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Psykosocial arbetsmiljö och arbetsplats/- yrkesinlåsning samt dess 
samband  

Undersköterskor och skötares arbetssituation 
 

Sebastian Pettersson och Morgan Viklund 
 
 

Vårdpersonal har i studier beskrivits utsättas för stress, emotionell utmattning 
samt utbrändhet genom lågt inflytande eller låg kontroll över ställda krav. 
Studier inom offentlig verksamhet visar också att det finns arbetstagare som 
befunnit sig i arbetsplatsinlåsning, yrkesinlåsning eller i dubbelinlåsning. 
Denna enkätstudie ämnade att med mätinstrumentet Psykosocial 
arbetsmiljökartläggning (PAK) mäta två klinikers psykosociala arbetsmiljö 
hos 109 undersköterskor och skötare på ett sjukhus i Mellansverige. Studien 
ämnade även att mäta om arbetsplatsinlåsning, yrkesinlåsning samt 
dubbelinlåsning förekom och om det fanns ett samband mellan den 
psykosociala arbetsmiljön och inlåsningsbegreppen. Resultatet av den 
psykosociala arbetsmiljöns mätning visade att egenkontroll, arbetsledning 
och arbetsbelastning skattades lågt medan stimulans och arbetsgemenskap 
skattades positivt. Antal inlåsta individer översteg 20 % på alla 
inlåsningsbegrepp. Studien fann även ett statistiskt signifikant samband 
mellan begreppet psykosocial arbetsmiljö och arbetsplats/-yrkesinlåsning 
samt dubbelinlåsning. Studien bör gå vidare med kvalitativ metodik, att hos 
arbetstagarna ta reda på de bakomliggande orsakerna till studiens resultat. 
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Inledning 
 

Individers upplevelser och samspel med arbetsplatsens miljö samt dess påfrestning beskrivs 
med det övergripande begreppet arbetsmiljö (Abrahamsson & Johansson, 2012; Lindberg & 
Vingård, 2012). Begreppet innehåller flertalet variabler där forskare är överens om att det inte 
går att särskilja på de fysiska eller psykiska arbetsförhållandena, människan är en helhet i 
relation till en omgivning (Abrahamsson & Johansson, 2012). En kategori eller aspekt av 
arbetsmiljön är den psykosociala arbetsmiljön, ett begrepp tolkat utifrån en arbetstagares 
perceptuella relation till en arbetsrelaterad omgivning och beskrivs genom snarlika definitioner 
i avseendet att människans psykiska befinner sig i relation till en social omgivning (Ahlberg et 
al., 2008; Hyvönen, Feldt, Kinnunen, & Tolvanen, 2010; Jönsson, 2012; Rubenowitz, 2004). 
Begreppet myntades av Erik Eriksson 1959 och beskriver vikten av att individer är tillfreds, att 
arbetstagare får utmaning samt utveckling, har inflytande och därmed påverkan (Abrahamsson 
& Johansson, 2012). Individer behöver uppleva kontroll över krav samt att den sociala 
relationen mellan arbetskamrater främjar lärande och vänskap (Karasek, 1979; Rubenowitz, 
2004). På senare tid omfattar även psykosocial arbetsmiljö teknik i relation till människan, 
arbetstider eller fysisk belastning där återhämtning är av vikt för att arbetstagare ska kunna 
uppnå allostas (Abrahamsson & Johansson, 2013; Aronsson, Astvik, & Gustafsson, 2010). 
Forskare har framhävt samband om att betungande fysiska och psykiska jobb i relation till krav 
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och övervakning kan leda till ohälsa och en samhällsekonomisk förlust (Hochwälder, 2007; 
Sundin, Hochwälder, Bildt, & Lispers, 2007). Organisationer behöver agera med förebyggande 
insatser mot sådan form av förslitning (Abrahamsson & Johansson, 2013; Hochwälder, 2007; 
Karasek, 1979;  Sundin et al., 2007; Warr, 1987).  
 Rubenowitz (2004) sammanfattade tidigare forskning om psykosocial arbetsmiljö till fem 
faktorer: egenkontroll, arbetsledning, stimulans, arbetsgemenskap och arbetsbelastning. 
Egenkontroll beskrivs som arbetstagarens inflytande och kontroll över krav i arbetet, moment 
eller processer. Arbetsledning handlar om kommunikativ relation, stimulans om arbetets 
positiva utveckling av arbetstagaren, till exempel omväxling, lära eller användning av tidigare 
inhämtad kunskap. Arbetsgemenskap beskriver den sociala relationen till arbetskamrater och 
arbetsbelastning om arbetets psykiskt upplevda tyngd. I en metaanalys av Lindberg och Vingård 
(2012) utökas ovan nämnda med begrepp som belöning, rättvisa, mobbing och tillit. 
Waldenström och Härenstam (2006) beskriver vikten av en god psykosocial arbetsmiljö vara 
total för ett produktivt klimat och förhåller sig till begreppet handlingsteoretisk utgångspunkt 
där individens handlande utgår från mål samt hur målet relaterar till situationen som individen 
befinner sig i. Det framhävs vara balansen mellan individens mål och situation som får 
människor att uppleva god psykosocial hälsa. Förhållandet mellan arbetstagare och 
organisationen beskrivs även av Karasek (1979) där kraven en individ utsätts för måste finna 
balans med individens förmåga att ta kontroll över sin situation. 

Psykosocial arbetsmiljö skattas av människor subjektivt (Waldenström, 2010). Begreppets 
arsenal av aspekter tillsammans med arbetsspecifika förhållanden skapar därmed svårigheter i 
att påvisa generell statistik om psykosocial arbetsmiljö hos arbetstagare inom olika branscher. 
Dock finns forskarrapporter om att offentlig verksamhet upplever stress, lågt stöd, låg 
motivation och tung arbetsbörda (Aronsson & Göransson, 1999; Muhonen, 2010; Wirkkala, 
2008).  

Psykosocial arbetsmiljö betraktas i dag som en viktig del av arbetsmiljöfrågor efter att den 
antogs i arbetsmiljölagen (SFS:1977:1160) år 1977 och arbetsmiljöverket beskriver 
psykosocial arbetsmiljö som en av de största budgetposterna inom statlig prevention och 
hälsofrämjande arbete (Abrahamsson & Johansson, 2013). En Svensk studie om frisk 
arbetsplats av Ahlberg et al. (2008) undersökte friska företag genom att titta på företag med låg 
andel långtidssjukskrivningar och jämfört med företag som ligger enligt snittet. Slutsatsen 
rapporten ger är att företag med låg andel långtidssjukskrivningsfrånvaro har mer av utvecklad 
ledarskapsfilosofi, bättre syn på medarbetare som resurs, delaktighet, pågående 
förbättringsarbete, tydliga rutiner, god kommunikation, gemensam kultur mellan ledning och 
arbetstagare, rehabiliteringsverksamhet samt ett förebyggande hälsoperspektiv, faktorer som är 
betydande för en psykosocialt god arbetsmiljö (Rubenowitz, 2004).  

Arbetsmiljö och därmed den psykosociala arbetsmiljön har historiskt sett visat sig vara 
föränderlig i takt med utvecklingen av arbetsmarknaden, politiska och ekonomiska svackor 
tenderat att periodvis skapa negativa arbetsförhållanden. En tydlig tidsperiod som flertalet 
forskare nämner är lågkonjunkturen under 1990 talet, men nämner även den globalisering som 
i modern tid krävt att företag har effektiviserat sina processer och därmed minskat på individers 
spelrum till hälsa (Aronsson, Dallner, & Gustafsson, 2000; Isaksson, Aronsson, Bellaagh, & 
Göransson, 2001; Jönsson, 2012; Muhonen, 2010). Flertalet forskarrapporter samt artiklar 
beskriver hur arbetsmiljön tenderar att åsidosättas i dessa perioder och understryker vikten av 
en organisation som ständigt analyserar och planerar för åtgärder som gynnar arbetsklimatet 
(Lindberg & Vingård, 2012).  

Sammantaget beskriver forskning en god arbetsmiljö leda till individuellt välmående, 
arbetsglädje och en produktiv miljö medan mindre bra arbetsmiljö har beskrivits leda till låg 
arbetsglädje, låg motivation, sämre individuell hälsa samt kontraproduktivt beteende (Aronsson 
et al., 2000; Aronsson et al., 2010; Hyvönen et al., 2010; Lindberg & Vingård, 2012; 
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Rubenowitz, 2004; Waldenström, 2009). Rubenowitz (2004) har beskrivit negativ psykosocial 
arbetsmiljö vara svårt att reparera, inte nog med att den tenderar att vara osynlig, den är 
subjektiv och sprids explicit mellan arbetstagare, vilket kan leda till subkulturer, något 
Alvesson och Svensson (2010) betraktat som negativt för hela organisationen. Individers 
subjektiva värderingar om arbetsmiljö är därmed av vikt att ständigt fånga in, utvärdera samt 
åtgärda eventuellt negativa utfall (Rubenowitz, 2004). 
 
 
Psykosocial arbetsmiljö i vårdmiljö 
 
I en studie om den svenska sjukvården rapporterar Jönsson (2012) den psykosociala 
påfrestningen vara markant. Forskarna beskriver den rådande arbetsmiljön inom sjukvård vara 
orsak till frustration, utmattning och långtidssjukskrivningar (Hochwälder, 2007; Jourdain och 
Chênevert, 2010; van der Heijden et al., 2010; Li, Galatsch, Siegriest, Muller, & Hasselhorn, 
2011; Li et al., 2010; Hyvönen et al., 2010, 2011). Sjukvårdspersonal beskrev ett hårdnande 
klimat där inte bara regler eller lagar har blivit fler, det har genom åren också framträtt ett ökat 
krav från samhället samtidigt som bemanningen på vårdavdelningar minskat (Jönsson, 2012). 
Studien är samstämmig med andra forskarrapporter som beskriver “typiska” kvinnoyrken i 
offentlig verksamhet vara extra utsatta för stressfaktorer (Aronsson et al., 2010; Muhonen, 
2010; Wirkkala, 2008). Den vårdande ”kvinnan” har beskrivits vara en arbetstagare som klagar 
i tystnad och förmågan att vara alla parter till lags innebär höga krav för den enskilda individen 
vilket skapar låg förmåga till kontroll och därmed mer stressorer och i längden emotionell 
utmattning samt utbrändhet, det vill säga långtidssjukskrivningar (Fahlén et al., 2009; Jourdain 
& Chênevert, 2010; Karasek, 1979). Resultatet är inte säreget, tidigare studier har funnit 
korrelationer mellan dålig psykosocial arbetsmiljö och sämre individuellt mående samt viljan 
att byta arbetsplats eller yrke (Aronsson et al., 2010; Grawitch et al., 2006; Jönsson, 2012; 
Lindberg & Vingård, 2012; Waldenström, 2009). Framförallt finns det studier som pekar på att 
det leder till låg motivation hos arbetstagare med kontraproduktivt beteende som följd (Karasek, 
1979; Rubenowitz, 2004; Waldenström, 2009; Warr, 1987). Jönsson (2012) har författat att 
vårdpersonalen hade hamnat i en konflikt med det interna samt externa där den inre påverkan 
var organisatoriska konflikter samt krävande patienter och där den yttre psykiska påverkan 
bestod av anhöriga samt samhället. Utöver inre och yttre beskrivs vårdpersonal utsättas för en 
emotionell stressfaktor och undersköterskan befinner sig i skottlinjen utan beslutsfattande rätt 
till att ta kontroll över inre, yttre eller de emotionella stressfaktorerna (Jönsson, 2012).  
 Lågt inflytande i beslutsprocesser beskrivs av Hochwälder (2007) skapa frustration och 
obalansen i vad vårdpersonal ger i möda och vad individen får tillbaka i återkoppling ses som 
faktorer studier i vårdmiljö har funnit vara orsak till att personal söker sig vidare i sitt 
yrkesverksamma liv (Hochwälder, 2007; Li, et al., 2011). En orsak till frustration, låg 
motivation och sämre måendet hos arbetsdeltagare beskrivs också orsakas av individens 
förlorande kontroll med ett lågt stöd av en arbetsgivare (Karasek, 1979; Li et al., 2011; Warr, 
1984). Psykosociala forskarstudier inom området sjukvård, specifikt riktat mot sjuksköterskor 
och undersköterskor har under 2000 talet funnit stöd för begreppet empowerments 
(självbestämmande, egenmakt, egenkontroll) motverkande effekt på utbrändhet (Hochwälder, 
2007). Likväl samstämmer finnandet med de publicerade teorierna om att låg kontroll över sin 
arbetssituation skapar ohälsa i form av frustration och stress (Aronsson et al., 2010; Fahlén et 
al., 2009; Karasek, 1979). Begreppet anses vara ungt och forskare kräver mer samlad data men 
utifrån de psykosociala teorierna är kontroll, egenmakt och inflytande viktiga motverkande 
faktorer för individuellt välbefinnande (Grawitch et al., 2006; Lindberg & Vingård, 2012; 
Rubenowitz, 2004). 
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Arbetsplats & yrkesinlåsning 
 
Arbetsplats och yrkesinlåsning är ett begrepp som inte har tagit någon stor plats bland 
beskrivningar om arbetsmiljö. Fenomenen förekommer vanligast inom yrken som vård och 
omsorg, restaurang, industri och inom byggindustrin (Aronsson et al., 2000; Aronsson et al., 
2010). Forskare som har studerat fenomenet beskriver arbetsplatsinlåsning vara individer som 
arbetar på en oönskad arbetsplats. Arbetar individen med ett yrke den inte längre önskar att vara 
verksam i beskrivs den vara yrkesinlåst. Om individer befinner sig både på en arbetsplats samt 
i ett yrke som dem inte längre önskar, definieras de som dubbelinlåsta (Aronsson & Göransson, 
1999; Aronsson et al., 2000; Aronsson et al., 2010; Fahlén et al., 2009; Furåker, 2010; 
Muhonen, 2010; Wirkkala, 2008). Orsakerna till inlåsningsbegreppen beskrivs vara flertalet 
variabler och forskarna har lite olika syn på inlåsningsbegreppets bakomliggande faktorer som 
ger uppkomst till fenomenet (Furåker, 2010). Aronsson ses som pionjär inom området och har 
i sina studier angripit begreppet från individens önskningar samt perceptuellt upplevda 
arbetssituation och vilka hälsoproblem det kan medföra att inte ta sig vidare till nytt arbete eller 
yrke (Aronsson & Göransson, 1999; Aronsson et al., 2000; Aronsson et al., 2010). Ett 
perspektiv utifrån individens önskan om att byta arbetsplats eller yrke beskrivs genom att en 
individs emotionella tillstånds tyngs ner av en arbetsplats där avsaknad av karriärmöjligheter, 
inflytande i beslut eller delaktighet ger låg psykosocial arbetsmiljö och tillslut skapar låg 
arbetsmotivation och slutligen en låg lust att infinna sig på arbetet (Aronsson et al., 2000; 
Söderberg et al., 2014; Waldenström, 2009; Warr, 1987; Wirkkala, 2008), än värre ohälsa med 
långtidssjukskrivning som följd (Ahlberg et al., 2008). I en studie av Fahlén et al. (2009) 
kopplas ansträngning och belöning till inlåsningsbegreppen samt långtidssjukskrivning, 
resultatet visar därmed att begreppet psykosocial arbetsmiljö kan kopplas till 
inlåsningsbegreppen. Wirkkala (2008) angriper fenomenet mer utifrån individers tro till att 
kunna byta arbetsplats, att vissa individer är kognitivt låsta eller på ett eller annat sätt oförmögna 
till att byta arbetsplats eller yrke. Furåker (2010) beskriver begreppet utifrån arbetsmarknad och 
variabler som samvarierar och att dessa faktorer hindrar individers rörlighet på en 
arbetsmarknad. Ett exempel är lågkonjunkturer som får individer att hålla hårt om sitt arbete. 
En annan aspekt är ålder som visat sig ha en stor påverkan på om en arbetsgivare anställer eller 
inte. Primärt ser Furåker (2010) att det är chanserna eller de faktiska möjligheterna till att byta 
arbetsplats som är av vikt och om de är försummande små är begreppet arbetsplats/-
yrkesinlåsning reellt. Det blir därav förödande för till exempel äldre att försöka hitta ett nytt 
arbete vilket leder till att individen kvarstannar i sitt nuvarande arbete. Furåker (2010) beskriver 
att sju av tio företag i stort sätt aldrig anställer individer som är 50 år eller äldre. En annan 
arbetsmarknadsaspekt av inlåsningsbegreppen har Furåker (2010) beskrivit vara när antalet 
individer i en specifik yrkeskategori är många och marknadens jobberbjudanden är få. 
Resultatet är att endast de handlingskraftiga finner möjlighet till byte av arbetsplats och 
resterande tenderar att fastna i sitt nuvarande arbete, yrke eller arbetslöshet. Deras utbildning i 
relation till arbetsmarknad blir en konkurrenssvaghet. Individers vilja är här inte längre 
intressant att studera utan inlåsningen är ett faktum av samvarierande variabler som individer 
inte rår på. 

Gemensamt för individer är att de lever i ett ekonomiskt samhälle. Individer bor, har bil, 
barn eller annan form av ekonomisk utgift och behöver därav inkomst. Arbete är därmed av 
betydande vikt för ekonomisk överlevnad. Individen är därför i brist på nytt arbete eller yrke 
tvingad att utföra arbetsuppgifter hos en arbetsgivare oavsett vad personen perceptuellt skapar 
för emotioner. Åtminstone fram till den grad att individen är emotionellt utmattad eller utbränd 
(Jourdain & Chênevert, 2010). En plattform eller grogrund till problematiken framstår alltså 
vara att individer behöver inkomst oavsett kostnaden av hälsan. Utan behovet av pengar är 
individen fri utifrån ett ekonomi-samhälle perspektiv. Rapporter och artiklar har sedan 1990 
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talet (Aronsson & Göransson, 1999; Furåker, 2010; Muhonen, 2010; Wirkkala, 2008) visat att 
när arbetsmarknaden har lågt utbud eller att arbetsmiljön bedrivs utifrån besparingar, samtidigt 
som att arbeten i modern tid ställer specifika krav på utbildning och färdighet tenderar 7-30 % 
i flertalet undersökningar bestå av individer som upplever sig inlåsta. De finner därmed ingen 
väg till nytt arbete, eller så har de inte tron eller utbildningen som krävs för att ta sig vidare i 
arbetslivet, dock behöver individer fortfarande inkomsten från arbetet den inte längre trivs att 
vara verksam i. Sammanfattningsvis har undersökningar om inlåsning förhållit sig kvantitativt 
och forskningen saknar därav den kvalitativa närheten om skälet till kvarstannandet (Furåker, 
2010).  
 
 
Undersköterskans arbetssituation 
 
Forskarrapporter och artiklar har under 2000 talet (Aronsson et al., 2010; Joudane & Chênevert, 
2010; Jönsson, 2012) beskrivit Europeisk och svensk offentlig sjukvård befinna sig i negativ 
arbetsmiljö. Även långtidssjukskrivningar samt dubbelinlåsningar är två fenomen där vården 
tenderar att ligga högt i undersökningar (Aronsson et al., 2000: Muhonen, 2010). Studierna 
(Aronsson et al., 2000; Fahlén et al., 2009; Joudane & Chênevert, 2010; Jönsson, 2012; 
Muhonen, 2010) visar på stressig arbetsbörda som i längden kan leda till allvarlig fysisk och 
psykisk påfrestning för individen. Arbetsbelastningen på den svenska arbetsmarknaden inom 
offentlig verksamhet beskrivs i en rekryteringsprognosrapport av Sveriges kommuner och 
Landsting (SKL, 2011) att  folk i allmänhet söker vård oftare samt ställer högre krav än tidigare 
samtidigt som storstadsregionernas vårdapparat inte hinner med den demografiska 
utvecklingen. En grupp arbetstagare som befinner sig i denna verksamhet men som inte fått 
samma massmediala uppståndelse som sjuksköterskan eller läkaren är undersköterskan, en 
grupp samhället ofta benämner lågstatusyrke. Den kvinnodominerade kategorin finns främst 
inom kommunal äldrevård och boenden samt landstingets sjukhus och räknas till offentlig 
sektor. Kategorin räknas som lågavlönad, har arbetsförhållanden som skift, stress, krävande 
patienter med anhöriga och massiva regelverk samt lagar att följa. Utöver har sjukvårdspersonal 
krav från samhället (Jönsson, 2012). Muhonen (2010) nämner att kvinnodominerande yrken i 
offentlig sektor tenderar att ha högre långtidssjukskrivna än genomsnittet vilket studier av 
Ahlberg et al. (2008) funnit vara tecken på ohälsosam eller mindre frisk arbetsmiljö. Det finns 
flertalet forskarrapporter (Aronsson & Göransson, 1999; Furåker, 2010; Muhonen, 2010; 
Wirkkala, 2008) om att fenomenet arbetsplats och yrkesinlåsning förkommer oftare hos 
lågutbildade likt ovannämnd kategori. Den kvantitativt låga utbildningen jämfört med 
sjuksköterskan eller läkaren som med högskola eller universitetsutbildning är legitimerade, 
bidrar också med att undersköterskan står utan beslutsrätt över sin egen arbetsinsats. Hen har 
därav ett lågt inflytande över omvårdnad eller medicinska frågeställningar men krav att 
verkställa i den mån undersköterskan får verkställa. En annan problematik är 
utvecklingsmöjligheterna till att ändra eller påverka sin karriär. En undersköterska förblir i sin 
låga hierarkiska ställning tills den dag individen fattar beslut om att studera vidare. Det finns 
därmed ingen intern karriärutveckling som finns i flertalet statliga inrättningar, till exempel hos 
Polisen. Karriärutveckling, inflytande, beslutsfattande och kontroll över krav är några viktiga 
faktorer forskning påvisat motverka ohälsa i bred mening (Abrahamsson & Johansson, 2013; 
Hochwälder, 2007; Karasek, 1979; Lindberg & Vingård, 2012; Warr, 1987). En annan aspekt 
av undersköterskan arbetssituation är att det i nuvarande stund inte råder någon allvarlig brist 
på arbetsmarknaden, SKL (2011) skriver i sin prognos mellan 2010-2019 att 
pensionsavgångarna hos undersköterskor beräknas till 1800 per år. Samtidigt beskriver det att 
vård och omsorg har ett behov av ca 500 till 600 ytterligare i takt med storstädernas utveckling. 
Sammanlagt är det ca 2400-2500 undersköterskor per år som behöver täckas med nyanställning. 
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Utbildningen till undersköterska är en kommunal verksamhet i form av gymnasium samt 
vuxenutbildningar och har lyckats hålla ett relativt bra flöde i takt med pensionsavgångar vilket 
för undersköterskan skapar mindre rörlighet på arbetsmarknaden. Årligen genomför ca 11700 
personer utbildningen vilket i förhållande till ovan nämnda behovet av täckning kan betraktas 
som ett rejält överskott hos yrkeskategorin (SKL, 2011). Undersköterskan blir härmed utöver 
sin arbetsmiljösituation också intressant gällande begreppet arbetsplats/- yrkesinlåsning samt 
dubbelinlåsning.  
 
 
Syfte, frågeställning och hypotes 
 
Denna undersökning ämnade att dels mäta undersköterskor och skötares psykosociala 
arbetsmiljö, samt om begreppet inlåsning förekommer hos arbetstagarna. Slutligen avsåg denna 
studie även undersöka om det finns ett sammanband mellan psykosocial arbetsmiljö och 
inlåsningsbegreppen: arbetsplatsinlåsning, yrkesinlåsning och dubbelinlåsning. Tanken är att 
om psykosocial arbetsmiljö är i relation till inlåsningsbegreppen bör det även i viss mån gå att 
motverka inlåsning genom att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Studiens specifika 
frågeställningar: a) Hur skattar undersköterskor och skötare sin psykosociala arbetsmiljö? b) 
Hur stor andel undersköterskor och skötare upplever arbetsplatsinlåsning, yrkesinlåsning och 
dubbelinlåsning? c) Finns det ett samband mellan psykosocial arbetsmiljö och 
arbetsplatsinlåsning, yrkesinlåsning och dubbelinlåsning? 

 
Hypotesen utifrån frågeställning c är: 
 
H" : Det finns inget samband mellan begreppen psykosocial arbetsmiljö och 
inlåsningsbegreppen (arbetsplatsinlåsning, yrkesinlåsning och dubbelinlåsning). 
H#: Det finns ett samband mellan begreppen psykosocial arbetsmiljö och inlåsningsbegreppen 
(arbetsplatsinlåsning, yrkesinlåsning och dubbelinlåsning). 

 
 

Metod 
 
Deltagare 
 
Urvalet i denna studie var undersköterskor och skötare i offentlig sektor. Valet baserade sig på 
att tidigare forskning om begreppet arbetsplats och yrkesinlåsning funnit ett samband mellan 
lågt antal utbildningsår (gymnasial eller lägre) och inlåsningsbegreppet samt att låg psykosocial 
arbetsmiljö skapar låg arbetsmotivation eller arbetsmoral. Teoretiskt bör det få arbetstagare att 
vilja byta arbetsplats eller yrke. Data inhämtades från ett sjukhus i Mellansverige på två olika 
kliniker (klinik 1 n = 48, klinik 2 n = 61 fördelat på 14 vårdavdelningar genom ett bundet 
stratifierat urval. Undersökningen hade en svarsfrekvens på 60 % med ett externt bortfall på 71 
individer (109 av 180 tillfrågade) samt internt bortfall på 14 frågor. Fördelningen mellan kön  
var  71 kvinnor och 38 män och åldersspannet var  20 – 65 år (M = 45, SD = 13). Utav deltagarna 
har 65,1 % arbetat på sjukhuset i 6 år eller längre. 
 
 
Material 
 
Studien använde mätinstrumentet PAK författad av professor Sigvard Rubenowitz vid 
Göteborgs Universitet. Instrumentet hittades hos institutet för stressmedicin, ISM i en 
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sammanställning av mätinstrument för att mäta den psykosociala arbetsmiljön. Tillgången till 
mätinstrumentet gavs dock genom telefonkontakt med psykologisektionen på Göteborgs 
universitet. Instrumentet skickades som PDF via e-mail. Mätinstrumentet innehöll sex 
indexindelningar: Demografisk, egenkontroll, arbetsledning, stimulans, arbetsgemenskap och 
arbetsbelastning med fem frågor på respektive index. Fråga, 4, 5, 21, 23, 25 var omvända. Totalt 
har PAK 30 frågor. Instrumentet modifierades då fråga sju hade “Han” som beteckning på chef, 
det ändrades till överordnade. Instrumentet fick även en ökning med fyra frågor. Två av dessa 
fyra frågor, med nummer 26, 27 var inspirerade av Gunnar Aronsson, professor vid Stockholms 
universitet. Frågorna var: ”Mitt nuvarande arbete är det jag helst vill ha?” och ”Mitt 
nuvarande yrke är det jag helst vill ha?”. Frågorna modifierades utifrån tanken om att “helst 
vill ha” innebär en önskan. Människor i allmänhet tenderar att ofta önska något orealistiskt, till 
exempel att vilja vara rik eller rockstjärna, VD för storbolag, få tjänst på en arbetsplats som är 
attraktiv men möjligheterna är små att i konkurrens få den åtråvärda tjänsten. Önskningar som 
kanske inte stämmer överens med sin förmåga eller utbildning. Modifieringen utformade 
istället frågeställningarna: ”Ditt nuvarande arbete är det du vill arbeta med?” och ”Ditt 
nuvarande yrke är det du vill arbeta med?”. Resterande två frågor med nummer 28, 29 var 
egenkomponerade och löd: ”Om möjlighet till nytt arbete gavs, skulle du då lämna ditt 
nuvarande arbete?” och ”Om möjligheten till nytt yrke gavs, skulle du då lämna ditt nuvarande 
yrke?”. Svarsalternativen till frågorna 26, 27, 28, 29 hade en 5-gradig Likertskala där 1 (Nej, 
inte alls), 5 (Ja, i mycket hög grad). Tillsammans är de fyra frågorna ämnade att fånga 
begreppen arbetsplats och yrkesinlåsning samt dubbelinlåsning (BV) och var i enkäten 
kombinerade till ett index. Fråga 28 och 29 var omvända. Tillsammans testades dessa fyra 
frågor i en pilotstudie med 15 undersköterskor på ett sjukhus i Mellansverige och gav i SPSS 
ett Cronbachs alfa (α) på 0.80. 
 
 
Procedur 
 
Datainsamlingen gjordes på ett sjukhus i Mellansverige. Sammanlagt delades 180 enkäter ut på 
14 avdelningar. Kontakten med sjukhuset togs via telefon med personalavdelningen men 
vidarebefordrades till den kliniken med flest antal undersköterskor. Kontakten med klinikens 
verksamhetschef skedde genom e-post med förklaring både om viljan att göra en enkätstudie 
samt studiens etiska förhållningssätt. Efter ett godkännande av klinikrådet, innehållandes 
klinikens första linjechefer gav verksamhetschefen klartecken via e-post. Samtliga linjechefer 
kontaktades via telefon innan besöket och utlämningen av enkäter. Enkäterna gavs ut av 
undersökningsledarna på respektive avdelning samt arbetstagares postfack. En 
överenskommelse gjordes med respektive avdelningschef om inhämtningsdatum för enkäten. 
En lägesrapport utfördes med linjecheferna för att kontrollera hur stor svarsfrekvens som kunde 
väntas, i samtalet bestämdes även slutdatumet för inhämtning av enkäterna. Vid inhämtning var 
det endast 32 individer som hade besvarat enkäten av 119 utlämnade, detta medförde att kontakt 
var tvungen att tas med ytterligare en klinik på sjukhuset. Ett samtal utfördes med den nya 
klinikens verksamhetschef, ärendet vidarebefordrades till klinikens respektive linjechef där ett 
möte blev inbokat för en presentation om studiens syfte och innehåll i detalj. Undersökningen 
beviljades. På grund av den låga svarsfrekvensen på klinik 1 genomfördes ett strategibyte. 
Enkäterna delades ut personligen för att sedan få tillbaka dem direkt efter deltagandet. Strategin 
var tidskrävande men svarsfrekvensen blev högre. Med varje enkät lämnades ett kuvert och ett  
missivbrev samt en explicit förklaring om studiens etiska förhållningssätt; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet samt en förklaring om skillnaden 
på fråga 26 och 27 och att ingen deltagare kommer att avslöjas om sin subjektiva värdering av 
arbetsplatsen. Därav medföljande kuvert med möjlighet att stänga efter medverkan. Under tiden 
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insamlingen på klinik 2 försiggick lyckades klinik 1 samla ihop ytterligare 16 enkäter utöver 
redan insamlade. Sammanlagt svarade 48 individer från klinik 1 och 61 från klinik 2 med ett 
slutresultat på 109 insamlade enkäter med ett mål på att uppnå 80, insamlingen avslutades 
därmed. 

 
 

Resultat 
 
Denna studie har specifikt undersökt fem psykosociala arbetsmiljöfaktorer utifrån 
mätinstrumentet PAK. Faktorerna var: Egenkontroll, arbetsledning, stimulans, 
arbetsgemenskap och arbetsbelastning. Utöver den psykosociala mätningen utökades 
undersökningen med tre ytterligare kategorier: Arbetsplatsinlåsning, yrkesinlåsning samt 
dubbelinlåsning. Slutligen prövades om det fanns ett samband mellan psykosocial arbetsmiljö 
och inlåsningsbegreppen genom hierarkiskt multipla regressionsanalyser. 
 
Tabell 1  
Indexmedelvärden, standardavvikelse, samt Cronbachs alfa på klinik 1 och 2 

 Not. Cronbachs Alfa värdet för arbetsplatsinlåsning samt yrkesinlåsning redovisas gemensamt under    
dubbelinlåsning.  
 
Tabell 1 visar medelvärde (Μ) och standardavvikelse (SD) för respektive klinik samt Cronbachs 
alfa (α) värde för alla index. Resultaten visar på snarlika medelvärden samt standardavvikelse 
mellan de båda klinikerna. Ett oberoende t-test visar att arbetsgemenskap (𝑡(#"&)= 2.27, P <.05) 
och arbetsbelastning (𝑡(#"()= -4.65, P <.01) signifikant skiljer sig mellan klinikerna medan 
resterande variabler finner likhet. Noterbart i Tabell 1 är medelvärdena samt 
standardavvikelserna för variablerna arbetsplatsinlåsning (M = 3.44, SD = 0.88), yrkesinlåsning 
(M = 3.50, SD = 1.00) och dubbelinlåsning (M = 3.47, SD = 0.89) som har en spridning med 
nästan en enhet. Deskriptiva statistiken tyder på att det i organisationen återfinns arbetstagare 
som känner sig inlåsta. Arbetsgemenskap är ytterligare än utmärkande noterbar variabel fast i 
positiv bemärkelse (M = 3.90, SD = 0.69). Siffrorna tyder likt andra studier på att sjukvård har 
en hög gemenskapen bland arbetstagarna. Arbetsbelastning har skattats lägst med (M = 2.76, 
SD = 0.78) Resultatet i den deskriptiva samt parametriska delen kan därmed hädanefter i 
uppsatsen uttala sig i termer om att den skattning som förekom hos den ena kliniken och dess 
avdelningar till stor del gäller klinik 2. 
 Frekvensstatistiken om det psykosociala klimatet (se figur 1) visar på att arbetstagarna 
skattar variablerna stimulans och arbetsgemenskap högt. Variablerna egenkontroll, 
arbetsledning och arbetsbelastning har en överhängande tendens till negativt utfall där en större 

Psykosociala Klinik 1   Klinik 2   Total   
Variabler M SD M SD M SD α 
Egenkontroll 3.13 0.65 3.11 0.53 3.12 0.58 0.58 
Arbetsledning 3.23 0.76 3.00 0.91 3.10 0.85 0.85 
Stimulans 3.85 0.65 3.69 0.77 3.76 0.72 0.82 
Arbetsgemenskap 4.07 0.64 3.77 0.70 3.90 0.69 0.78 
Arbetsbelastning 2.40 0.76 3.05 0.67 2.76 0.78 0.78 
Arbetsplatsinlåsning 3.42 0.89 3.45 0.87 3.44 0.88  
Yrkesinlåsning 3.60 0.97 3.42 1.01 3.50 1.00  
Dubbelinlåsning 3.51 0.89 3.44 0.89 3.47 0.89 0.88 
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del av populationen befinner sig från medel och lägre. Exempelvis är frekvensstatistiken i 
enskild fråga om psykisk påfrestning så hög som 85,3% som svarat 3 eller lägre. Sammanlagt 
visar frekvenserna att den psykosociala arbetsmiljön tenderar ha ett överslag åt det negativa och 
att två av fem variabler får positivt utfall. 
 

 
Figur 1. Frekvensstatistik, psykosociala variablerna utifrån indexmedelvärden.  
 
Frekvensstatistiken gällande inlåsningsbegreppen visar på att 59,7% är öppen för tanken om att 
vilja byta arbetsplats genom att svara med svarsalternativ 3 ”i viss mån” medan 22 % av 
populationen med säkerhet svarar att de vill ta sig ifrån sin nuvarande arbetsplats. Variabeln 
yrkesinlåsning ger ett resultat på 51,4 % som gett svarsalternativet 3 ”i viss mån”, men 21,1 % 
svarar med säkerhet att viljan att byta yrke existerar. Slutligen bildar de bägge variablerna det 
tredje alternativet dubbelinlåsning där 48,6 % tenderar att befinna sig i grå zonen ” I viss mån” 
till inlåsning medan 23,9 % ger ett definitivt svar som tyder på att vara dubbelinlåsta. 
 

 
Figur 2. Frekvensstatistik, inlåsning utifrån indexmedelvärden.  
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Studien ämnade också att genom hypotesprövning pröva om det fanns ett samband mellan de 
psykosociala faktorerna och inlåsningsbegreppen; arbetsplatsinlåsning, yrkesinlåsning och 
dubbelinlåsning. Tabell 3 redovisar sambandet mellan de psykosociala faktorerna (OV) och 
arbetsplatsinlåsning (BV). Tabell 4 redogör samspelet psykosocial arbetsmiljö med 
yrkesplatsinlåsning (BV) och Tabell 5 tydliggör statistik för relationen mellan psykosocial 
arbetsmiljö och dubbelinlåsning (BV).  De multipla regressionerna är hierarkiska för att 
tydliggöra vilka av faktorerna som har effekt på den beroende variabeln arbetsplatsinlåsning, 
yrkesinlåsning eller dubbelinlåsning. 
 
Tabell 3  
Hierarkisk multipel linjär regressionsanalys för Arbetsplatsinlåsning (BV) 
Variabler (OV) β steg 1 β steg 2 β steg 3 β steg 4 β steg 5 
Egenkontroll 0.39*** 0.28*** 0.07 0.08 0.07 
Arbetsledning  0.25*** -0.01 -0.00 0.00 
Stimulans   0.62*** 0.65*** 0.63*** 
Arbetsgemenskap    -0.08 -0.07 
Arbetsbelastning     0.04 
Modellsammanfattning: 
Modell F 
(df) 
𝑹𝟐 

 
19.41*** 
(1, 107) 
0.15 

 
13.93*** 
(2, 106) 
0.20 

 
26.43*** 
(3, 105) 
0.43 

 
20.02*** 
(4, 104) 
0.43 

 
15.95*** 
(5, 103) 
0.43 

*** P < 0.01  
 
Det framstår vara ett samband mellan psykosocial arbetsmiljö och arbetsplatsinlåsning. 
Modellen är statistiskt signifikant genom alla fem steg (P  <.01) och har i steg fem ett observerat 
F-värde på 15.95 med varians (𝑅,) förklarandes 43 % i den beroende variabeln. Dock är det 
endast variabeln stimulans som erhåller signifikant värde (P <.01). Med risk för att ha 1 % fel 
kan modellen förklara statistisk signifikans (𝐹(.,#"0)=15.95, P <.01) i relationen psykosocial 
arbetsmiljö och arbetsplatsinlåsning. H"  förkastas till förmån för H#: Det finns ett samband 
mellan begreppet psykosocial arbetsmiljö och inlåsningsbegreppet arbetsplatsinlåsning. 
 
Tabell 4  
Hierarkisk multipel linjär regressionsanalys för Yrkesinlåsning (BV) 

*** P < 0.01  ** P < 0.05 
 

Variabler β steg 1 β steg 2 β steg 3 β steg 4 β steg 5 
Egenkontroll 0.41*** 0.33*** 0.18 0.20** 0.20** 
Arbetsledning  0.20** 0.01 0.02 0.02 
Stimulans   0.42*** 0.45*** 0.47*** 
Arbetsgemenskap    -0.08 -0.09 
Arbetsbelastning     -0.03 
Modellsammanfattning: 
Modell F 
(df) 
𝑹𝟐 

 
22.70*** 
(1, 107) 
0.17 

 
13.97*** 
(2, 106) 
0.20 

 
15.86*** 
(3, 105) 
0.31 

 
12.07*** 
(4, 104) 
0.31 

 
9.60*** 
(5, 103) 
0.31 



   11 

Regressionen för relationen mellan psykosociala arbetsmiljöfaktorer (OV) och yrkesinlåsning 
(BV) visar på statistisk signifikans i alla fem steg (P <.01). Steg fem visar på att variablerna 
egenkontroll och stimulans är statistiskt signifikanta (P <.05) respektive (P <.01). Sammanlagt 
ger steg fem modellen ett övergripande observerat F-värde på 9,60 med en varians (𝑅,) på 31% 
i den beroende variabeln yrkesinlåsning. Med risk för att ha 1 % fel kan modellen förklara 
statistisk signifikans (𝐹(.,#"0) =9.60, P <.01) i relationen psykosocial arbetsmiljö och 
yrkesinlåsning. H"  förkastas till förmån för H#:  Det finns ett samband mellan begreppet 
psykosocial arbetsmiljö och inlåsningsbegreppet yrkesinlåsning. 
 
Tabell 5  
Hierarkisk multipel linjär regressionsanalys för Dubbelinlåsning (BV) 

*** P < 0.01  
 
Tabell 5 tenderar att vara lik Tabell 3  (arbetsplatsinlåsning) där endast variabeln stimulans är 
signifikant i steg fem. Det slutliga observerade F-värdet för modellen är 13.98 med (𝑅,) på 40 
% i den beroende variabeln dubbelinlåsning . Med risk för att ha 1% fel ger modellen ett 
statistiskt signifikant resultat (𝐹(.,#"0) =13,98, P <.01) i relationen psykosociala 
arbetsmiljöfaktorer och begreppet dubbelinlåsning. Det finns därmed ett samband mellan 
psykosociala arbetsmiljöfaktorer och dubbelinlåsning. Därmed förkastas H" till förmån för H#. 
 
 

Diskussion 
 
Studien ämnade undersöka hur undersköterskor och skötare i vårdmiljö skattade sin 
psykosociala arbetsmiljö och om inlåsta individer förekom. Undersökningen ämnade också  att 
mäta om den psykosociala arbetsmiljön var en bidragande orsak till inlåsningsbegreppen; 
arbetsplatsinlåsning, yrkesinlåsning samt dubbelinlåsning. Genom hierarkiskt multipla linjära 
regressionsanalyser har denna studie funnit statistiskt signifikanta resultat (P <.01) till alla tre 
inlåsningsbegreppen. Studien fann också resultat som visade på snarlik likhet mellan de bägge 
undersökta klinikerna i medelvärde och standardavvikelse. Ett t-test bekräftade att endast två 
variabler av sammanlagt åtta skiljer sig signifikant. Den sammanlagda psykosociala 
skattningen resulterade i att variablerna stimulans och arbetsgemenskap framträtt överhängande 
positivt medan egenkontroll, arbetsledning och arbetsbelastning framträtt mer åt det negativa.  
 Utifrån PAK, mätinstrumentets index-indelning innebär en god stimulans på att det finns en 
utveckling och omväxlande arbetsuppgifter. Det tyder också på att det finns lärdom att ta del 
av samt att arbetsmomenten kräver användning av tidigare inhämtad kunskap. Faktorer som 
Abrahamsson och Johansson (2013) samt Lindberg och Vingård (2012) även nämner i sina 

Variabler β steg 1 β steg 2 β steg 3 β steg 4 β steg 5 
Egenkontroll 0.42*** 0.32*** 0.14 0.15 0.15 
Arbetsledning  0.24*** 0.00 0.01 0.01 
Stimulans   0.54*** 0.57*** 0.57*** 
Arbetsgemenskap    -0.09 -0.08 
Arbetsbelastning     0.09 
Modellsammanfattning: 
Modell F 
(df) 
𝑹𝟐 

 
23.82*** 
(1, 107) 
0.18 

 
15.77*** 
(2, 106) 
0.22 

 
23.20*** 
(3, 105) 
0.39 

 
17.64*** 
(4, 104) 
0.40 

 
13.98*** 
(5, 103) 
0.40 
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studier för god arbetsmiljö. Arbetsgemenskap var den variabel som skattades högst i den 
psykosociala mätningen och mäter hur den sociala och kommunikativa relationen är mellan 
arbetskamrater. Resultatet återfinns i Jönssons (2012) studie om sjukhuspersonals psykosociala 
arbetsmiljö. Resterande index egenkontroll, arbetsledning och arbetsbelastning som skattades 
sämre tyder samstämmigt med Karasek (1979) och Siegrist (1996) att personal upplever krav 
med låg kontroll, låg påverkan på sin arbetssituation, eller att ansträngning inte förhåller sig till 
belöning och att den informativa, stödjande och problemlösande kommunikationen från 
arbetsledningen är låg vilket Warr (1987) finner förödande. Men även att arbetet är stressigt 
och stundtals fysiskt och psykiskt påfrestande. Det skapar i längden en negativ spiral som tillslut 
orsakar låg arbetsmotivation samt längtan och en önskan efter nytt arbete eller yrke (Aronsson 
& Göransson, 1999; Rubenowitz, 2004; Waldenström, 2009). Problematiken skapar 
kontraproduktivt beteende hos organisationen och utifrån en aktsam subjektiv analys kan 
problematiken tänkas vara en självuppfyllande profetia utifrån struktur. Det vill säga, 
organisationen bedriver en arbetsplats med en kategori anställda med lågt inflytande över sin 
arbetssituation, något som teorin (Fahlén et al., 2009; Grawitch et al., 2006; Hochwälder, 2007; 
Waldenström, 2009) beskriver ha negativa konsekvenser. När sedan signaler över låg 
psykosocial arbetsmiljö blir framträdande arbetar organisationen med att försöka förbättra 
parametrar på arbetsmiljöfaktorer som egentligen kan tänkas vara strukturfel; att organisationen 
har en yrkeskategori som inte har mandat att få det inflytande som forskning om psykosocial 
arbetsmiljö förespråkar för god upplevd psykosocial arbetsmiljö och hälsa. Enligt Engquist 
(2013) bedriver i sådant fall organisationen problemlösning under problemlösning av första 
ordningen när lösningen återfinns i problemlösning av andra ordningen, en annan 
abstraktionsnivå.  
 Ett förbättringsarbete i psykosocial arbetsmiljö borde enligt denna studies mätta resultat vara 
att vända på det framkomna resultatet under respektive variabel; att arbetsledning arbetar för 
att arbetstagare ska uppnå kontroll över ställda krav, finna inflytande i sin arbetssituation och 
därmed en påverkan över beslut. Att första linjechefer tänker i termer av arbetsledning istället 
för chefskap samt att anpassa arbetsbörda till avdelningens kapacitet. Utöver kan tänkas att det 
måste till någon form av individuell planering i termer av utveckling eller karriärmöjligheter 
som hindrar arbetstagare från att stagnera. Något som vården på 80-talet hade. Vårdskolan var 
förberedande för sjuksköterskeskolan och sjuksköterskor hade en period möjlighet till reviderat 
läkarprogram. Slutligen bör också undersköterskor och skötare få möjlighet till 
självbestämmande (empowerment) i längsta möjliga mån (Hochwälder, 2007), något som är 
problematiskt inom sjukhusvård då omvårdnad samt medicinska frågeställningar beslutas av 
arbetstagare med en hierarkiskt högre position. Detta är också tanken bakom påståendet om 
strukturfel. Att det är strukturen som skapar mycket av undersköterskans i längden minskade 
arbetsmotivation samt längtan efter nytt arbete. Dock ska det klargöras att den stora massan av 
undersökningens deltagare befinner sig i en gråzon runt svarsalternativ 3 i enkäten, där 
individer varken anser sig vara i god eller dålig arbetsmiljö. Tolkningen vi gör är att finnandet 
tyder på antingen likgiltighet eller ett klimat som varken är bra eller dåligt och kan därav ses 
som ett första steg mot att slutligen hamna i den negativa delen. Detta då det i vart fall tyder på 
en avsaknad av positiv psykosocial arbetsmiljö.  
 Frekvensstatistiken över inlåsningsbegreppen i denna studie stämmer väl med tidigare 
forskning (Aronsson & Göransson, 1999; Aronsson et al., 2000: Furåker, 2010; Muhonen, 
2010; Wirkkala, 2008) inom offentlig verksamhet som till exempel sjukvård, omsorg och skola 
där resultaten ligger mellan 15-30 % av undersökningens population. 
 Begreppet inlåsning har i inledningen beskrivits olika av olika författare gällande 
uppkomsten till fenomenet (Aronsson & Göransson, 1999; Aronsson et al., 2000: Furåker, 
2010; Wirkkala, 2008). Den här studien har i denna fråga visat på statistiskt signifikanta resultat 
(P <.01) gällande sambandet mellan psykosocial arbetsmiljö och inlåsningsbegreppen och kan 
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därav dra slutsatsen att inlåsning inte bara är en konsekvens av arbetsmarknadsfaktorer utan 
också ett fenomen sprunget ur arbetstagares subjektiva skattning och värdering. Arbetstagare 
är individer och individer tillskriver en omgivning attityder, ett förhållningsätt mot en omvärld 
(Smith & Kosslyn, 2014). I detta fall en arbetsplats, yrke samt organisation. Den subjektivt 
antagna attityden skapar ett ställningstagande om individen trivs och vill kvarstanna på sin 
arbetsplats eller yrke, problematik organisationer ständigt bör ha i åtanke. Om säcken knyts 
ihop utifrån uppsatsens titel kan det konstateras att psykosocial arbetsmiljö till stor del är 
upphov till inlåsning. Forskning måste ju utgå från att arbetsplatsen eller valet av yrke är något 
en individ från början valt att rikta sig mot och att personen därav hade en vilja om att få arbeta 
med det valda, men att negativ psykosocial arbetsmiljö längs vägen kan få individen att 
omvändas och ändra uppfattning. Individen hamnar i den negativa spiralen som tillsammans 
med individuella eller arbetsmarknadsaspekter ger inlåsning. Det bör med andra ord gå att 
minska och motverka inlåsning genom att underhålla en god psykosocial arbetsmiljö. Att få 
arbetstagare att växa och känna sig motiverade, det vill säga utvecklande arbetsmiljö.  
 En tanke som blivit aktuell under denna studies resultatdel är vidden av kontraproduktiva 
arbetstagare inom sjukvården. Om offentlig verksamhet brottas med 15-30 % (bortseende från 
Furåkers (2010) resultat på 7 %, ett resultat utifrån att endast se till hinder på en arbetsmarknad) 
individer som upplever sig vara inlåsta arbetstagare, något negativt för organisationen och 
patienten i form av arbetstagares låga motivation till att göra ett gott arbete, samtidigt som en 
negativ psykosocial arbetsmiljö sänker individers handlingskraft ytterligare, torde det skapas 
en direkt ohälsosam plattform för både individ samt patient. Den negativa spiralen 
Waldenström (2009) beskriver leda till ohälsa för individen ter sig istället vara ett praktisk reellt 
samhällshot i fråga om patientsäkerhet.  
 Reliabiliteten samt validiteten för detta arbete kan anses god. Mätinstrumentet är 
välbeprövad och har i denna studie generellt bra alfavärden. Att variabeln egenkontrolls 
alfavärde (α) låg 0.12 under önskat mätvärde 0.70 är i sammanhanget inte katastrofalt men bör 
vara i åtanke. Frågorna som mätte inlåsningsbegreppen var starkt influerade av redan beprövade 
frågeställningar och fick ett gott alfavärde (α)  0.80 i pilotstudien och 0.88 i undersökningen. 
Den externa validiteten bör påpekas, psykosocial arbetsmiljö är föränderlig. Det är subjektiva 
skattningar utifrån flertalet samvarierande variabler som får individer att uppleva sin 
arbetssituation och arbetsmiljö. Skattningen är med andra ord färskvara och kan ge oss annan 
information vid nytt mättillfälle. Vidare studier bör beakta demografiska variabler i större 
utsträckning eller sjukskrivningsfrekvenser, något denna enkätstudie inte har tagit i anspråk. 
Parametrar som hade ökat validiteten ytterligare. Vidare bör även ledning och kliniken i ett 
större perspektiv studeras både genom kvantitativ samt kvalitativ data. Detta för att kunna 
studera olika perspektiv på formella eller informella ledare, subkulturer eller andra 
samvarierande variabler som kan tänkas påverka arbetsklimatet. Framförallt bör en kvalitativ 
studie om skälet till individens kvarstannande på en arbetsplats eller i ett yrke den inte längre 
önskar att vara verksam på eller i. Psykosocial arbetsmiljö är subjektivt skattat och kan därför 
vid kvantitativ vetskap behövas komplimenteras med den kvalitativa närhet som metodiken kan 
fånga. En så kallad triangulering. 
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