommer. Senare 

har forskarna försökt kartlägga orsakerna samt konsekvenserna av inlåsning (Aronsson m.fl. 

2000, Aronsson & Göransson 1999). Men till vilket syfte? Varför inte fokusera på forskning 

som syftar till att förbättra den psykosociala arbetsmiljön inom såväl privata som offentligt 

drivna verksamheter inom äldre och handikappomsorgen istället för att fokusera på antal 

inlåsta och orsaker? Om arbetsgivare arbetar aktivt med att främja den psykosociala 

arbetsmiljön sänks nog antalet personer som kan klassificeras till en inlåst position, eller i vart 

fall det antal personer som tar skada av dettas.  
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Privatiseringen av välfärdstjänster har kraftigt expanderat de senaste tio åren. Jag valde att 

undersöka ett privat företags gruppbostäder av två anledningar. Dels för att det saknas 

forskning beträffande den psykosociala arbetsmiljön inom privata vård- och omsorgsföretag. 

Dels för att debatten kring privatiseringen ofta hakat upp sig på eventuella för eller nackdelar. 

Syftet har inte varit att jämföra den psykosociala arbetsmiljön mellan offentligt driven 

verksamhet med privat driven. Sådana studier har redan gjorts (Szebehely & Gustavsson 

2007, Szücs 2001). Forskarna var då överens om att driftform i sig inte kan förklara hur 

personalens arbetsvillkor eller psykosociala arbetsmiljö ser ut. Förklaringen ligger i vilken 

kommun man arbetar i, arbetsplatsens egenskaper och den personalpolitik som tillämpas. 

Intressant vore att ta reda på vilka faktorer det är som utvecklar den fördelaktiga psykosociala 

arbetsmiljön som deltagarna i denna undersökning uppger finnas på deras arbetsplatser.   
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Bilaga 1.  

 

Till alla medarbetare på XXX gruppbostäder som har fast 

anställning eller har ett vikariat och går på schema 
 

Hej, 

Jag heter Lina Sjöstrand och läser sista terminen till beteendevetare på 

Mälardalens högskola. Jag ska avsluta min utbildning med att skriva en C-

uppsats i Sociologi och har förmånen att få göra en enkät undersökning på 

samtliga xxx gruppbostäder. Huvudsyftet är att undersöka den psykosociala 

arbetsmiljön.  

 

För att garantera anonymitet kommer företaget xxx inte anges i uppsatsen.  Alla 

svar kommer att behandlas strikt konfidentiellt. Resultatet kommer att redovisas 

som en helhet, inga gruppboenden kommer redovisas enskilt utan alla xxx 

gruppbostäder kommer betraktas och redovisas som en arbetsplats.  

Enkäten består av 34 frågor och tar cirka 10 minuter att fylla i. Det är frivilligt 

att delta i undersökningen, men för att få ett tillförlitligt resultat är jag tacksam 

om just du vill medverka.  

 

Enkäten fylls i enskilt. Ta god tid på dig och svara utifrån hur du känner eller 

tycker. Det är viktigt att du är ärlig när du svarar. När du är klar så lämna 

enkäten till platsansvarig.  

 

Information till platsansvarig; samla in alla enkäter, lägg dem i bifogat kuvert 

och posta senast 7/4-2009. 

 

Om du har frågor om enkäten eller uppsatsen så tveka inte att ta kontakt med 

mig; 070-422 68 75 eller lina.sjostrand@gmail.com  

 

     Tack för att Du vill medverka!!! 
 

 
    Lina Sjöstrand 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lina.sjostrand@gmail.com
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1. Ålder < 25   25-34   35-44   45-55   55 + 

 

2. Jag är  man   kvinna

 

3. Antal år i yrket __________ 

 

4. Antal år på nuvarande arbetsplats med xxx som utförare___________ 

 

5. Jag är fast anställd  vikarierar 

 

6. Om du vikarierar, önskar du fast anställning?  Ja    Nej   

 

7. Du arbetar idag på ett gruppboende, 

    Är det Din önskade arbetsplats?  Ja     Nej 

 

8. Du arbetar idag som vårdare eller platsansvarig,  

    Är det ditt önskade yrke?    Ja    Nej 

 

9. Om du svarat nej på fråga 7 och/eller fråga 8 var vänlig svara på denna fråga; Vad är det 

som hindrar dig från att arbeta med ditt önskade yrke eller arbeta på din önskade 

arbetsplats? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Nedan kommer frågor och påståenden om ditt arbete. 

Ringa in den siffra som passar in på hur du känner eller tycker.  

Läs noga igenom varje fråga innan du svarar. 

 

          Aldrig Sällan OftaAlltid     

10. Det finns tydliga regler och  

förhållningssätt på min arbetsplats. 1 2 3 4   

  

11. Arbetet flyter på eftersom jag 

för det mesta vet vad jag ska göra.  1 2 3 4 

  

12. Jag förväntas ta egna beslut 

och vara ansvarig för dem.    1 2 3 4 

 

13. Jag är delaktig i beslut 

som fattas på min arbetsplats.  1 2 3 4 

 

         

14. Händer det att du känner att 

du behöver mer kunskaper för att  

utföra dina arbetsuppgifter?  1 2 3 4 
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Aldrig Sällan Ofta Alltid 

 

15. Jag vet vilken målsättning jag 

har att arbeta mot.     1 2 3 4 

 

16. På min arbetsplats får vi  

information i god tid före viktiga 

beslut.       1 2 3 4 

   

17. Jag har friheten att bestämma 

hur en del av mina arbetsuppgifter 

ska utföras.      1 2 3 4 

 

18.Kräver ditt arbete att du  

måste arbeta fort?     1 2 3 4  

 

19. Jag har tillräckligt med tid för 

att hinna med arbetsuppgifterna.   1 2 3 4  

 

20. Förekommer det motstridiga 

krav i ditt arbete (t.ex. från  

anhöriga, chefer)?     1 2 3 4  

    

21. Kräver ditt arbete att du förstår  

eller löser krävande problem?   1 2 3 4 

     

22. Kräver ditt arbete social  

kompetens?      1 2 3 4 

    

23. Kräver ditt arbete att du kan  

leva dig in i andra människors 

situation?      1 2 3 4 

  

24. Försätter ditt arbete dig i  

känslomässigt svåra situationer?   1 2 3 4 

 

25. Kräver ditt arbete att du själv 

måste skapa dina arbetsuppgifter?  1 2 3 4 

 

26. Jag trivs med mina arbets- 

kamrater.      1 2 3 4 

  

27. Mina arbetskamrater ställer 

upp för mig.      1 2 3 4 
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                 Aldrig  Sällan Ofta Alltid 

 

28. På min arbetsplats behandlar 

vi varandra med respekt.    1 2 3 4 

 

29. Det är en lugn och behaglig 

stämning på min arbetsplats.   1 2 3 4 

 

30. Får du bekräftelse från din chef?  1 2 3 4 

 

31. Visar din chef omsorg om dig?   1 2 3 4 

 

32. På min arbetsplats känner 

jag mig trygg och accepterad.   1 2 3 4 

 

33. Lyssnar din chef på dig och  

tar in vad du säger?     1 2 3 4  

 

 

34. Känner Du att något saknas i enkäten som du vill delge, eller har du övriga synpunkter 

på din arbetsplats eller arbetsuppgifter? Dela med dig nedan. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

   Tusen tack för Din medverkan!!! 

  
 


