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Det systematiska arbetsmiljöarbetets betydelse 

 för psykosocial arbetsmiljö 

- kommunal omsorgsverksamhet 

Ann-Charlotte Palovaara 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete är viktigt för anställdas välmående. 

Psykosocial ohälsa har ökat i arbetslivet vilket är ett stort problem för såväl 

samhället som för organisationer och individer som drabbas. Tidigare 

forskning visar att alltför stora krav, för lite kontroll och socialt stöd på arbetet 

kan leda till ohälsa. Syftet med uppsatsen är att ur ett salutogent perspektiv 

beskriva hur organisationer kan motverka ohälsa bland anställda genom att 

bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete där psykosociala 

arbetsmiljöfaktorer inkluderas som en naturlig del. Studien bygger på en 

kvantitativ enkätundersökning där urvalet består av 96 anställda inom 

hemtjänst- och äldreomsorg i en svensk kommun. Multipel regression 

genomfördes och resultatet visar att kompetens och delaktighet i och kunskap 

om det systematiska arbetsmiljöarbetet kan ha positiv betydelse för krav och 

stöd i arbetet. Slutsatsen är att det är nödvändigt att lyfta fram psykosociala 

brister i arbetsmiljön så att åtgärder kan sättas in för att främja anställdas 

hälsa.  

Keywords: psychosocial work environment, demand-control-support, 

municipal care work, systematic work environment management, salutogenic 

perspective 

 

 

  



 
 

The importance of systematic work for the psychosocial 

work environment 

- municipal care work 

 

Systematic work environment improvement is important for the employees' 

well-being. Psychosocial ill health has increased, which is a problem for 

society as well as organizations and individuals who are affected. Research 

shows that high demands, low control and social support at work can lead to 

ill health. The purpose of this paper is, from a salutogenic perspective, to 

describe how organizations can counteract ill health among employees by 

including psychosocial factors as a natural part in systematic work 

environment management. The study is based on a quantitative survey where 

the sample consists of 96 workers in home help and care of the elderly in a 

Swedish municipality. Multiple regression show that skills in work and 

participation in systematic work environment improvement is important for 

demands and social support at work. Conclusion is that it is necessary to 

highlight psychosocial deficiencies so action can be taken to promote 

employee health. 

Keywords: psychosocial work environment, demand-control-support, 

municipal care work, systematic work environment management, salutogenic 

perspective 
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Inledning 

Allt fler människor mår psykiskt dåligt på grund av sitt arbete utifrån faktumet att 

sjukskrivningar på grund av psykosocial ohälsa under senare år har ökat markant 

(Försäkringskassan, 2015b). Arbetsmiljöverkets statistik för anmälda arbetssjukdomar under 

2013 visar att i var fjärde anmälan låg organisatoriska eller sociala faktorer bakom orsak till 

sjukdom och att 95 % av dessa kunde kopplas samman med psykosocial ohälsa 

(Arbetsmiljöverket, 2014a).    

 Människor i arbetslivet tillbringar en stor del av sin vakna tid på arbetet och enligt 

Världshälsoorganisationen, WHO (2015) har flertalet undersökningar visat att det finns 

arbetsförhållanden som anställda ofta uppfattar krävande, begränsande och stressfulla. Enligt 

rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2014) kan bland annat alltför 

höga krav i arbetet, alltför små möjligheter att som anställd kunna påverka sin arbetssituation 

samt frånvaro av medmänskligt stöd vara orsaker till psykosocial ohälsa på arbetet (SBU, 

2014). Arbetsrelaterad stress kan enligt WHO (2004) orsaka negativ effekt på individers 

psykologiska och fysiologiska hälsa men också på organisatorers effektivitet. Psykisk ohälsa 

och andra stressrelaterade sjukdomar är enligt WHO (2015) bland de främsta orsakerna till 

förtida pensionering, hög sjukfrånvaro, försämrad hälsa samt låg organisatorisk produktivitet.

 Den typ av psykosocial ohälsa som beskrivs vara vanligast i arbetslivet är stressreaktioner 

och ångestsyndrom samt depression (Försäkringskassan, 2015b). Enligt WHO (2015) är ett bra 

ledarskap och en god arbetsorganisation det bästa förhållandet att förebygga stress. Det är sällan 

som arbetsgivaren kan skydda anställda mot stressfaktorer utanför arbetet, däremot menar 

WHO (2004) kan arbetsgivaren göra en hel del för att motverka stress på arbetet. Ett sannolikt 

hälsosamt arbete enligt WHO (2004) är när arbetskraven anpassas till de anställdas förmågor 

och resurser samt att anställda har möjlighet till kontroll och stöd i sitt arbete (WHO, 2004).  

 Ökade sjukskrivningar på grund av psykosocial ohälsa är ett allvarligt samhällsproblem som 

påtagligt påverkar såväl individer, arbetsplatser och organisationer negativt. Enligt 

försäkringskassans kostnadsberäkningskalkyl för sjukfrånvaro kostar ett års sjukskrivning för 

en anställd med årslön på 264 000 kr arbetsgivaren 99 114 kr, och kostnadsdelen för 

socialförsäkringen stannar för denna sjukskrivning på 204 765 kr (Försäkringskassan, 2015a).

 Försäkringskassans analys- och prognoschef, Laura Hartman rapporterade i intervju med 

Ekots nyheter 5 september 2014 att sjukskrivningsinflödet generellt har ökat inom alla 

yrkesgrupper och arbetsområden och att framförallt är det sjukskrivningar på grund av 

psykosocial ohälsa som fortsätter att öka mest (Sveriges Radio, 2014). Försäkringskassans 

statistik visar att antalet långtidssjukskrivningar på grund av psykosocial ohälsa ökat kraftigt. 

Den totala andelen sjukskrivna på grund av psykiska sjukdomar har mellan åren 1999 - 2014 

ökat från 18 % till 35 %. Samtidigt har under samma tidsperiod sjukskrivningar på grund av 

sjukdomar i rörelseorganen minskat från 38 % ned till 26 % (Försäkringskassan, 2015b). Enligt 

Försäkringskassans prognos kommer sjukförsäkringskostnaderna för 2015 att uppgå till 81 

miljarder kronor och spås fram till 2018 stiga ytterligare, till dryga 87 miljarder kronor 

(Sveriges Radio, 2014).     

 För att förebygga psykisk ohälsa och stressrelaterade sjukdomar hos anställda är det viktigt 

enligt Arbetsmiljöverket (2014b) att företag och organisationer kontinuerligt och aktivt arbetar 

med psykosociala arbetsmiljöfrågor. Det är viktigt både för arbetstagarnas samt organisationens 

hälsa och ekonomi att detta arbete sker systematiskt så att eventuella brister i arbetsmiljön kan 

följas upp och bli åtgärdade (Arbetsmiljöverket, 2014b). Dessutom har arbetsgivare enligt 

arbetsmiljölagen (AML) skyldighet att se till att arbetstagare inte riskerar att drabbas av ohälsa 

på grund av en dålig arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 2015a). Varje år utför Arbetsmiljöverket 

mellan 30 000 till 40 000 arbetsplatsinspektioner runt om i Sverige. Om allvarliga olyckor har 
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skett eller att allvarliga brister gällande arbetsmiljön upptäckts i samband med inspektionerna 

kan arbetsgivaren bli anklagad och åtalad för lagbrott (Arbetsmiljöverket, 2015a). 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är det salutogena perspektivet. Begreppet salutogenes 

härstammar från salus vilket är det latinska ordet för hälsa och genesis som är det grekiska ordet 

för ursprung, och betydelsen är där utav hälsans ursprung (Gassne, 2008). Det salutogena 

perspektivet grundades av Aaron Antonovsky (1923 – 1994), en berömd medicinsk sociolog 

och professor som i den senare delen av sitt liv emigrerade från Amerika till Israel där han 

arbetade vid hebreiska universitetet i Jerusalem – Hadassah (Gassne, 2008). 

 Enligt Antonovsky (2005) söker salutogena perspektivet svar på frågan om vad som är roten 

till att människor är och förblir friska. Till skillnad från det biomedicinska/patogena 

perspektivet som enbart fokuserar på vad som orsakar ohälsa och sjukdom fokuserar det 

salutogena perspektivet i stället på att undersöka vilka faktorer och omständigheter kring 

människan som främjar och bevarar hälsa (Antonovsky, 2005). Enligt Antonovsky är hälsa och 

ohälsa ett ständigt pågående kontinuum hos människan och stressorer i vår omgivning som kan 

utlösa sjukdom och ohälsa finns alltid närvarande i våra liv (Antonovsky, 2005). I sin forskning 

har Antonovsky undersökt varför vissa klarar av livsavgörande händelser och sjukdomar, så 

kallade livsstressorer bättre än andra. Svaret som Antonovsky (2005) kom fram till var 

begreppet Känsla av sammanhang (KASAM). Antonovsky (2005) delar upp begreppet i tre 

grundläggande delar vilka är; Hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Antonovsky 

(2005) definierar KASAM som följer: 

 

”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man 

har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli 

som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och 

begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli 

ställer på en finns tillgängliga och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och 

engagemang” (Antonovsky, 2005, s. 46). 

 

Styrkan i en individs KASAM menar Antonovsky (2005) beror på vilka existerande generella 

motståndsresurser (GMR) eller motståndsbrister (MB) som omger individen (Antonovsky, 

2005). GMR i form av stark förankring i kulturen, stark jag- styrka ekonomiska och materiella 

resurser samt stort socialt stöd, främjar enligt Antonovsky (2005) utvecklandet av en stark 

KASAM hos individen. Dessa resurser måste finnas tillgängliga menar Antonovsky för att 

individen ska kunna vara utrustad för att hantera de alltid närvarande livsstressorerna på ett 

positivt sätt, och därigenom klara av alla svåra situationer i livet som kan komma att uppstå 

(Antonovsky, 2005). MB däremot menar Antonovsky sänker styrkan gällande KASAM, vilket 

medför att individer med svagt utvecklat KASAM är sämre rustade att klara av livsstressorerna 

vilket enligt Antonovsky kan bidra till ohälsa och sjukdom (Antonovsky, 2005).

 Antonovskys (2005) begrepp; KASAM, GMR och MB kan kopplas samman med faktorer i 

den psykosociala arbetsmiljön som har betydelse för människors hälsa i arbetslivet. Hansson 

(2004) relaterar Antonovskys begrepp om hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet till 

arbetsplatsens KASAM. För att uppnå begriplighet menar Hansson (2004) är det viktigt att 

anställda bland annat har kunskap om branschen, organisationens historia, arbetsmiljön, 

arbetsinnehåll och sin egen roll. Vidare menar Hansson (2004) att hanterbarhet kan uppnås 

genom resurser och stöd, en tydlig arbetsorganisation med klara riktlinjer liksom 
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påverkansmöjligheter, kompetens och god fysisk och psykisk ork hos medarbetarna. 

Meningsfullhet menar Hansson (2004) uppkommer genom motivation i form av visioner, mål 

och rimlig lön samt genom värderingar och rättvisa, men även genom positiva upplevelser bland 

annat i form av goda relationer, humor och trivselaktiviteter (Hansson, 2004). 

Arbetsmiljö och psykosocial arbetsmiljö.  

Arbetsmiljön omfattas av alla faktorer och förhållanden samt innehåll i arbetet som är tekniska, 

fysiska, psykologiska, arbetsorganisatoriska och sociala (Arbetsmiljöverket, 2015a). Gard 

(1999) förklarar begreppet psykosocial arbetsmiljö som ett samspel mellan anställda och den 

omgivande miljön på arbetsplatsen (Gard, 1999). Problem i den psykosociala arbetsmiljön som 

Nyhaga (2012) menar kan riskera anställda att drabbas av ohälsa kan till exempel vara 

mobbning, samarbetssvårigheter, otydligt ledarskap eller brist på uppskattning. Enligt Nyhaga 

(2012) är den psykosociala arbetsmiljön svårare att beskriva och reglera eftersom den handlar 

om hur enskilda anställda upplever rättvisa och trivsel på arbetet (Nyhaga, 2012). 

 Historisk sett har en tidsmässig förändring ägt rum gällande hur problem i arbetsmiljön 

uppmärksammats genom åren. Enligt Bjurvald (2004) handlade arbetsmiljöarbetet under 50- 

60- talet om att förebygga fall- och maskinolyckor genom tekniska arbetarskydd. Under 70-

talet fokuserades det främst på skadliga ämnen i arbetet som till exempel asbest, vinylklorid, 

lösningsmedel etcetera (Bjurvald, 2004). På 80-talet enligt Bjurvald (2004) uppmärksammades 

belastningsskador och till viss del även psykosociala problemaspekter i arbetet. På 90-talet EU-

anpassades arbetsmiljöarbetet och vid slutet av årtiondet ökade långtidssjukskrivningarna enligt 

Bjurvald (2004) explosionsartat. På 2000-talet har framförallt långtidssjukskrivningar och 

psykosociala aspekter som stress, utbrändhet, utmattningsdepressioner med mera 

uppmärksammats enligt Bjurvald (2004) och fokus har alltmer varit på hälsofrämjande arbete 

och till viss del friskvård (Bjurvald, 2004).  

Krav-Kontroll-Stöd modellen. 

I slutet av 1970-talet grundade Karasek krav - kontroll modellen som enligt Theorell (2004) 

utgör ett system för att beskriva den omgivande situationen utifrån de två dimensionerna krav 

och kontroll. Den första dimensionen förklarar Theorell (2004) är de psykologiska krav som 

omgivningen ställer på arbetarna. Enligt Theorell (2004) kan var och en av dessa psykologiska 

krav som i sin form kan vara kvantitativa -, tidsrelaterade-, känslomässiga- och kognitiva ha 

olika effekter på hälsan. Dock i vissa situationer är det enligt Theorell (2004) den sammanlagda 

mängden som avgör. Den andra dimensionen enligt Theorell (2004) handlar om 

beslutsutrymmet som de arbetande har möjlighet att utöva kontroll över sin egen arbetssituation 

inom. Beslutsutrymmet i sin tur menar Theorell (2004) har två komponenter vilka är 

uppgiftskontroll och färdighetskontroll. Uppgiftskontroll handlar enligt Theorell (2004) om i 

vilken utsträckning organisationen ger anställda kontrollmöjligheter att själva kunna bestämma 

hur arbetet ska utföras. Färdighetskontroll å andra sidan handlar om i vilken utsträckning 

organisationen möjliggör för de anställda att själva styra över sina kunskaper och 

kompetensutveckling (Theorell, 2004).  I Karaseks krav - kontroll modell reflekteras fyra olika 

idealtyper av arbeten vilka är; ”aktiva arbeten” som karaktäriseras av hög psykologisk 

belastning i kombination med hög grad kontroll, ”passiva arbeten” där både den psykologiska 

belastningen och kontrollen är låg, ”avspända arbeten” som karaktäriseras av låg psykologisk 

belastning i kombination med hög kontroll samt ”spända arbeten” där kombinationen utgörs av 

hög psykologisk belastning och låg kontroll (Karasek & Theorell, 1990; Theorell, 2004). 

Spända arbeten kan enligt Karasek och Theorell (1990) och Theorell (2004)  motverka inlärning 

och utveckling och dessutom medföra ökad risk för psykisk ohälsa. Enligt Karasek och Theorell 
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(1990) är aktiva arbeten som innehåller en hög grad av kontroll i arbetet den mest idealiska 

kombinationen eftersom människor i sådana arbeten har visats vara både friskare och gladare 

än genomsnittet i arbetslivet (Karasek & Theorell, 1990).  Krav - kontroll modellen har under 

senare år kommit att utvecklas, bland annat genom forskarna Töres Theorell och Jeffery 

Johnson, med ytterligare en dimension vilken är stöd (Karasek & Theorell, 1990). Dimensionen 

stöd avser det sociala stödet eller sociala klimatet i arbetet, och i likhet med beslutsutrymme 

har även stöd att göra med arbetsorganisationen (Theorell, 2004). Stöd i arbetet kan komma 

från både arbetskamrater och överordnade enligt Karasek och Theorell (1990). Grundprincipen 

enligt krav - kontroll - stöd modellen är att en upplevd hög nivå av yttre krav i arbetssituationen 

i kombination med en upplevd låg nivå av egenkontroll i arbetet skapar en negativ spänning 

vilken i modellen benämns som en ”isospänd” arbetssituation, som på sikt kan leda till psykisk 

och/eller fysisk ohälsa (Theorell, 2004). Det som enligt modellen utgör en ”isospänd” situation 

är när arbetstagaren har ett ”högspänt” arbete med höga krav och dessutom är isolerad utan 

något stöd från sina arbetskamrater (Theorell, 2004). Socialt stöd kan antas fungera som en 

buffert mot stress då individer som har ett väl fungerande socialt stöd utvecklar mindre symtom 

på stress än dem som står utan socialt stöd (Karasek & Theorell, 1990). 

 Krav - kontroll - stöd modellen har tidigare varit den modell som använts mest inom 

stressforskningen för att analysera psykosociala arbetsförhållandens effekt på hälsa, men i dag 

är det i stor utsträckning andra modeller som dominerar (Theorell, 2004). Bland annat 

ansträngnings - belöningsmodellen (Siegrist, 1996) och krav - resurs modellen (Demerouti, 

Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 2001). Enligt ansträngnings- belöningsmodellen (ERI) bör det 

i arbetssituationen råda en balans mellan arbetsprestation och belöning. Belöningen för 

arbetsansträngningen kan vara såväl materiell som psykosocial i form av lön, förmåner samt 

positiv feedback och uppskattning. Om anställda upplever att obalans råder mellan 

ansträngningen i arbetet och den belöning som erhålls kan detta leda till att anställda i hopp om 

att få bättre uppskattning eller lön överanstränger sig, vilket i längden kan medföra en ökad risk 

för utmattning och psykisk ohälsa (Siegrist, 1996). I krav - resursmodellen ses kraven i arbetet 

som positiva så länge dessa inte överstiger förmågan hos den anställde att hantera dem. För 

höga krav i förhållande till för lite resurser kan enligt modellen framkalla stress som i längre 

perspektiv kan leda till psykisk eller fysisk ohälsa (Demerouti et al., 2001). Även om dessa 

modeller är intressanta och alltmer kommit att användas inom arbetslivsforskningen är det mest 

av praktiska skäl, framförallt tillgången till ASK 2.0  det validerade underlaget för enkäten, som 

krav-kontroll- stöd modellen används som teoretisk grund för studien i denna uppsats. Kritik 

har tidigare riktats mot krav - kontroll modellen bland annat för att den inte anses passa som en 

generell modell för alla slags yrken och att hänsyn inte alltid tas till de fysiologiska och 

psykologiska variationer som finns hos individer (Siegrist, 1996; Van Der Doef & Maes, 2002).

 Den tidigare forskningen som genomgåtts för denna uppsats visar att det finns skillnader 

mellan hur kvinnor och män uppfattar sin psykosociala arbetsmiljö. Theorell et al. (2014) har i 

en longitudinell kohortstudie som pågick mellan 2008 och 2010 studerat 2731 män och 3446 

kvinnor i syfte att undersöka skillnader i nivåer av psykiskt ansträngning och möjlighet till 

egenkontroll i arbetet. Deltagarna svarade på frågor gällande arbetsmiljö och psykisk hälsa, och 

svar från frågor i undersökningen 2008, angående psykisk ansträngning och möjlighet till 

självbestämmande i arbetet, ålder, inkomst samt depressiva symtom, användes som prediktorer 

för depressiva symtom i undersökningen 2010. Resultatet av denna studie visar att de kvinnliga 

deltagarna i mindre utsträckning rapporterade möjlighet till egenkontroll i arbetet samt att nivån 

gällande psykologiska krav inte utvecklades lika gynnsamt för kvinnorna som för männen i 

studien. Enligt forskarna visar detta resultat på en ökad klyfta från 2008 till 2010 mellan män 
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och kvinnor gällande psykiskt ansträngande arbete. Vidare visar resultatet att det inte förekom 

någon statistisk skillnad mellan kvinnor och män gällande depressiva symtom i förhållande till 

krav, självbestämmande och psykiskt ansträngande arbete. Slutsatsen som forskarna gör är att 

kvinnor generellt rapporterar en högre nivå av psykiskt ansträngande arbete än män samt att 

psykiskt ansträngande arbete har samband med depressiva symtom i lika stor utsträckning för 

män som för kvinnor i Sverige (Theorell et al., 2014).  

 Hälsa och psykosocial ohälsa i arbetslivet 

Världshälsoorganisationens definition från 1948 av hälsobegreppet gäller än i dag och beskriver 

hälsa inte enbart som avsaknad av sjukdom eller funktionshinder, utan som ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande (WHO, 2003). Enligt Socialstyrelsen 

(2015) omfattas hälsobegreppet av två dimensioner, en dimension som är professionellt 

bedömd och en dimension som är självskattad och relaterar till den egna förmågan 

(Socialstyrelsen, 2015). Begreppet psykosocial ohälsa används enligt Karlsson (2004) för att 

beskriva orsaksförhållanden i arbetsmiljön som ligger utanför de tekniska/medicinska 

områdena och som är psykologiskt och/eller socialt betingande. Begreppet används även för att 

beskriva faktorer i människans sociala relationer och miljö som är av betydelse för psykisk 

påfrestning i form av stress (Karlsson, 2004).   

 Stressrelaterad ohälsa kan yttra sig i form av depressionssymtom och utmattningssyndrom 

(SBU, 2014). En vardaglig benämning på uttmattningssyndrom är utbrändhet (Brundin, 2004). 

Begreppet utbrändhet (eng. burn out) användes enligt Brundin (2004) ursprungligen på 

personer som arbetade inom människovårdande yrken och som upplevde sig utarbetade. 

Begreppet har sedan kommit att föras över till andra sektorer inom arbetslivet, främst till sådana 

där stora nedskärningar och strukturförändringar har ägt rum (Brundin, 2004). Enligt SBU 

(2014) utvecklar kvinnor och män i lika hög grad depressionssymtom som symtom på 

utmattningssyndrom i de fall arbetsvillkoren är likartade. Däremot är depressionssymtom och 

symtom på utmattningssyndrom generellt vanligare förekommande hos kvinnor än män (SBU, 

2014). Depression och utmattningssyndrom är tillstånd som delvis går in i varandra men ska 

ändå ses som olika tillstånd med skilda diagnoser som kan förekomma samtidigt hos en person 

enligt SBU (2014).  Slutsatser som SBU (2014) redovisar i sin rapport utifrån forskningsläget 

är att forskningen främst varit inriktad på betydelsen av organisatoriska och psykosociala 

faktorer och att det finns vetenskapligt underlag för att följande gäller på gruppnivå; Kvinnor 

och män med likartade arbetsvillkor utvecklar i lika hög grad symtom på depression och 

utmattningssyndrom. Personer som i sitt arbete upplever små möjligheter att påverka i samband 

med allt för höga krav, bristande medmänskligt stöd samt konflikter och mobbning på 

arbetsplatsen utvecklar mer depressionssymtom än andra. Personer som upplever ett pressande 

arbete, osäkerhet i anställningen eller en arbetssituation där belöningen upplevs som liten i 

förhållande till ansträngningen utvecklar mer symtom både på depression och 

utmattningssyndrom än andra. Personer som däremot upplever goda möjligheter till kontroll i 

det egna arbetet och rättvis behandling utvecklar mindre symtom på depression och 

utmattningssyndrom än andra. (SBU, 2014). Resultat och slutsatser utifrån dessa studier 

bedöms enligt SBU (2014) vara giltiga även för män och kvinnor som arbetar under svenska 

förhållanden. Framtidens forskning bör enligt SBU (2014) framförallt inriktas mot 

interventionsstudier som följer långtidseffekter på denna typ av ohälsa efter vetenskapligt 

underbyggda arbetsmiljöinsatser.     

 Enligt tidigare forskning har den psykosociala arbetsmiljön inte enbart betydelse för psykisk 
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ohälsa i form av depression och utmattningssyndrom. Heikkilä et al. (2013) har med sin 

forskning visat att den upplevda psykosociala arbetsmiljön även har betydelse för människors 

livsstil i övrigt. Enligt resultatet från 11 delstudier från Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, 

England och Sverige var personer som upplevde psykosocialt ansträngande arbete mer benägna 

att ha en ohälsosam livsstil jämfört med dem som inte gjorde det. Forskarnas slutsats från 

studien var att arbetsrelaterad stress kan sättas i samband med en ohälsosam livsstil och att 

avsaknad av stress i arbetet kan sättas i samband med en hälsosam livsstil (Heikkilä et al., 2013).

 Det finns även forskning som undersökt på vilket sätt oavlönat arbete i relation till 

förvärvsarbete har betydelse för anställdas psykiska välbefinnande i arbetet. Lindfors, 

Berntsson och Lundberg (2006) studerade hur betald och obetald arbetsbelastning kan relateras 

till psykiskt välbefinnande och symtom på psykisk ohälsa i arbetslivet. Sammanlagt 850 

heltidsarbetande tjänstemän, bestående av kvinnor och män mellan 32-58 år, som levde i 

samboförhållanden med minst ett barn deltog i studien (Lindfors et al., 2006). Resultatet, som 

baserades på besvarade självskattningsfrågor gällande dimensioner av psykologiskt 

välbefinnande och symtom på psykisk ohälsa, visade bland annat att kvinnor som utförde hög 

grad av obetalt arbete i hemmet accepterade sig själva och sin omgivning mindre. Betalt arbete 

däremot kunde bland annat enligt forskarna relateras till personlig utveckling. För männen i 

studien hade betalt arbete en positiv betydelse för personlig mognad och symtom på psykisk 

ohälsa (Lindfors et al., 2006).    

 Vidare har italiensk arbetsmiljöforskning visat att en upplevd god arbetsmiljö och 

arbetsbelastning bidrar till mer engagemang i arbetet (Fiabane, Giorgi, Sguazzin & Argentero, 

2013). Syftet med studien var att identifiera vilken betydelse organisatoriska och personliga 

faktorer har för arbetsengagemang. Deltagarna var sammanlagt 110 sjuksköterskor, läkare, 

sjukgymnaster och övrig vårdpersonal som besvarade ett självskattningsformulär. Det som 

Fiabane et al. (2013) fann var att både organisatoriska och personliga faktorer kan associeras 

med engagemang i arbetet. Betydande organisatoriska prediktorer för engagemang i arbetet var 

arbetsbelastning, värderingar och gemenskap. Betydande prediktorer för energi i arbetet var 

arbetsbelastning, psykisk hälsa och arbetstillfredsställelse. Forskarna i studien framhåller att en 

lämplig nivå av arbetsbelastning gällande kvalitet och mängd kan förebygga och skydda 

individer från att förlora sin arbetsenergi och bli utmattade på grund av krav i arbetet. Forskarna 

framhåller även att vid förbättringsarbete som syftar till att förbättra sjukvårdsarbetet och 

personalens psykiska hälsa bör fokuseringen vara på sådana faktorer som arbetsbelastning, 

personliga förväntningar och arbetstillfredsställelse (Fiabane et al., 2013).  

 Den tidigare forskningen har visat på vikten av interventioner och långsiktiga insatser för att 

förbättra den psykosociala arbetsmiljön genom att utvärdera vilka effekter ett sådant arbete kan 

medföra för såväl organisationer och enskilda medarbetare. Bland annat har Lavoie -Tremblay, 

Bourbonnais, Viens, Ve´zina, Durand, och Rochette, (2005) i sin studie utvärderat effekten av 

ett ingripande som syftade till att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Bakgrunden till 

interventionen som genomfördes vid en långvårdverksamhet i Quebec var att det bland 

vårdpersonalen fanns en hög grad av sjukfrånvaro på grund av utbrändhet. Begränsningar som 

personalen upplevde i arbetet hade identifierats och en handlingsplan för att förbättra den 

psykosociala arbetsmiljön genomfördes (Lavoie -Tremblay et al., 2005). Effekten av 

ingripandet utvärderades genom frågeformulär såväl före som efter interventionen. Formulären 

innehöll index gällande arbetsinnehåll, obalans i arbetsbelastning och belöning samt index för 

psykiska symtom (Lavoie -Tremblay et al., 2005). Resultatet från studien visade att obalansen 

mellan ansträngning och belöning samt frånvarotalet hade minskat betydligt efter 

interventionen. Slutsatsen som forskarna gör är att deltagande och genomförda handlingsplaner 
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som avser problematiska aspekter av den psykosociala arbetsmiljön är viktiga instrument när 

det gäller interventioner för att förbättra personalens hälsa (Lavoie - Tremblay et al., 2005). 

 Även Michélsen, Sebrant och Schulman (2014) har visat på betydelsen av att synliggöra 

behovet av långsiktiga insatser gällande den psykosociala arbetsmiljön och anställdas 

välbefinnande. Syftet och målet med projektet, som pågick under en tidsperiod på 3,5 år vid en 

kvinnoklinik på ett större sjukhus i Stockholm, var att utveckla en modell för psykosocialt stöd 

för anställda samt att kartlägga existerande psykisk påfrestning och psykisk ohälsa inom olika 

yrkesprofessioner och enheter. Ett vidare syfte med studien var att tillsammans med anställda 

och ledningen designa och rekrytera ett psykologiskt stöd som skräddarsytts för varje 

arbetsplats, och därefter utvärdera interventionseffekterna gällande psykosociala påfrestningar 

och psykosocial ohälsa inom de olika professionerna på kliniken. Resultatet från denna studie 

visar att deltagarna i undersökningen upplevde psykisk påfrestning på arbetet och uppfattade 

ett behov av stöd, samt att deltagarna fick nya insikter och en ökad acceptans för ett långsiktigt 

förbyggande av psykisk påfrestning. Slutsatsen forskarna gör utifrån studien är att ökad 

legitimitet beträffande psykisk påfrestning på arbetet, en kontinuerlig återkoppling mellan 

klinikens ledning och de anställda är viktiga faktorer när det gäller utvecklandet av långsiktiga 

åtgärdsprogram som innefattas av olika former av psykologiskt stöd (Michélsen et al., 2014). 

 

Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverket och systematiskt arbetsmiljöarbete 

Arbetsmiljöverket (AV) är en statlig myndighet som på uppdrag av regeringen och riksdagen 

kontrollerar att arbetsmiljön ute i verksamheterna uppfyller de krav som finns i arbetsmiljölagen 

(AML) om att alla i arbetslivet ska ha en bra och utvecklande arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 

2015b). Genom sitt ansvarsområde har AV som syfte och mål att minska riskerna för ohälsa 

och olycksfall i arbetslivet samt ur ett helhetsperspektiv arbeta för att förbättra såväl den fysiska 

som den psykosociala arbetsmiljön. AV bedriver detta arbete genom informationsspridning, 

inspektioner av arbetsplatser samt genom utfärdande av juridiskt bindande föreskrifter 

(Arbetsmiljöverket, 2015b). AML är enligt AV (2006) en tvingande lag som inte kan avtalas 

bort (Arbetsmiljöverket, 2006). I AML finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra 

skyddsansvariga att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet (Arbetsmiljöverket, 2006). I AML 

2 kapitel 1 § står följande regel gällande arbetsmiljöns beskaffenhet: 

”Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och 

tekniska utvecklingen i samhället. Vid fartygsarbete skall arbetsmiljön vara tillfredsställande 

också med hänsyn till sjösäkerhetens krav. 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 i förändrings- och utvecklingsarbete 

som rör hans eget arbete. Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att 

arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller 

olycksfall. Därvid skall även löneformer och förläggning av arbetstid beaktas. Starkt styrt eller 

bundet arbete skall undvikas eller begränsas. Det skall eftersträvas att arbetet ger möjligheter till 

variation, social kontakt och samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter. Det 

skall vidare eftersträvas att arbetsförhållandena ger möjligheter till personlig och yrkesmässig 

utveckling liksom till självbestämmande och yrkesmässigt ansvar” (Arbetsmiljöverket, 2015a, s. 

12). 

Arbetsmiljölagstiftningen som vi har i dag bygger på samverkan mellan arbetsgivare och 

arbetstagare utifrån bestämmelser i EU:s ramdirektiv 89/391/EEG (Arbetsmiljöverket, 2006). 

Tidigare försiggick samverkan kring arbetsmiljöfrågor ofta vid sidan om den ordinarie 

verksamheten via en särskild skyddsorganisation med arbetsgivare, skyddsombud och 
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skyddskommitté. Insatser genomfördes ibland först när olycksfall redan inträffat och åtgärder 

ledde vanligen endast till tillfälliga förbättringar av arbetsmiljön. Den 1 juli 1991 skärptes 

arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön genom en ny bestämmelse i AML om att arbetsgivaren 

har skyldighet att se till att verksamheten har en bra arbetsmiljö genom att planera, leda och 

kontrollera verksamhetens arbetsmiljöarbete. Syftet med lagändringen var att 

arbetsmiljöarbetet skulle integreras i den övriga verksamheten och därmed bli mer 

förebyggande och långsiktig (Arbetsmiljöverket, 2006). 

     Det systematiska arbetsmiljöarbetet. AV: s föreskrift (AFS2001:1) om det systematiska 

arbetsmiljöarbetet trädde i kraft den 1 juli 2001(Arbetsmiljöverket, 2006). Föreskriften som i 

förkortad form kallas SAM syftar till att arbetsgivaren kontinuerligt ska arbeta för att uppnå en 

tillfredställande arbetsmiljö genom att systematiskt undersöka, genomföra och följa upp 

verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall genom arbetet förebyggs. Enligt 

föreskriften om SAM ska arbetsmiljöarbetet ingå som en naturlig del i den dagliga 

verksamheten och omfatta alla förhållanden i arbetet som kan betraktas vara fysiska, 

psykologiska och sociala. Det innebär att det på arbetsplatsen både ska finnas en 

arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena ska vara för att förebygga ohälsa och 

olycksfall i arbetet samt rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå 

till. Vidare anger föreskriften om SAM att arbetsgivaren ska delegera och fördela uppgifterna 

gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet till en eller flera chefer, arbetsledare eller andra 

arbetstagare. Förutom att arbetsgivaren ska se till att tillräckligt med befogenheter och resurser 

finns för att bedriva ett tillfredställande systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbetsgivaren även 

se till att ansvariga har tillräckliga kunskaper och kompetens om fysiska och psykosociala 

förhållanden i arbetet som innebär risker för ohälsa och olycksfall. Likaså kunskaper och 

kompetens gällande regler om arbetsmiljön samt om åtgärder som kan sättas in i syfte att 

förebygga ohälsa och olycksfall. Det inbegriper således att ansvariga ska ha tillräckliga 

kunskaper och kompetens även om arbetsförhållanden som främjar en god arbetsmiljö. I 

verksamheter där antalet anställda överstiger tio personer ska det finnas en skriftlig 

dokumentation över verksamhetens arbetsmiljöpolicy, rutiner och uppgiftsfördelning 

(Arbetsmiljöverket, 2006).     

  Enligt AV (2014b) finns fyra viktiga faktorer som bör beaktas i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen; 

 1) Undersökning- som syftar till att kontinuerligt granska den egentliga fysiska och 

psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. Granskningar av arbetsmiljön kan göras dagligen, 

regelbundet planerat under året, efter en olycka eller tillbud och före en verksamhetsförändring. 

 2) Riskbedömning- som syftar till att samtidigt vid undersökning göra en skriftlig bedömning 

av både allvarliga och mindre allvarliga risker i arbetsmiljön. 

 3) Åtgärd- som syftar till att de risker som inte kan åtgärdas med en gång skriftligt förs in i 

dokumentets handlingsplan där det tydligt ska framgå när bristen ska vara åtgärdad samt vem 

som har ansvar för att åtgärden blir utförd. 

 4) Kontroll- som syftar till att arbetsgivaren som enligt AML har det övergripande ansvaret gör 

en uppföljning och kontrollerar att åtgärden verkligen har blivit genomförd. Om inte bristen av 

någon anledning inte har blivit åtgärdad ska arbetsgivaren se till att bristen genom det 

systematiska arbetsmiljöarbetet återigen undersöks, riskbedöms, åtgärdas samt kontrolleras 

(Arbetsmiljöverket, 2014b). 

 

 



9 
 

Kommunala satsningar på arbetsmiljö 

Frick (2013) har visat med sin fallstudie att hälsofrämjande insatser gällande den psykosociala 

arbetsmiljön leder till friskare och aktivare personal. I fallstudien utvärderas implementeringen 

av utvecklingsprojektet ”Hälsosam” som pågick 2007- 2009 i Leksands Kommun (Frick, 

2013). Syftet med utvecklingsprojektet var att minska sjukfrånvaron och öka anställdas 

engagemang och kompetens. Studien bygger på 76 dokument, 37 deltagande observationer 

samt 35 intervjuer med kommunalråd, chefer, medarbetare, skyddsombud och fackliga 

representanter. Resultatet visade bland annat att ”Hälsosam” bidrog till att anställda i större 

utsträckning deltog i hälsofrämjande aktiviteter och gemensamma aktiviteter efter arbetet. 

Självskattad hälsa och kondition förbättrades. Enhetschefernas omedelbara uppföljning av 

sjukfrånvaro upplevdes mer stödjande än kontrollerande av de anställda. Av 450 

långtidssjukskrivningar kunde hälften återgå till arbetet genom rehabilitering vilket Frick 

(2013) menar är en mycket hög rehabiliteringstakt.   

 Vidare har Randle´s och Tilanders (2007) forskning visat att reflektion som en del av arbetet 

kan motverka arbetsrelaterad stress, stabilisera personalomsättning och resultera i 

organisationsförändringar inom hemtjänst, skola och socialt arbete. Resultatet av projektet 

”Reflekterande arbetsplatser” som pågick mellan 1994-1996 och som organiserades av 

Karlstads, Grums och Forshagas kommuner visade att de anställda blev friskare då 

sjukfrånvaron minskade med 30 %. De anställda blev mer motiverade, kompetenta och mer 

kommunikativa. På organisation- och gruppnivå ökade toleransen för mångfald, 

kommunikationsfärdigheter utvecklades bättre och likaså sociala relationer mellan kollegor och 

klienter. På individnivå visade resultatet att stressnivåer minskade samt att hälsan, självkänslan 

och självmedvetenheten förbättrades (Randle & Tilander, 2007).  

 Även om reflektion i arbetet kan motverka arbetsrelaterad stress som forskningen har visat 

är det enligt Aronsson, Astvik och Gustafsson (2010) också viktigt med återhämtning och vila. 

Resultatet från deras enkätstudie visar att återhämtning från arbetet är en betydelsefull faktor 

för hälsan. Syftet med studien var att undersöka arbetsförhållanden som förknippas med 

ackumulering av stress och bristande återhämtning samt att studera hur återhämtning är relaterat 

till hälsoaspekter. Studien genomfördes vid två svenska kommuner med deltagare inom 

hemtjänst, förskola och socialtjänst. Två yttergrupper identifierades ”återhämtade” och ”ej 

återhämtade”.  Resultatet visar att ”ej återhämtade” tillhör en riskgrupp för ohälsa då de hade 

en betydligt högre ohälsorapportering. Däremot hade denna grupp inte någon högre 

sjukfrånvaro vilket forskarnas slutsats beror på att sjukfrånvaro ersätts med sjuknärvaro 

(Aronsson et al., 2010).      

 Psykosocial arbetsmiljö i kommunal vård- och omsorg. Ahnlund (2008) har utifrån tre 

delstudier (Ahnlund & Johansson, 2006; Ahnlund (2008); Ahnlund & Sauer, 2008) avhandlat 

hur omsorgsarbetet inom äldre- och handikappomsorgen gestaltar sig utifrån aspekterna 

utbildning, arbetsmiljö och relationer. Resultatet visar att personalen inom båda 

omsorgspraktikerna talar om sitt arbete utifrån ”att arbeta utifrån rutiner” och ”att vara ett stöd 

i brukarnas vardag” och att skillnaden mellan dessa två praktiker enligt Ahnlund och Sauer 

(2008) ligger i vad som menas med uttrycken ”att arbeta utifrån rutiner” och ”stöd”. Enligt 

forskarna har personal inom handikappomsorgen ett tydligare pedagogiskt perspektiv då 

personalen gör saker tillsammans med brukarna i syfte att öka brukarnas självständighet och 

delaktighet. Uppgifter för personal inom äldreomsorgen handlar i stor utsträckning om att i 

stället rutin- och tidsmässigt hjälpa de äldre med vardagliga saker som de inte längre själva kan 

utföra (Ahnlund & Sauer, 2008). Resultatet från delstudien (Ahnlund & Johansson, 2006) vars 

syfte var att undersöka hur enhetschefer och omsorgspersonal vid de två omsorgspraktikerna 

förhåller sig till utbildning och kompetensfrågor pekar på att kunskap gällande vård-och 

omsorgsarbete som det omgivande samhället ser som legitim avvisas på arbetsplatsen (Ahnlund 
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& Johansson, 2006). Undersköterskors kompetens menar Ahnlund och Johansson (2006) 

kommer inte till användning inom äldreomsorgen. Vidare framhåller enhetscheferna inom 

handikappomsorgen att utbildning är viktigt men att den nuvarande omvårdnadsutbildningen 

inte ger personalen den rätta kompetensen (Ahnlund & Johansson, 2006).  

 I den sista delstudien (Ahnlund, 2008) var syftet att analysera vård-och omsorgsarbetares 

beskrivningar av sina arbetsförhållanden utifrån aspekterna krav i arbetet, inflytande och socialt 

stöd och med fokus på utbildning och lärande. Ahnlund (2008) identifierade tre idealtyper; ”de 

brukarkontrollerade, de organisatoriskt övergivna samt de omgivningsstöttade”. Gemensamt 

för idealtyperna var att de upplevde höga krav på sig i arbetet. De som skiljde idealtyperna åt 

var hur kraven hanterades och hur relationerna till brukare och kollegor kom till uttryck. Höga 

krav underlättades för ’de omgivningsstöttade’ genom att utvecklingsinriktade och lärande 

dialoger fördes kring aspekter i arbetet där brukare, kollegor och ledning involverades. 

Idealtypen ”de organisatoriskt övergivna” anpassade sig i stället till arbetsmiljön och 

lärandeprocesserna. För denna idealtyp var arbetsklimatet hårt där tidspress och vårdtunga äldre 

framställdes som problematiskt. För ”de organisatoriskt övergivna” fanns ingen organisation 

för någon gemensam reflektion kring vad man gör och varför. För ”de brukarkontrollerade” 

framkom att ensamarbete var svårt att hantera om relationerna till brukarna inte fungerade 

tillfredställande. Slutsatsen enligt Ahnlund (2008) är att lärande sker i relation till brukarnas 

behov men att relationen till brukarna lämnades oreflekterat eftersom det sällan fanns möten 

där sådana delar av arbetet diskuterades (Ahnlund, 2008).   

 Gustafsson och Szhebely (2007) har också gjort en jämförande studie vilken handlar om 

privat och offentligt omsorgsanställdas attityder till sin arbetsmiljö. Utifrån resultatet av 3 500 

besvarade formulär, som via en postenkät skickades ut till samtliga kategorier av 

omsorgspersonal i 8 svenska kommuner, kunde inte forskarna se någon entydig skillnad mellan 

privat och offentligt anställdas bedömning av arbetsmiljön. Däremot upptäckte forskarna 

entydiga och stora skillnader mellan privat och offentligt anställda när det gäller synen på 

kommunernas politiska styrning. För anställda inom den privata omsorgen var 

kommunpolitikernas roll för arbetsmiljö, ekonomi och omsorgskvalitet av mindre betydelse än 

för de offentligt anställda. Jämförelsen visade att privat anställda är betydligt mindre benägna 

än offentligt anställda att göra en bedömning av hur stort inflytande kommunens politiker har 

över äldreomsorgens organisation och arbetsmiljö samt kvaliteten inom äldreomsorgen och 

utnyttjandet av kommunens ekonomiska resurser (Gustafsson & Szhebely, 2007). 

 Larsson (2015) menar att större hänsyn måste tas till psykosociala och organisatoriska 

faktorer när det gäller arbetsplatsers hälsofrämjande arbetsmiljöarbete. Slutsatsen som baseras 

på resultat från tre empiriska delstudier där syftet var studera hur hälsofrämjande 

arbetsmiljöarbete styrs och genomförs i kommunala organisationer är enligt Larsson (2015) att 

hälsofrämjande arbetsmiljöarbete domineras av friskvårdsinsatser samt att detta arbete behöver 

breddas för att inkludera psykosociala och organisatoriska faktorer i arbetsmiljön. Enligt 

Larsson (2015) behövs organisatoriska förutsättningar inklusive stöd ges från högre chefer och 

HR- personal till kommunala chefer i det praktiska hälso- och arbetsmiljöarbetet. I 

avhandlingen stödjer Larsson (2015) också idén om att arbetsplatsernas hälso- och 

arbetsmiljöarbete inte ska betraktas som en given och etablerad praktik utan ska bedrivas genom 

aktivt och kontinuerligt arbete (Larsson, 2015).  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är mot bakgrund till resonemanget som behandlats undersöka vilka faktorer 

givna den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen som eventuellt kan tänkas påverka 

deltagarnas välbefinnande och hälsa i arbetet, men också att undersöka vilken betydelse det 

systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen kan ha för deltagarnas psykosociala 

arbetsmiljö. En bidragande orsak till att den psykosociala ohälsan i arbetslivet ökar kan därmed 

antas vara att organisationerna generellt är sämre på att utföra ett hållbart systematiskt 

arbetsmiljöarbete när det gäller den psykosociala arbetsmiljön jämfört mot den fysiska 

arbetsmiljön. Individer som i sitt arbete under en längre tid upplever sig utsatta för en dålig 

psykosocial arbetsmiljö riskerar uppenbarligen att drabbas av psykosocial ohälsa, vilket i långa 

loppet kan leda till en mycket lång sjukfrånvaro från arbetet. För organisationen som helhet 

innebär lång sjukfrånvaro ökade kostnader och större arbetsbelastning för såväl chefer och 

medarbetare som ska täcka upp för den sjukskrivna medarbetarens arbete. I slutändan kan 

tänkas att kvaliteten i vård- och omsorgsarbetet försämras vilket kan få konsekvenser för 

brukarna av omsorgen. Om anställda uppfattar sin psykosociala arbetsmiljö som god men inte 

har kunskap om och är delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet kan antagande göras att 

det systematiska arbetsmiljöarbetet inte har någon betydelse för anställdas psykosociala hälsa. 

Psykosociala faktorer kan också tänkas uppfattas olika på arbetet beroende på om det hos 

deltagarna finns yngre eller äldre hemmavarande barn. Antagandet kan göras att yngre barn 

kräver mer omsorg inom hemmet än äldre barn i hänseende till vård av sjukt barn, läxor och 

fritidsaktiviteter etc., vilket i sin tur kan tänkas påverka återhämtning och vila från psykosociala 

krav på arbetet.  

Frågeställningarna som ställs i studien är: 

1. Hur uppfattar deltagarna sin psykosociala arbetsmiljö?  

2. Skiljer sig uppfattningen om deltagarna har yngre barn att ta hand om hemma?  

3. Har det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen någon betydelse för deltagarnas 

psykosociala arbetsmiljö?  

4. Finns kunskap hos deltagarna om SAM?  

5. Är deltagarna delaktiga i arbetsmiljöarbetet?  
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Metod 

Urval 

Urvalet som den kvantitativa enkätundersökningen grundar sig på är alla vård- och 

omsorgsanställda inom hemtjänst och äldreomsorg i en svensk kommun. Att urvalet skulle 

utgöras av just vård- och omsorgsanställda bestämdes utifrån faktumet att sjukfrånvaron för 

denna yrkeskategori enligt kommunens egen statistik ökat mest. Det totala antalet deltagare 

som utifrån urvalet medverkar till denna enkätstudie är 96 vård- och omsorgsanställda inom 

kommunens verksamheter för hemtjänst och äldreomsorg. Totalt lämnades 140 enkäter ut 

fördelat på fyra enheter med målet att samla in minst 100 besvarade enkäter. Detta mål missades 

dock med fyra enkäter då totalt 96 besvarade enkäter avslutningsvis har kunnat samlas in. 

Svarsfrekvensen för enkäten är således 69 procent.    

 Deltagarna som frivilligt medverkar till studien arbetar som undersköterskor, vårdbiträden 

eller övrig personal vid fyra inom kommunen geografiskt spridda vård- och 

omsorgsverksamheter för hemtjänst och äldreomsorg. På grund av att det är få av deltagarna 

som uppgivit andra yrkestitlar än undersköterska och vårdbiträde valdes dessa att ingå i 

yrkeskategorin övrig personal. Könsfördelningen bland deltagarna i undersökningen är 

övervägande kvinnor och eftersom spridningen är så stor mellan könen kommer det i analysen 

inte göras någon specifik åtskillnad mellan kvinnor och män. Univariat analys gällande 

deltagarnas demografi visar att könsfördelningen är ojämn då 93 deltagare är kvinnor och 

endast 3 är män. Åldersspannet hos deltagarna i enkätundersökningen sträcker sig från 17 - 65 

år. Utbildningsnivån bland deltagarna varierar från grundskola till högskola/universitet, och den 

största andelen av deltagarna har rapporterat gymnasie- och eftergymnasial utbildning som 

högsta utbildningsnivå. De flesta deltagarna har rapporterat att de har relevant utbildning för 

sitt yrkesområde. Flertalet deltagare har rapporterat en tjänstgöringsgrad över 85 procent. De 

flesta deltagarna lever i ett förhållande antingen som gifta eller sambos.  

 I Tabell 1 ses deskriptiv statistik med medelvärde och standardavvikelse gällande 

deltagarnas ålder och yrkeserfarenhet samt för undergrupperna gällande kategorivariabeln 

hemmavarande barn dvs. gruppen deltagare som rapporterat om inga hemmavarande barn samt 

gruppen som rapporterat om hemmavarande barn under respektive över 12 år. I tabellen ses 

även inom parantes den tillagda undergruppen deltagare som inte rapporterat uppgift om 

hemmavarande barn. ANOVA genomfördes för ålder, yrkeserfarenhet och undergrupperna för 

hemmavarande barn. Gruppen deltagare som rapporterat inga hemmavarande barn (n = 19), 

gruppen som rapporterat att de har hemmavarande barn (n = 40) samt gruppen deltagare som i 

enkäten inte lämnat ut uppgift om hemmavarande barn (n = 32) ingår i den ANOVA som 

genomfördes för beroendevariablerna ålder (F = 4.01, p = .022, η2 = .082) och yrkeserfarenhet 

(F = 2.43, p = .094, η2 = .052). Statistiskt signifikanta skillnader kunde ses i eftertestet (Scheffé) 

mellan gruppen som rapporterat om hemmavarande barn och gruppen som inte lämnat uppgift 

om hemmavarande barn (p = .027). 
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Tabell 1 

Deskriptiv statistik över variablerna ålder och år inom yrket samt undergrupperna för 

variabeln hemmavarande barn  

  

 

 

n 

 

M 

 

SD 

 

Ålder (17 - 65år) 

     Inga hemmavarande barn 

     Hemmavarande barn  

- under 12 år 

- över 12 år 

     (Ingen uppgift om hemmavarande barn) 

 

Yrkeserfarenhet (år i yrket) 

     Inga hemmavarande barn 

     Hemmavarande barn 

- under 12 år 

- över 12 år  

    (Ingen uppgift om hemmavarande barn) 

 

93 

19 

42 

24 

18 
a(32) 

 

91 

19 

40 

23 

17 
a(32) 

 

 

42.30 

40.53 

39.14 

33.42 

46.78 
b(47.50) 

 

15.59 

12.79 

14.01 

10.67 

18.53 
b(19.22) 

 

 

13.37 

15.42 

9.81 

7.66 

6.70 
c(14.89) 

 

11.93 

12.03 

9.90 

7.13 

11.45 
c(13.57) 

 

Not. Deltagare N = 96, inom parantes a antal, b medelvärde och c standardavvikelse för deltagare som inte svarat 

på variabeln för hemmavarande barn.  

  

 I Tabell 2 ses beskrivande statistik i antal och procent över deltagarnas demografi gällande 

kön, högsta utbildningsnivå, områdesrelevant utbildning, anställningsår på arbetsplatsen, 

civilstånd och hemmavarande barn. Chi 2- test (Pearson Chi-Square) genomfördes mellan 

kategorivariablerna; högsta utbildningsnivå – hemmavarande barn: x2 (df = 6, n = 91) = 3.693, 

p = .718, områdesrelevant utbildning – hemmavarande barn: x2 (df = 2, n = 74) = 1.844, p = 

.398, anställningsår på arbetsplatsen – hemmavarande barn: x2 (df = 2, n = 87) = .600, p = .741 

samt civilstånd - hemmavarande barn: x2 (df = 2, n = 91) = 2.063, p = .356. Testvärdena enligt 

Pearsons chi 2 visar att eventuella samband mellan dessa variabler inte är statistiskt signifikanta.  
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Tabell 2  
Beskrivande statistik över deltagarnas demografiska bakgrund i antal och procent inom parantes, 

samt bortfall i procent inom parantes.  

Demografisk bakgrund 

kategorivariabler 

   

  Antal Antal i procent (%) Bortfall (%) 

Kön 

 Kvinnor 

 Män 

Utbildningsnivå (högsta) 

 Grundskola 

 Gymnasium 

 Eftergymnasial utb. 

 Högskola/universitet 

Områdesrelevant utbildning 

 ja 

 nej 

Yrkestitel 

 undersköterska 

 vårdbiträde  

 övrig yrkestitel 

Anställningsår på arbetpl. 

 kortare än två år 

 längre än två år 

Tjänstgöringsgrad 

 upp till 50 % 

 mellan 51-80 % 

 mer än 80 % 

Civilstånd 

 gift/sambo 

 ensamstående 

Hemmavarande barn 

 – under 12 år 

 – över 12 år 
a(inga hemmavarande barn) 
b(ingen uppgift om hemmavarande barn) 

  

96 

93 

3 

96 

12 

49 

26 

9 

74  

63 

11 

89 

65 

20 

4 

87 

20 

67 

91 

4 

7 

80 

91 

78 

13 

96 

24 

18 
a19 
b35 

(100) 

(96.9) 

(3.1) 

(100) 

(12.5) 

(51.0) 

(27.1) 

(9.4) 

(77.1) 

(65.5) 

(11.5) 

(92.7) 
(67.7) 

(20.8) 

(4.2) 

(90.6) 
(20.8) 

(69.8) 

(94.8) 

(4.2) 

(7.3) 

(83.3) 

(94.8) 

(81.3) 

(13.5) 

(100) 

(25.0) 

(18.8) 
a(19.8) 
b(36.5) 

(0) 

 

 

(0) 

 

 

 

 

(22.9) 

 

 

 

 

 

 

(9.4) 

 

 

(5.2) 

 

 

 

(5.2) 

 

 

(0) 

Not. N = 96, a Antal och procent deltagare som i enkäten skriftligen svarat med nolla eller streck på frågan om 

antal och ålder för hemmavarande barn. b Antal och procent deltagare som valts att ingå i undersökningen trots att 

de inte lämnat uppgift om antal och ålder för hemmavarande barn     

 

Material 

Datainsamlingen utgörs av en kvantitativ enkätundersökning där frågeformuläret förutom 

demografiska frågor om deltagarnas ålder, kön, utbildning, yrkesbakgrund etc. innehåller 

indexerade självskattningsfrågor kring de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna; arbetskrav, 

socialt stöd, kontroll, och kompetens. Indexfrågorna i enkäten gällande den psykosociala 

arbetsmiljön är hämtade från frågeformuläret ASK 2.0 som tidigare utformats för att mäta 

arbetsbelastning, socialt stöd, kontroll och kompetens i arbetslivet. Det validerade 

frågeformuläret ASK 2.0 finns redovisad i Hovmark och Thomsson (1995). I enkäten fanns 

från början också två frågor gällande uppfattad fysisk och psykosocial hälsa på arbetet. Dessa 

frågor valdes dock att tas bort och ingår inte i analysen. Detta gjordes eftersom frågor om 
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upplevd hälsa i arbetet inte är relevanta för undersökningens huvudsyfte, vilket är att undersöka 

vilka faktorer i den psykosociala arbetsmiljön som främjar hälsa. De indexerade frågorna 

gällande SAM har utformats utifrån AV:s föreskrift (AFS2001:1) och finns tillgänglig i 

Arbetsmiljöverket (2015).     

 Variabler. Den första delen av enkäten innehåller onumrerade demografiska 

bakgrundsfrågor om kön, ålder, utbildningsnivå, områdesrelevant utbildning, yrkestitel, 

anställningsår inom yrket, anställningsår nuvarande arbetsplats, tjänstgöringsgrad, civilstånd 

samt antal och ålder på hemmavarande barn. Att gränsen för yngre och äldre barn har dragits 

vid 12 år handlar i denna studie om att det är den åldersgränsen som allmänt gäller för att 

föräldrar ska kunna få ersättning för vård av sjukt barn i hemmet.  Bakgrundsfrågorna kodades 

med siffror innan data matades in som variabler i det statistiska analysprogrammet SPSS. I 

enkäten har 42 deltagare rapporterat att de har hemmavarande barn, varav 24 rapporterat barn 

hemma under 12 år och 18 hemmavarande barn över 12 år. Nitton deltagare har i enkäten 

rapporterat att de inte har hemmavarande barn. Uppgift om hemmavarande barn saknas för 35 

av deltagarna. Antalet hemmavarande barn hos deltagarna sträcker sig från ett till och med fem 

barn. Medelvärdet för antalet hemmavarande barn är (m = 1.34) och standardavvikelsen (SD = 

1.21). Eftersom bara 19 deltagare i enkäten svarat med nolla eller streck att de inte har 

hemmavarande barn i relation till 35 som inte markerat svar alls kan antagande, med viss 

reservation för felaktig tolkning, göras att flertalet av dem inte heller har hemmavarande barn 

eftersom medelvärdet för ålder i denna grupp är relativt hög (m =47.50). 

 Gällande bakgrundsfrågan om deltagarnas utbildningsnivå angavs i enkäten fyra olika 

svarsalternativ; grundskola, gymnasium, eftergymnasial utbildning och universitets/ 

högskoleutbildning (med examen) som tilläggsfråga. I inledande skede av databearbetningen 

skapades en variabel som benämndes utbildningsnivå för alternativen grundskola, gymnasium 

och eftergymnasial utbildning samt en variabel som benämndes högre utbildning för 

universitets/högskoleutbildning (med examen). I ett senare skede skapades en ny variabel som 

fick benämningen högsta utbildningsnivå för alternativen grundskola, gymnasium, 

eftergymnasial utbildning samt högskola/universitet.    

 Enkätens andra del innehåller numrerade frågor från 1 till och med 24. Dessa frågor är 

formade som påståenden och handlar om förhållanden i den psykosociala arbetsmiljön där 

informanten utifrån sin egen uppfattning om påståendet i frågan anger den siffra på skalan (5-

1) som bäst motsvarar den egna attityden till påståendet. Siffran 5 motsvarar i enkäten det 

positivaste svarsalternativet (instämmer helt/ alltid) och siffran 1 det negativaste (instämmer 

inte alls/ aldrig). Siffran 4 motsvarar svarsalternativet ofta och siffran 3 ibland. 

Påståendefrågorna för samtliga index i enkäten var från början positiva förutom frågorna 

gällande uppfattade krav i arbetet där siffran 5 motsvarade det mest negativa svarsalternativet 

(instämmer inte alls/ aldrig). Svarsalternativen för variabeln krav vändes dock inför analysen 

av datamaterialet så att de fick samma skalvärde som övriga indexvariabler. 

 Reliabilitetstest (Cronbach’s alfa) genomfördes för de indexerade och oberoende variablerna 

(Krav, Socialt stöd, Kontroll, Kompetens, SAM). Frågorna 1 till och med 4 i enkäten handlar 

om psykologiska krav i arbetet, exempel; ”Det händer att tidspress gör att jag utför mitt arbete 

sämre än vad jag annars skulle göra” (α = .740). Frågorna 5 till och med 8 handlar om socialt 

stöd i arbetet, exempel; ”Jag får tillräckligt med uppskattning för min arbetsinsats” (α = .703). 

Frågorna 9 till och med 12 handlar om kontroll i arbetet, exempel; ”Jag styr själv min 

arbetstakt” (α = .881). Frågorna 13 till och med 15 handlar om kompetens i arbetet, exempel; 

”I mitt arbete får jag användning för mina kunskaper” (α = .816). De sista påståendefrågorna 

16 till och med 24 handlar om kunskap - och delaktighet i det systematiska arbetsmiljöarbetet 

på arbetsplatsen, exempel; ”Jag rapporterar alltid händelser/tillbud eller brister som kan leda 

till fysisk och/eller psykisk skada för mig eller min omgivning” (α = .843). Samtliga 

indexvariabler visades enligt reliabilitetstestet (Cronbach´s alfa) vara giltiga för 
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undersökningen. Medelvärden och standardavvikelser för indexvariablerna (Krav, Socialt stöd, 

Kontroll, Kompetens, SAM) redovisas i Tabell 5. 

Procedur 

En förfrågan om intresse fanns för deltagande i studien förmedlades internt via kommunens 

personalhandläggare till områdescheferna som ansvarar för hemtjänst- och äldreomsorg inom 

kommunen. Fyra av enhetscheferna återkopplade tillbaka via e- post att de var intresserade av 

att delta i studien. En pilotundersökning med fyra deltagare som arbetar inom skol - och 

barnomsorgsverksamhet i en närliggande kommun gjordes för att kontrollera om frågorna i 

enkäten var relevanta och lätta att förstå. Alla frågorna i enkäten besvarades utan några 

frågetecken kring dess betydelse varvid frågorna inte kom att ändras efter genomförd 

pilotstudie.      

 För att så många som möjligt skulle få information om syftet med enkätundersökningen 

skulle enkäterna personligen ha delats ut på arbetsplatserna i samband med ett arbetsplatsmöte 

när personalen var samlad. På grund av att det vid den aktuella tiden då utlämnandet av 

enkäterna pågick, inte fanns några arbetsplatsmöten inplanerade vid två av de fyra enheterna, 

lämnades personligen information och material ut till enhetscheferna för vidaredistribution till 

personalen. Vid övriga enheter delades enkäterna ut i samband med arbetsplatsmöten. Efter 

egen presentation, bakgrunden och syftet till undersökningen lämnades information om de 

forskningsetiska principerna i enlighet med Vetenskapsrådet (2002). Efter att anonymitet och 

konfidentialitet muntligen försäkrats, det vill säga att det i uppsatsen inte kommer finnas 

uppgifter som kan härledas till den deltagande kommunen och dess anställda samt deltagarnas 

identiteter samt att allt insamlat datamaterial endast kommer användas inom ramen för 

undersökningens ändamål. Därefter lämnades enkäterna ut tillsammans med förseglade 

svarslådor där deltagarna anvisades att posta sin besvarade enkät. Efter två veckor samlades 

svarslådorna in. Vid två enheter utökades svarstiden en vecka eftersom svarsfrekvensen vid 

dessa enheter upptäcktes vara liten i förhållande till övriga enheter. I samband med den utökade 

svarstiden lämnades en påminnelse ut.  
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Resultat 

  Hur uppfattar anställda sin psykosociala arbetsmiljö? I Tabell 3 ses beskrivande statistik 

över deltagarnas svar gällande enkätfrågorna om psykosociala arbetsmiljöfaktorer (krav, stöd, 

kontroll, kompetens) i arbetet.  

Tabell 3 

Resultat i procentandelar för hur deltagarna i enkätundersökningen uppfattar arbetsplatsens 

psykosociala arbetsmiljö  

      

 Arbetsplatsens psykosociala 

arbetsmiljö 

  

n 

Alltid  

(5) 

Ofta 

(4) 

Ibland 

(3) 

Sällan 

(2) 

Aldrig 

(1) 

 

Bortfall 

Psykosociala Krav i arbetet: 

- Tidspress 

- Maktkamp 

- Intriger 

- Oförenliga krav 

Socialt stöd i arbetet: 

- Konstruktiv kritik 

- Uppskattning 

- Hjälp i arbetet 

- Bra kamratskap 

Egenkontroll i arbetet: 

- styra arbetstakten 

- tidsplanera arbetet 

- Påverka utförandet 

- Planera utförandet 

Kompetens i arbetet: 

- Möjlighet att lära 

- Personlig utveckling 

- Använda kunskaper 

 

95 

95 

95 

96 

 

90 

96 

96 

96 

 

96 

96 

96 

96 

 

 

96 

96 

96 

 

15.6 % 

44.8 % 

17.7 % 

21.9 % 

 

  4.2 % 

  9.4 % 

29.2 % 

29.2 % 

 

  8.3 % 

  8.3 % 

10.4 % 

  6.3 % 

 

 

15.6 % 

13.5 % 

19.8 % 

 

25.0 % 

21.9 % 

36.5 % 

31.3 % 

 

14.6 % 

33.3 % 

39.6 % 

46.9 % 

 

28.1 % 

21.9 % 

31.3 % 

29.2 % 

 

 

37.5 % 

33.3 % 

39.6 % 

 

33.3 % 

16.7 % 

17.7 % 

38.5 % 

 

34.4 % 

24.0 % 

19.8 % 

14.6 % 

 

38.5 % 

38.5 % 

35.4 % 

42.7 % 

 

 

35.4 % 

38.5 % 

30.2 % 

 

22.9 % 

14.6 % 

20.8 % 

  5.2 % 

 

26.0 % 

22.9 % 

10.4 % 

  8.3 % 

 

19.8 % 

20.8 % 

17.7 % 

17.7 % 

 

 

10.4 % 

12.5 %  

  7.3 % 

 

  2.1 % 

  1.0 % 

  6.3 % 

  3.1 % 

  

14.6 % 

10.4 % 

  1.0 % 

  1.0 % 

 

  5.2 % 

10.4 % 

  5.2 % 

4.2 % 

 

 

  1.0 % 

  2.1 % 

  3.1 % 

 

1.0 % 

1.0 % 

1.0 % 

0.0 % 

 

6.3 % 

0.0 % 

0.0 % 

0.0 % 

 

0.0 % 

0.0 % 

0.0 % 

0.0 % 

 

 

0.0 % 

0.0 % 

0.0 % 

Not. Siffrorna i skalan (5-1) motsvarar enkätens svarsalternativ (alltid, ofta, ibland, sällan, aldrig). 

Exempelvis visar resultatet gällande svarsfrekvensen för variabeln psykosociala krav i arbetet 

(n = 96) bland annat att 53.2 % av samtliga deltagare upplever att det alltid eller ofta 

förekommer oförenliga krav i det dagliga arbetet. För variabeln socialt stöd i arbetet (n = 96) 

visas bland annat att 68.8 % av samtliga deltagare upplever att de alltid eller ofta får hjälp i 

arbetet. Vidare visas gällande variabeln egenkontroll i arbetet (n = 96) att 41.7 % av samtliga 

deltagare bland annat upplever att de alltid eller ofta har möjlighet att påverka hur arbetet ska 

utföras. För variabeln kompetens i arbetet (n = 96) visas att 59.4 % av samtliga deltagare 

upplever att de alltid eller ofta har möjlighet att använda sina kompetenser i arbetet. 

  Har anställda kunskap om SAM och är de delaktiga i arbetsmiljöarbetet? I Tabell 4 ses 

spridning och variationsvidd kring medelvärdet för påståendefrågorna i enkäten som handlar 

om arbetsplatsens systematiska arbetsmiljöarbete.  
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Tabell 4 

Resultat för spridningen kring hur deltagarna uppfattar delaktighet i och kunskap om SAM  

   

 Arbetsplatsens systematiska 

arbetsmiljöarbete 

 

  

 

n 

 

 

m 

 

 

sd 

 

 

Range 

Arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor 

  

Delaktig i det systematiska arbetsmiljöarbetet på 

arbetsplatsen 

 

Rapporterarar händelser och tillbud som kan leda till att 

någon skadas 

 

Får fortlöpande information om risker i arbetsmiljön 

 

Det finns handlingsplaner och riktlinjer gällande 

gemensamt arbete för god psykosocial arbetsmiljö 

 

Har kännedom om vem som är arbetsplatsens 

skyddsombud 

 

Brister/risker som upptäcks anmäls och åtgärdas så fort 

som möjligt 

 

Har god kunskap om SAM 

 

Har kännedom om Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande 

den fysiska och psykosociala arbetsmiljön  

96 

 

96 

 

 

96 

 

 

94 

 

92 

 

 

95 

 

 

94 

 

 

94 

 

94 

2.47 

 

2.38 

 

 

3.57 

 

 

2.63 

 

3.07 

 

 

4.21 

 

 

3.19 

 

 

2.56 

 

2.68 

 

  .940 

 

1.098 

 

 

1.158 

 

 

1.067 

 

1.137 

 

 

1.328 

 

 

1.212 

 

 

1.178 

 

1.175 

 

5-1 

 

5-1 

 

 

5-1 

 

 

5-1 

 

  5-1 

 

 

5-1 

 

 

5-1 

 

 

5-1 

 

5-1 

Not. Range 5-1 motsvarar enkätens svarsalternativ (alltid, ofta, ibland, sällan, aldrig). 

 

   Skiljer sig uppfattningen om den psykosociala arbetsmiljön om anställda har yngre 

hemmavarande barn att ta hand om hemma? Oberoende t-test av medelvärdesskillnader 

genomfördes mellan de indexerade variablerna (krav, kontroll, stöd, kompetens) och den 

grupperade variabeln för hemmavarande barn (barn över- under 12 år). Inga statistisk 

signifikanta medelvärdesskillnader mellan de indexerade variablerna och hemmavarande barn 

kunde ses vid testet. Detta innebär att yngre eller äldre hemmavarande barn hos deltagarna i 

denna studie inte kan påvisas ha någon statistiskt signifikant betydelse för hur deltagarna 

uppfattar krav, kontroll, stöd och kompetens i sitt arbete.   

  Oberoende t- test genomfördes även för att undersöka om det fanns medelvärdesskillnader 

mellan indexvariablerna (krav, stöd, kontroll, kompetens, SAM) och de grupperade variablerna 

(utbildningsnivå, civilstånd, tjänstgöringsgrad, områdesrelevant utbildning, yrkestitel, 

anställningsår nuvarande arbetsplats). Vid t- testet blev Levene´s test endast signifikant för 

medelvärdesskillnader mellan tjänstgöringsgrad och kompetens (F = 7.24, t = .060, p = .009). 

Det tvåsvansade eftertestet visades dock inte signifikans (p =.976) vilket tyder på att 

utbildningsnivå, civilstånd, tjänstgöringsgrad, områdesrelevant utbildning, yrkestitel, och 

anställningsår på nuvarande arbetsplats inte heller kan påstås ha någon signifikant betydelse för 

hur deltagarna uppfattar psykosocial arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete på 
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arbetsplatsen.       

  Oberoende t- test för medelvärdesskillnader genomfördes också mellan de kontinuerliga 

variablerna (ålder, yrkeserfarenhet) och kategorivariabeln barn över - respektive under 12 år. 

Vid t- testet för yrkeserfarenhet och hemmavarande barn över respektive under 12 år blev 

Levene´s test signifikant för medelvärdesskillnader (F = 4.148, t = - 2.494,  p = .049, η2 = .158). 

Det innebär att yrkeserfarenheten i år räknat bland deltagarna skiljer sig åt beroende på om 

deltagarna har yngre eller äldre barn hemmavid. För ålder och hemmavarande barn över 

respektive under 12 år kunde inga statistiskt signifikanta medelvärdesskillnader ses. 

 Envägs variansanalys (ANOVA) genomfördes för att undersöka medelvärdesskillnader 

mellan indexvariablerna (krav, kontroll, kompetens, SAM) och undergrupperna för 

hemmavarande barn dvs. gruppen deltagare med hemmavarande barn över respektive under 12 

år (n = 42) och gruppen som uppgivit inga hemmavarande barn (n = 19) samt med ett visst 

förbehåll gruppen som inte rapporterat om hemmavarande barn (n = 35) dvs. den andel 

deltagare som i frågeformuläret svarat blankt gällande variabeln hemmavarande barn. Enligt 

resultatet för ANOVA mellan indexvariablerna och undergrupperna för hemmavarande barn 

existerar inga statistiskt signifikanta medelvärdsskillnader mellan undergrupperna i förhållande 

till indexvariablerna.  

   Har systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen någon betydelse för anställdas 

psykosociala arbetsmiljö? I Tabell 5 ses deskriptiv statistik med medelvärden och 

standardavvikelser samt korrelationer enligt Pearsons korrelationskoefficienter över 

indexvariablerna (krav, kontroll, kompetens, SAM) samt variablerna för deltagarnas ålder och 

yrkeserfarenhet. Bivariat analys med Pearsons korrelationskoefficienter (se Tabell 5) tyder på 

positiva och signifikanta samband mellan indexvariablerna krav och stöd (p < . 001**, η2 = 

.328), krav och kontroll (p = .023*, η2 = .206), krav och kompetens (p = 002**, η2 = .208) samt 

krav och SAM (p = .013*, η2 = .257). Vidare kan signifikanta och positiva samband ses mellan 

stöd och kontroll (p < .001**, η2 = .224), stöd och kompetens (p < .001**, η2 = .273), stöd och 

SAM (p = .025*, η2 = .423) samt negativt men signifikant samband mellan stöd och 

yrkeserfarenhet (p = .039*, η2 = .488). Gällande kontroll kan signifikanta och positiva samband 

ses mellan SAM (p = .022*, η2 = .319) och ålder (p = .040*, η2 = .551). Kompetens visar positivt 

signifikant samband med SAM (p = .003**, η2 = .477) samt ett signifikant men negativt 

samband med yrkeserfarenhet (p = .014*, η2 = .558). Enligt Pearsons korrelationskoefficienter 

har ålder ett positivt statistiskt signifikant samband med yrkeserfarenhet (p < .001**, η2 = .614). 

 

Tabell 5 

Pearsonkorrelationer mellan indexvariablerna (krav, kontroll, kompetens, SAM), ålder och 

yrkeserfarenhet samt deskriptiv statistik 

 

Index 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

M 

 

SD 

 

1. Krav i arbetet 

2. Stöd i arbetet 

3. Kontroll i arbetet 

4. Kompetens i arbetet 

5. SAM i arbetet 

6. Ålder 

7. Yrkeserfarenhet 

 

- 

.37** 

.23* 

.32** 

.25* 

.07 

- .02 

 

 

- 

.35** 

.47** 

.23* 

- .20 

- .22* 

 

 

 

- 

 .20 

 .23* 

 .21* 

 .06 

 

 

 

 

 

- 

.30** 

- .17 

- .26* 

 

 

 

 

 

- 

.26* 

.16 

 

 

 

 

 

 

- 

.70** 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

3.57 

 3.41 

 3.13 

 3.55 

 2.98 

42.30 

15.59 

 

  .83 

  .76 

   .87 

   .81 

    .76 

13.37 

11.93 

 Not. * p < 05, ** p <.01 
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  I Tabell 6 ses att multivariat analys genomfördes utifrån tre multipla regressionsmodeller. 

Krav (modell 1), kontroll (modell 2) och socialt stöd (modell 3) utgör beroendevariabler för de 

oberoende variablerna (ålder, civilstånd, kompetens, yrkeserfarenhet, SAM). I den första 

modellen (se Tabell 6) där uppfattade krav i arbetet utgör beroendevariabel kan positiva och 

statistiskt signifikanta samband ses mellan predicerande variablerna kompetens: p = .008 (p < 

.01) och arbetsplatsens systematiska arbetsmiljöarbete: p = .032 (p < .05). Enligt justerade R2 

(.142) i regressionen för uppfattade krav i arbetet kan 14.2 % (p < .001) av variationen kring 

hur deltagarna (n = 88) uppfattar psykosociala krav i arbetet återföras till konstanterna 

kompetens och SAM i arbetet. Statistiskt signifikanta samband kan även ses i den tredje 

modellen mellan de predicerande beroendevariablerna socialt stöd i arbetet (p < .001) och 

arbetsplatsens systematiska arbetsmiljöarbete: p = .032 (p <.05). Justerade R2 (.261) i 

regressionen för socialt stöd visar att 26.1 % (p < .001) av variationen kring hur deltagarna (n 

= 88) uppfattar socialt stöd i arbetet kan återföras till konstanterna kompetens och SAM i 

arbetet. Diagnos för om multikollinearitet råder mellan de oberoende variablerna i den multipla 

regressionen genomfördes. Enligt diagnosen utifrån variance inflation factor (VIF < 2.5) 

föreligger ingen risk för multikollinearitet mellan de oberoende variablerna i regressionen: ålder 

(2.0), civilstånd (1.0), kompetens (1.2), yrkeserfarenhet (2.0), SAM (1.2). Resultatet enligt den 

multipla regressionsanalysen visar statistisk signifikans för att följande kan antas gälla; ju mer 

kompetens deltagarna uppfattar att de får möjlighet att använda i sitt arbete, samt ju större 

kunskap och delaktighet deltagarna uppfattar att de har gällande arbetsplatsens systematiska 

arbetsmiljöarbete desto mindre påfrestande kan de psykosociala kraven uppfattas på 

arbetsplatsen. Resultatet visar även statistiskt signifikans för att nyttjad kompetens i arbetet 

samt delaktighet och kunskap om SAM kan ha en positiv betydelse för hur socialt stöd uppfattas 

på arbetsplatsen.  
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Tabell 6  

Multipel regressionsanalys i tre modeller där krav (1), kontroll (2) och stöd (3) i arbetet utgör 

beroendevariabler för predicerande och oberoende konstanterna ålder, civilstånd, kompetens, 

yrkeserfarenhet och SAM  

Modell 1 aβ b(beta) t p 

Krav - 
Ålder 

Civilstånd  

Kompetens 

Yrkeserfarenhet 

SAM 

 

Intercept 

N 

R2(Justerat) 

   

.002 

-.209 

.287 

.000 

.242 

 

1.811 

88 

.142 

 

(.026) 

(-.090) 

(.297) 

(-.006) 

(.232) 

 

 

 

 

 

 .183 

-.903 

-.044 

2.712 

2.113 

    

3.660 

 

.855 

.369 

    .008** 

.965 

  .038* 

   

      .000*** 

Modell 2 β (beta) t p 

Kontroll - 

Ålder 

Civilstånd 

Kompetens 

Yrkeserfarenhet 

SAM 

 

Intercept 

N 

R2(Justerat) 

 

.015 

.293 

.187 

-.005 

.135 

 

1.478 

88 

.064 

 

 

(.246) 

(.120) 

(.184) 

(-.076) 

(.123) 

 

 

 

 

1.674 

1.154 

1.609 

-.524 

1.075 

 

2.722 

 

.098 

.252 

.111 

.602 

.285 

 

    .008** 

 

Modell 3 β (beta) t p 

Stöd - 
Ålder 

Civilstånd 

Kompetens 

Yrkeserfarenhet 

SAM 

 

Intercept 

N 

R2(Justerat) 

 

-.013 

-.115 

.354 

-.001 

.222 

 

2.052 

88 

.261 

 

(-.225) 

(-.052) 

(.381) 

(-.010) 

(.221) 

 

 

 

-1.724 

-.559 

3.749 

-.073 

2.176 

 

4.652 

 

.088 

.578 

     .000*** 

.942 

  .032* 

 

     .000*** 

 

Not. * p < .05, ** p < .01, *** p< .001. a Värdet för ostandardiserade betakoefficienten. b Värdet 

för standardiserade betakoefficienten inom parantes (beta). 
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Diskussion  

Som tidigare lyfts i inledande kapitel har anställdas sjukfrånvaro på grund av psykosocial ohälsa 

ökat väsentligt i arbetslivet. Med ett sikte inställt på det salutogena perspektivet har målet med 

uppsatsen varit att studera samt redogöra för psykosociala faktorer i arbetsmiljön som främjar 

respektive motverkar välbefinnande och hälsa i arbetslivet. Karasek och Theorells (1990) krav- 

kontroll- stöd modell har varit den teoretiska grund som studien vilat på. Syftet med studien har 

varit att undersöka hur deltagarna upplever sin psykosociala arbetsmiljö i relation till deras 

uppfattningar om arbetsplatsens systematiska arbetsmiljöarbete, det vill säga i vilken 

utsträckning de anställda uppfattar sig ha kunskap om och är delaktiga i arbetsplatsens 

arbetsmiljöarbete.  

Sammanfattning av resultaten  

Resultat som framkommit i undersökningen utifrån deltagarnas egna uppfattningar om krav, 

kontroll, socialt stöd i arbetet pekar på att det finns brister gällande den psykosociala 

arbetsmiljön. Tidigare forskning och dokumentation som genomgåtts i inledningen har visat att 

omgivande psykosociala arbetsmiljöfaktorer som bland annat arbetsbelastning, beslutsutrymme 

och socialt stöd har betydelse för anställdas hälsa och välbefinnande i arbetet (Heikkilä et al., 

2013; Fiabane et al., 2013; Karasek & Theorell, 1990; Sguazzin & Argentero, 2013). 

  Resultaten för denna studie pekar även på att betänkligheter finns gällande det systematiska 

arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Enligt tidigare forskning och litteratur kan hälsofrämjande 

arbetsmiljöarbete i form av förebyggande insatser och åtgärder gällande den psykosociala 

arbetsmiljön öka såväl välbefinnande och hälsa hos anställda och därmed betydligt minska 

risken för att psykisk ohälsa uppstår på grund av psykosociala faktorer i arbetet (Frick, 2013; 

Hansson, 2004; Michélsen, et al., 2014; Lavoie-Tremblay et al., 2005; Randle & Tilander, 

2007).      

  Utifrån resultat i undersökningen kunde också konstateras att uppfattningarna om 

arbetsplatsens psykosociala arbetsmiljö och systematiska arbetsmiljöarbete inte skiljer sig åt 

beroende på om anställda utför mer obetalt arbete i hemmet genom att ta hand om 

hemmavarande yngre barn. Enligt Lindfors et al. (2006) studie gällande psykosocialt 

välbefinnande i relation till den totala mängden obetald och betald arbetsbelastning uppfattade 

kvinnor med större mängd obetalt arbete i hemmet mindre psykosocialt välbefinnande i 

arbetslivet. Resultatet från Lindfors et al. (2006) skiljer sig från denna studie eftersom resultatet 

antyder att varken yngre, äldre eller inga hemmavarande barn att ta hand om i hemmet påverkar 

deltagarnas uppfattning om den psykosociala arbetsmiljön och det systematiska 

arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Slutresultatet för denna undersökning ger en svag antydan 

om att självuppfattad kompetens i arbetet samt kunskap om och delaktighet i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet kan ha betydelse för anställdas uppfattning om en god psykosocial 

arbetsmiljö utifrån aspekterna krav och socialt stöd i arbetet. Däremot visade resultatet att dessa 

faktorer inte har någon statistiskt signifikant betydelse för hur anställda uppfattar kontroll i 

arbetet. 

 

Resultatdiskussion 

 1. Hur uppfattar anställda sin psykosociala arbetsmiljö? Det konstateras att det finns både 

positiva och negativa resultat. Positivt för arbetsplatsens psykosociala arbetsmiljö är att det 

finns ett gott socialt stöd på arbetsplatsen eftersom flertalet deltagare i studien uppfattar att de 

ofta får hjälp och stöd i sitt arbete. Däremot brister uppfattningen gällande socialt stöd när det 

handlar om att få konstruktiva synpunkter på utfört arbete, då flertalet av deltagarna rapporterat 
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att de ibland, sällan eller aldrig får konstruktiva synpunkter på utfört arbete. Faktumet att de 

flesta deltagarna ändå upplever att de får hjälp och stöd i arbetet kan i arbetssituationen bidra 

till att lindra de negativa effekter som psykiskt ansträngande krav i arbetet kan orsaka. Det 

sociala stödet som deltagarna i studien uppfattar sig ha i arbetet kan också som Karasek och 

Theorell (1990) gör gällande fungera som ett skydd mot psykiskt ansträngande krav i arbetet. 

Det sociala stödet på arbetsplatsen kan ur ett salutogent synsätt fungera som en generell 

motståndsresurs som stärker känslan av sammanhang hos de anställda (Antonovsky, 2005). 

Anställda med en stark känsla av sammanhang har god kunskap och förståelse för sitt arbete 

och den omgivande arbetsmiljön vilket ger bättre förutsättningar att hantera och klara av 

psykosociala påfrestningar i det dagliga arbetet (Antonovsky, 2005; Hanson, 2004). 

 En negativ och anmärkningsvärd aspekt för arbetsplatsens psykosociala arbetsmiljö är att 

endast en 25 % av deltagarna svarat att de sällan eller aldrig uppfattar tidspress som en orsak 

till ett sämre utfört arbete, jämfört med resterande andel deltagare som anser att tidsbrist ibland, 

ofta eller alltid orsakar ett sämre utfört arbete. Att sämre arbete utförs på grund av att tiden inte 

räcker till kan i slutändan leda till negativa konsekvenser som sträcker sig längre än till de 

anställda som känner att de ofta arbetar under tidspress. Långvarig stress i arbetet och känsla 

av att inte räcka till kan orsaka symtom på psykosocial ohälsa vilket i längden kan leda till 

mycket långa sjukskrivningsperioder (Försäkringskassan, 2015; SBU, 2014; WHO, 2015). Det 

är således viktigt för såväl organisationens och anställdas men också brukarnas välbefinnande 

att åtgärder sätts in på ett tidigt stadium för att förhindra att en sådan negativ utveckling sker 

(arbetsmiljöverket, 2014). Resultatet gällande kontroll i arbetet visar att uppfattningarna om det 

egna beslutsutrymmet på arbetsplatsen går isär bland deltagarna då endast hälften anser att de 

har kontroll över sitt arbete. Låg kontroll i samband med höga krav i arbetet kan enligt Karasek 

och Theorell (1990) medföra risk för stress och psykisk ohälsa.   

 Positivt för arbetsplatsens psykosociala arbetsmiljö är dock att flertalet deltagare i 

undersökningen uppfattar att de ofta eller ibland får användning för sin kompetens i arbetet. Ett 

förtydligande bör dock göras gällande deltagarnas kompetens i arbetet. I enkätstudien har 

kompetens i arbetet inte syftat på deltagarnas utbildning utan enbart på självuppfattad 

kompetens i arbetssituationen. Självuppfattad kompetens i arbetet samt delaktighet i och 

kunskap om arbetsplatsens psykosociala arbetsmiljöarbete visades i den multipla regressionen 

ha en relativt svag men positiv effekt på uppfattat socialt stöd i arbetet.  

 2. Skiljer sig uppfattningen om anställda har yngre barn att ta hand om hemma? Hypotesen 

för frågeställningen var att anställda som har barn under 12 år inte hinner återhämta sig från 

psykosociala krav i arbetet utifrån antagandet om att barn i yngre åldrar kräver mer omsorg i 

förhållande till äldre barn. Antagandet bygger dels på egen förförståelse och erfarenhet av att 

tidigare varit heltidsarbetande småbarnsförälder men också på vad tidigare forskning visat 

gällande obetalt arbete i hemmet i relation till välbefinnande i arbetslivet (Lindfors et al., 2006) 

Resultatet från de oberoende t-testet i denna studie visade dock att hypotesen inte får stöd för 

detta, då det inte förelåg någon statistiskt signifikant grund för att deltagare som har yngre barn 

hemma uppfattar arbetsplatsens psykosociala arbetsmiljö på annorlunda sätt än deltagare med 

äldre hemmavarande barn. Även resultatet från ANOVA gav en fingervisning om att 

uppfattningen om den psykosociala arbetsmiljön inte skiljer sig åt bland deltagarna oavsett om 

de har yngre, äldre eller inga hemmavarande barn att ta hand om. Därmed skiljer sig resultatet 

i denna studie både från Lindfors et al. (2006) studie och det egna antagandet som gjordes 

utifrån erfarenheten av att ha varit heltidsarbetande småbarnsförälder.  

 3. Har systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen någon betydelse för deltagarnas 

psykosociala arbetsmiljö? Hypotesen inför frågeställningen var att ett gott arbetsmiljöarbete 

främjar en god arbetsmiljö. Om deltagarna uppfattade den psykosociala arbetsmiljön som god 

trots låg delaktighet och kunskap om SAM kunde antagande göras om att SAM på arbetsplatsen 
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inte har någon betydelse för arbetsplatsens uppfattade psykosociala arbetsmiljö. Svaret på 

denna fråga kan besvaras utifrån analys av resultaten i frågeställningarna 4. Finns kunskap hos 

deltagarna om SAM? och 5. Är deltagarna delaktiga i arbetsmiljöarbetet? Enligt analysen 

förekommer det brister både när det gäller deltagarnas delaktighet och kunskap om systematiskt 

arbetsmiljöarbete. De flesta deltagarna i undersökningen rapporterade att de sällan var delaktiga 

i arbetsmiljöarbetet. Resultatet visar även att det förekommer brister i informationshanteringen 

angående arbetsmiljön, men också att det finns brister i åtgärdshanteringen för redan upptäckta 

brister, risker och faror på arbetsplatsen. Det förekommer även brister gällande deltagarnas 

kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete. Slutsatser utifrån tidigare forskning (Larsson, 

2015; Michélsen et al., 2014) är att det är viktigt för såväl organisationer och anställdas hälsa 

att psykosociala arbetsmiljöfrågor ges ett större utrymme på arbetsplatserna och att den 

psykosociala arbetsmiljön ingår som en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Enligt 

lagstiftning och föreskrifter ska den psykosociala arbetsmiljön på samma sätt som den fysiska 

arbetsmiljön inkluderas i det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen 

(Arbetsmiljöverket, 2015). Eftersom statistik har visat att sjukskrivningar på grund av 

sjukdomar i rörelseorganen minskat sedan föreskriften om SAM började gälla ligger det nära 

till hands att fundera på om det systematiska arbetsmiljöarbetet i praktiken till största del enbart 

fokuserar på att främja den fysiska arbetsmiljön på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 2014; 

Försäkringskassan, 2015).      

 Utifrån faktumet att närmare 74 % av alla vård- och omsorgsanställda i enkätundersökningen 

uppfattat att tidspress bidrog till ett sämre utfört arbete kan det tänkas att det på arbetsplatsen 

inte finns tillräckligt med tid avsatt för att bedriva ett tillfredställande systematiskt 

arbetsmiljöarbete där psykosociala faktorer är inkluderat. En förklaring kan vara arbetstid och 

rutiner till största del inom äldreomsorg anpassas mot brukarnas behov (Ahnlund, 2008). 

   I frågeställningen efterfrågades om systematiskt arbetsmiljöarbete har betydelse för 

anställdas psykosociala arbetsmiljö? Svaret på frågeställningen är att arbetsmiljöarbetet på 

arbetsplatsen kan ha betydelse för den uppfattade psykosociala arbetsmiljön i den bemärkelsen 

att detta arbete utifrån resultatanalysen uppenbarligen har en del brister som behöver åtgärdas 

och förbättras. Den största bristen gällande psykosocial arbetsmiljö på arbetsplatsen var 

uppfattade arbetskrav i form av tidspress. Med det i åtanke har i omvänd betraktelse den 

uppfattade psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen betydelse för arbetsplatsens systematiska 

arbetsmiljöarbete.  

 

Metoddiskussion 

 Metodval, urval och materialval. valet att använda kvantitativ metod för denna studie har 

visat sig vara lämpligt, även om metoden under vissa stunder i processen upplevts krävande 

både tidsmässigt och kompetensmässigt. Samtliga frågeställningar som funnits med har ändå 

kunnat besvaras med den valda metoden. Univariat, bivariat samt multivariat analysmetod i 

form av multipel regression har använts för att analysera datamaterialet, bestående av enkäter 

där 96 vård- och omsorgsanställda i en svensk kommun besvarat frågor angående personliga 

uppfattningar om arbetsplatsens psykosociala arbetsmiljö samt det systematiska 

arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Analysmetoderna har varit lämpliga eftersom mitt primära 

intresse har varit att undersöka sambandet mellan anställdas attityder till sin psykosociala 

arbetsmiljö i förhållande till det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Enligt 

Djurfelt, Larsson och Stjärnhagen (2010) är ”ett viktigt mål i samhällsvetenskapen att kartlägga 

samband och förklara orsaker” (Djurfelt et al., 2010, s.40).   

 Även om analysmetoderna för studien har varit lämpliga så finns det brister i andra 

avseenden. Att få tillgång till ett stort och representativt urval för denna studie var inte alltför 
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krävande då samarbetsvilja fanns hos personalansvariga vid den aktuella kommunen, däremot 

fanns svårigheter med att samla in tillräckligt många besvarade enkäter.  Lägsta antal deltagare 

enligt riktlinjerna för en kvantitativ undersökning i en d- uppsats är 100 deltagare. Trots 

påminnelse och en förlängd svarstid för enkäten lyckades inte detta antal uppnås, då endast 96 

av 140 enkäter slutligen har kunnat samlas in.    

 Även brister gällande enkäten har i efterhand kunnat konstateras. Svarsalternativen i enkäten 

om antal hemmavarande barn och deras ålder hade kunnat utformas på ett bättre sätt. I och med 

att deltagarna fick skriva antal barn och ålder på en streckad linje var det många deltagare som 

lämnade frågan obesvarad i förhållande till dem som svarat med en nolla eller ett streck att de 

inte hade hemmavarande barn. Det hade antagligen varit bättre svarsfrekvens för denna variabel 

om det i enkäten funnits redan färdiga svarsalternativ som deltagaren bara hade att kryssa för. 

I analysen valdes med ett visst förbehåll även deltagare som inte svarat alls att ingå. Dock 

visades i analysen att yngre, äldre eller inga hemmavarande barn hos deltagarna inte hade någon 

påverkan på undersökningens slutliga resultat. Två frågor togs även bort från enkäten efter att 

de besvarats. De handlade om uppfattad fysisk och psykisk hälsa på arbetet. Dessa frågor var 

inte validerade sedan tidigare utan egenkonstruerade utifrån egen förförståelse av hälsa i 

arbetet. Eftersom frågorna om uppfattad hälsa inte heller stämde överens med studiens 

huvudsyfte, som var att undersöka vilka faktorer i den psykosociala arbetsmiljön som främjar 

hälsa, togs frågorna bort helt ur undersökningen. Trots en del svårigheter och brister som 

uppmärksammats har studien ändå kunnat genomföras och frågeställningen kunnat besvaras. 

Resultatet som erhållits utifrån de 96 deltagarnas svar kan också enligt reliabilitettest för 

undersökningen generaliseras och gälla för samtliga vård- och omsorgsanställda i den aktuella 

kommunen.       

 Fördelar och nackdelar med enkäten. En stor fördel med datainsamlingsmaterialet som 

använts för denna studie är framförallt att många deltagare på frivillig basis och anonymt haft 

möjlighet att besvara samma frågor utan yttre påverkan. En nackdel med enkäter är ibland att 

frågorna kan vara svåra att förstå för deltagarna (Bryman, 2002). Pilotundersökningen som 

genomfördes innan enkäterna lämnades ut visade att det inte fanns några frågetecken kring 

frågorna.       

 Etiska överväganden. För att skydda deltagarnas identitet har i enlighet med vetenskapsrådet 

(1990) ingen som helst information lämnats ut, som på något sätt kan länkas till deltagarna, 

deras arbetsplatser eller vilken kommun som undersökningen gäller för, vare sig i denna uppsats 

eller till personer utomstående uppsatsarbetet. Att deltagarna i studien garanterats anonymitet 

kan ha bidragit till att så pass många deltagare som 96 ändå frivilligt deltagit i studien och avsatt 

tid för att besvara frågorna i enkäten. Att deltagarna i studien garanterades anonymitet kan 

sannolikt antas också ha ökat tillförlitligheten i deltagarnas svar. Därmed kan de etiska 

principerna som vidtagits inte bedömas försvårat forskningsarbetet för denna studie. 

 Reliabilitet och validitet. Resultaten i denna tvärsnittsstudie gäller i första hand för de vård- 

och omsorgsanställda som besvarat enkäten, men kan med viss försiktighet också antas gälla 

hela urvalet, dvs. alla vård- och omsorgsanställda inom hemtjänst och äldrevård i den aktuella 

kommunen. Detta antagande kan göras eftersom reliabilitetstesten (Cronbach’s alfa) som 

genomfördes visade god reliabilitet för studien. Studien kan även sägas ha god validitet då den 

i undersökningen mäter det som den avser mäta, dvs. vård- och omsorgsanställdas uppfattningar 

om psykosocial arbetsmiljö samt systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Trots att det 

fanns en del svårigheter med att nå målet med minst 100 besvarade enkäter kan svarsfrekvensen 

för studien ändå bedömas acceptabel.  Därför har inga vidare åtgärder vidtagits för att stärka 

studiens validitet. 
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Slutsats  

Ur ett salutogent och hälsofrämjande perspektiv kan anställdas uppfattning om arbetsplatsens 

psykosociala arbetsmiljö förbättras. Det har därför varit viktigt att lyfta fram de brister som 

synliggjorts i studien eftersom en arbetsmiljö som av anställda upplevs bristfällig i ett längre 

perspektiv kan vara en bidragande orsak till psykosocial ohälsa. En arbetsmiljö som av anställda 

uppfattas som god kan skapa förutsättningar för engagemang och arbetsglädje, vilket inte bara 

gagnar organisationen och de anställda utan även mottagarna av vård-och omsorgen.  Eftersom 

det enligt AML är arbetsgivarens ansvar bör arbetsgivaren, i detta fall beslutsfattarna i den 

aktuella kommunen, fokusera på att stödja chefer och medarbetare att aktivt och kontinuerligt 

inkludera psykosociala arbetsmiljöfaktorer i arbetsmiljöarbetet. Vidare bör tillräckligt med 

utrymme i form av tid och utbildningsinsatser ges för att anställda ska kunna vara delaktiga i 

miljöarbetet på arbetsplatsen. Utifrån analysen av hur deltagarnas upplever sin nuvarande 

arbetsmiljö i relation till resultatet från den multipla regressionen kan uppfattad kompetens i 

arbetet samt kunskap och delaktighet i arbetsplatsens systematiska arbetsmiljöarbete ha 

betydelse för en upplevd god psykosocial arbetsmiljö. Dessa faktorer påverkar inte enbart 

anställdas inställning till sin arbetsmiljö utan även hela organisationen. En upplevd god 

psykosocial arbetsmiljö enligt tidigare forskning (Fiabane et al., 2013) skapar engagemang i 

arbetet, vilket i slutändan kan antas ha positiv betydelse för brukarnas inställning och upplevelse 

av omsorgen. 

 

Förslag på framtida forskning 

I denna studie, som handlat om hur anställda i kommunal vård - och omsorgsverksamhet i en 

svensk kommun uppfattar arbetsplatsens psykosociala arbetsmiljö i relation till delaktighet i 

och kunskap om arbetsplatsens systematiska arbetsmiljöarbete, pekar resultaten på att det 

systematiska arbetsmiljöarbetet har betydelse för anställdas psykosociala arbetsmiljö men 

också vice versa. Det finns mycket arbetslivsforskning kring psykosocial arbetsmiljö som pekar 

på samma sak; att allt för höga krav, för lite kontroll och bristande socialt stöd i arbetet kan vara 

bidragande orsaker till psykosocial ohälsa men också att interventioner och förebyggande 

åtgärder främjar en god psykosocial arbetsmiljö. Utvärderingar av interventioner som gjorts har 

visat att hälsofrämjande arbetsmiljöarbete bidrar till ökad hälsa och engagemang hos anställda, 

vilket i sin tur kan bidra till friskare och produktivare organisationer. För att stävja trenden med 

ökade sjukskrivningar på grund av psykosocial ohälsa bör forskningen förslagsvis i framtiden 

ägna studier till att undersöka hur arbetsgivare bedriver det systematiska arbetsmiljöarbetet i 

praktiken. Vidare bör forskningen fokusera på hur organisatoriska och psykosociala 

arbetsmiljöfaktorer på ett enkelt men effektivt och naturligt sätt kan inkluderas i det 

kontinuerliga och systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna så att dessa får samma 

utrymme som fysiska arbetsmiljöfaktorer har i arbetsmiljöarbetet. 
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