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SAMMANFATTNING		
Anställda	inom	stöd	och	omsorg	tillhör	Sveriges	största	yrkesgrupp	och	står	för	största	antalet	
sjukfall	för	både	män	och	kvinnor.	För	att	inte	riskera	ohälsosam	arbetsbelastning	behöver	
kraven	på	arbetstagarna	i	arbetet	vara	rimliga	i	relation	till	resurserna	som	finns	tillgängliga.	
Studiens	syfte	var	att	undersöka	och	jämföra	hur	kommunanställda	inom	stöd	och	omsorg	
som	 arbetar	 med	 klienter	 i	 deras	 hem	 uppfattar	 att	 psykosociala	 och	 fysiska	 faktorer	 i	
arbetsmiljön	 påverkar	 deras	 känsla	 av	 tillfredsställelse	 och	 välbefinnande	 i	 arbetet.	 Data	
samlades	 in	 från	 81	 deltagare	 genom	 enkäten	 WEIS-3Q-S,	 demografiska	 frågor	 samt	 två	
öppna	 frågor	 kring	 förtydliganden	 av	 upplevelsen	 av	 arbetsmiljön.	 Statistiska	 jämförelser	
gjordes	mellan	kön,	ålder,	utbildningsnivå	och	anställningstid.	 I	 resultatet	 framkom	det	att	
deltagarna	var	mest	nöjda	med	arbetsmiljöfaktorer	inom	den	sociala	miljön,	arbetets	värde	
samt	 arbetstid.	 De	 områden	 som	 deltagarna	 var	 mest	 missnöjda	 med	 handlade	 om	 den	
fysiska	miljön	och	förmåner.	Vissa	signifikanta	skillnader	framkom	inom	de	olika	grupperna,	
såsom	att	männen	generellt	sett	var	mer	nöjda	med	sin	arbetsmiljö	än	kvinnorna.	Deltagarna	
var	 till	 största	 del	 nöjda	 med	 aspekter	 inom	 den	 sociala	 miljön,	 men	 för	 att	 höja	
arbetstillfredsställelsen	kan	förändringar	i	den	fysiska	miljön	behöva	ske	samt	skapa	en	bättre	
balans	mellan	vad	arbetstagarna	upplever	sig	få	tillbaka	från	sitt	arbete	i	relation	till	vad	de	
ger.		
	
Nyckelord:	 Arbetsterapi,	 Arbetsmiljöfaktorer,	 Välbefinnande,	 Work	 Environment	 Impact	
Scale,	WEIS-3Q-S	
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ABSTRACT	
Personnel	in	health	and	social	care	are	among	the	largest	occupational	groups	in	Sweden	and	
account	for	the	largest	number	of	sick-listings	for	both	men	and	women.	To	avoid	the	risk	of	
an	unhealthy	workload,	workers’	requirements	at	work	should	be	reasonable	in	relation	to	
the	 available	 resources.	 The	 purpose	 of	 the	 study	 was	 to	 investigate	 and	 compare	 how	
municipality	employees	who	work	with	clients	in	their	homes	perceive	that	psychosocial	and	
physical	 factors	 in	 the	work	 environment	 affect	 their	 satisfaction	 and	well-being	 at	work.	
Statistical	 comparisons	 were	 made	 among	 gender,	 age,	 educational	 level	 and	 length	 of	
employment.	Data	was	collected	from	81	participants	through	the	WEIS-3Q-S	questionnaire,	
demographic	questions,	and	two	optional	open	questions	to	further	explain	the	experience	
of	the	work	environment.	The	results	show	that	the	participants	were	most	satisfied	with	the	
social	environment,	the	value	of	work	and	the	work	schedule.	The	areas	that	the	participants	
were	 most	 dissatisfied	 with	 concerned	 the	 physical	 environment	 and	 benefits.	 Some	
significant	differences	were	found	within	the	different	groups,	such	as	that	generally	the	men	
were	more	 satisfied	 with	 their	 working	 environment	 than	 the	 women.	 Participants	 were	
mostly	 satisfied	 with	 aspects	 of	 the	 social	 environment,	 but	 in	 order	 to	 increase	 job	
satisfaction,	changes	in	the	physical	environment	may	need	to	be	made,	and	there	should	be	
a	better	balance	between	what	the	employees	perceive	they	give	at	work	in	comparison	to	
what	they	get	back.	
	
	
Keywords:	 Occupational	 Therapy,	 Work	 Environmental	 factors,	 Well-being,	 Work	
Environment	Impact	Scale,	WEIS-3Q-S		
	
	 	



 

Innehållsförteckning	
1 Bakgrund 1 

Arbete och arbetsförmåga 1 
Fysisk och psykosocial arbetsmiljö 2 
Arbetsmiljöns lagar och föreskrifter 3 
Sjukskrivningar och riskfaktorer inom arbetsmiljön  4 
Arbetsmiljö för personer som arbetar med klienter i deras hem 5 

2 Syfte 6 
Frågeställningar 6 

3 Metod 6 
Datainsamling 6 
Genomförande 7 
Bortfall 7 
Dataanalys 7 
Kvantitativ dataanalys 7 
Analys av kvalitativ information 8 
Etiska överväganden vid genomförandet 8 

4 Resultat 9 
Arbetsmiljöfaktorer som deltagarna upplevde sig vara mest nöjda respektive missnöjda med 9 
Jämförelse av nöjdhet i arbetsmiljöfaktorer utifrån kön, ålder, utbildningsnivå och anställningstid 10 

Upplevelsen av faktorer i arbetsmiljön utifrån kön 10 
Upplevelsen av faktorer i arbetsmiljön utifrån ålder 10 
Upplevelsen av faktorer i arbetsmiljön utifrån utbildningsnivå 10 
Upplevelsen av faktorer i arbetsmiljön utifrån anställningstid på nuvarande arbetsplats 10 

Resultat av enkätens öppna frågor 12 
Fysisk miljö 12 
Psykosocial miljö 12 
Verksamhet och ledarskap  12 

5 Diskussion 13 
Resultatdiskussion 13 
Metoddiskussion 15 

6 Konklusion 16 
Referenser 17 
Bilaga 1. Missivbrev 20 
Bilaga 2. Utdrag ur WEIS-3Q-S med försättsblad och öppna frågor 21 



 

 
Inledning  
 
Vård- och omsorgspersonal tillhör Sveriges största yrkesgrupp och stod 2016 för flest antal 
sjukfall i jämförelse med övriga yrkesgrupper, både för män och kvinnor (Försäkringskassan, 
2017).  Den ökade sjukfrånvaron och eventuella orsaker till detta har fått stor uppmärksamhet 
de senaste åren. Faktorer i den fysiska och psykosociala miljön har stor inverkan på hur den 
anställda upplever sin arbetsmiljö. Brister i den fysiska och psykosociala arbetsmiljön kan vara 
en förklaring till ökad sjukfrånvaro. Ergonomisk belastning och obekväma arbetsställningar 
orsakade av den fysiska arbetsmiljön, kan ha en negativ inverkan på hälsa och arbetsförmåga 
(Försäkringskassan, 2015). Hindrande faktorer för arbetstillfredsställelse som beskrivits 
gällande den psykosociala arbetsmiljön kan vara höga krav, tidspress och en obalans mellan 
ansträngning och belöning (Ekbladh, Thorell & Haglund, 2010).  
 
Personer som arbetar i andras hem har en ökad ohälsa på grund av den psykosociala 
arbetsbelastningen, en stressig miljö samt besvärliga arbetspositioner (Gard & Larsson, 2017). 
Arbetsmiljölagen gäller även vid arbete i någon annans hem (Arbetsmiljöverket 2017a) och 
arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och för att förebygga ohälsa hos arbetstagaren 
(Arbetsmiljöverket 2017b). I detta arbete undersöks hur kommunanställda som arbetar inom 
stöd och omsorg med klienter i deras hem uppfattar att psykosociala och fysiska 
arbetsmiljöfaktorer påverkar deras känsla av tillfredsställelse och välbefinnande i arbetet. 
Arbetet syftar till att bidra med ytterligare kunskap kring hur arbetsmiljön kan påverka hälsa 
och välbefinnande för personer som arbetar med denna yrkesgrupp.   
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1 Bakgrund 

Arbete och arbetsförmåga 
Redan tidigt 40-tal ansågs arbete, speciellt avlönat arbete, ha en central roll då det skapar 
mening och värde hos individen. Arbetsrollen ger en identitet och möjlighet att skaffa sig 
sociala vardagliga kontakter utanför sin familj, ökade ekonomiska möjligheter och förmågan 
att delta i och ta del av samhället (Jahoda, 1942). Med arbete menas vanligtvis att ha en 
anställning på den öppna arbetsmarknaden. Att arbeta minskar risken för psykisk sjukdom, 
stimulerar till färdigheter samt stärker den sociala tillhörigheten. Arbete som aktivitet har 
betydelse för hälsa och välbefinnande (Eklund, Gunnarsson & Leufstadius, 2010). 
 
Sandqvist och Henriksson (2004) beskriver individens arbetsförmåga utifrån innehållet i figur 
1 nedan. Arbetsförmåga enligt Assessment of Work Functioning (AWF) handlar 
om ”individual capacity” som är funktioner knutna till individen, exempelvis syn, hörsel, 
kognitiva funktioner och muskelstyrka. Denna dimension är inte direkt kopplad till det faktiska 
utförandet av arbetsuppgiften, utan fokuserar på individuella funktioner som indirekt påverkar 
förmågan att utföra arbete. ”Work performance” är en persons arbetsförmåga, förmågan att på 
ett gott sätt hantera och utföra olika arbetsuppgifter som krävs i en viss arbetssituation. 
Arbetsförmågan är inte alltid konstant, den varierar beroende på i vilken kontext individen utför 
aktiviteten. Med ”work participation” menas delaktighet i eller upprätthållande av en arbetsroll, 
och innefattar individen i relation till samhället. Det kan handla om arbetsmarknaden och 
ersättningssystemet, och hur detta påverkar möjligheten till att få ett arbete. De första två 
begreppen är kopplade till individ och arbetsförmåga medan det sistnämnda begreppet handlar 
om anställningsbarhet på samhällsnivå. Pilen som syns ovan dessa begrepp på figuren handlar 
om individens tid, och hur arbetsförmågan är ett pågående fenomen. Den innefattar både 
individens tidigare erfarenheter såsom inom arbete och andra livserfarenheter, samt 
förväntningar om framtiden. Dessa kan i hög grad påverka personens nuvarande arbetsförmåga. 
De två cirklarna som finns i nederkanten av figuren innehåller personliga faktorer och 
miljömässiga faktorer. Cirklarna visualiserar hur dessa faktorer hänger samman och påverkar 
varandra. Ju mer de personliga och miljömässiga faktorerna stämmer överens, desto bättre 
arbetsförmåga har individen (Sandqvist & Henriksson, 2004).  
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Figur 1. Arbetsförmåga enligt Assessment of Work Functioning (AWF) 

 
Omtryckt från Work, 23, J.L. Sandqvist & C.M. Henriksson, Work functioning: A conceptual 
framework, 147-157, Copyright (2004), med tillstånd från IOS Press.  
 

Fysisk och psykosocial arbetsmiljö  
En arbetsmiljö kan beskrivas utifrån fysisk och psykosocial miljö. Den fysiska miljön kan se 
mycket varierande ut men kan beskrivas som den omgivning som personer arbetar i och allt 
som inte är en själv. Natur eller byggnader är exempel på fysisk arbetsmiljö och faktorer inom 
denna miljö kan vara ljud, ljus och klimat (Denward, 2005). Den psykosociala arbetsmiljön 
handlar om hur individer upplever de fysiska förhållandena på arbetet samt samspelet mellan 
människor, miljö, arbetskamrater och ledning. Människor uppfattar en och samma miljö på ett 
unikt sätt och därav har det stor betydelse att vid analys av arbetsmiljön inte bara beakta den 
yttre arbetssituationen utan även ta hänsyn till individen och dess subjektiva upplevelse 
(Håkansson, 2005). Psykosocial arbetsmiljö handlar om de sociala aspekterna av arbetet, de 
psykiska krav som arbetet medför och vilka resurser som finns tillgängliga för att hantera 
kraven. Dessa faktorer påverkar den arbetande och kan ha konsekvenser för individens känslor, 
motivation och hälsa (Eklöf, 2017).  
 
Begreppet ”det psykosociala helhetsperspektivet” används för att sammanfatta upplevelsen av 
ovanstående arbetsmiljöer. Detta begrepp grundar sig i en sammanlagd känsla hos individen i 
hur den trivs på sitt arbete, och innefattar då både hela arbetsplatsens fysiska utformning till 
personens anställningsförhållanden och allt som omger individen i arbetet. I motsats till 
helhetsperspektivet finns ”variabelperspektivet”, som istället innebär att man separat studerar 
enskilda aspekter av arbetet (Weman-Josefsson & Berggren, 2013).  
 
Inom arbetslivsforskning har det påvisats att ”många förhållanden, speciellt psykosociala 
sådana, får effekter bara i närvaro av andra förhållanden” (Weman-Josefsson & Berggren, 
2013, s.75). Ett exempel på detta är krav-kontroll-socialt stöd-modellen, som syftar till att 
analysera sambanden mellan dessa komplexa begrepp och hur det kan bli antingen 
hälsofrämjande respektive hälsofarligt. Modellen introducerades av Robert Karasek och 
bygger på tanken att de psykiska kraven hos de anställda påverkas av hur mycket kontroll och 
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handlingsutrymme de har. Inom modellen talar man om olika kombinationer av detta som i sin 
tur påverkar hälsan positivt eller negativt. Effekterna av psykiska krav har samband med både 
de anställdas handlingsutrymme och det stöd som ges från organisationen. Den situation som 
riskerar störst ohälsa hos de anställda är ett arbete utan eget beslutsutrymme och avsaknad av 
stöd (Stressforskningsinstitutet 2015; Karasek & Theorell 1990). Begreppet kontroll i modellen 
syftar till maktfördelning på arbetsplatsen samt det utrymme som finns för individen att 
påverka vad som ska utföras och hur det ska utföras. Större kontrollmöjligheter främjar 
engagemang och arbetstillfredsställelse. Socialt stöd som komponent har tillkommit från den 
ursprungliga modellen som då endast byggde på psykiska krav och kontrollmöjligheter. Det 
sociala stödet i modellen handlar om positiv stämning på arbetet och bra relation till kollegor 
och ledning. Förutom det sociala stödet i form av andra, innefattar det också instrumentellt 
stöd, att ha tillgång till praktisk hjälp. Arbetets krav som är den sista delen i modellen handlar 
om arbetets mängd, hastighet och svårighetsgrad. Även emotionella krav ingår, som kan vara 
både ens egna känslor och andras känslor, i sådana arbeten där den anställde behöver ta emot 
och förstå känslor hos sina klienter (Eklöf, 2017). Resultatet av en studie påvisar att autonomi, 
arbetsrutiner och organisation är faktorer som kan påverka arbetstillfredsställelsen (Faragher, 
Cass och Cooper, 2005). Personer som upplever brister i det sociala stödet har större risk att 
utveckla mer symtom på depression och utmattningssyndrom än andra. Likaså de som upplever 
mycket press på sitt arbete eller har ett arbete där belöningen upplevs som liten i förhållande 
till ansträngningen. I motsats till detta har personer som upplever goda möjligheter till kontroll 
i det egna arbetet och en rättvis behandling, mindre risk att utveckla ohälsosamma symtom 
(SBU, 2014).  
 

Arbetsmiljöns lagar och föreskrifter  
Arbetsmiljöns regelsystem utgörs av arbetsmiljöförordningen, arbetsmiljölagen och 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och råd. Utöver dessa kan det finnas lokala avtal kring 
arbetsmiljön inom företag (Zanderin, 2005). Arbetsmiljöförordningen är utfärdad av 
regeringen och kompletterar arbetsmiljölagen och hur den ska omsättas i praktiken. 
Arbetsmiljölagen har till ändamål att ”förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även 
i övrigt uppnå en god arbetsmiljö” (AML, SFS 1977:1160). Arbetstagaren ska inte utsättas för 
fysiska eller psykiska belastningar som kan leda till ohälsa. Arbetsmiljön ska vara 
tillfredsställande och utvecklas i relation till samhället samt vara anpassad till människors olika 
fysiska och psykiska förutsättningar. Målet är att arbetsförhållandena ska ge möjligheter till 
personlig och yrkesmässig utveckling samt till självbestämmande (AML, SFS 1977:1160). 
Kapitel två, arbetsmiljöns beskaffenhet i Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160), innehåller 
bestämmelser om hur arbetslokaler ska vara utformade när det gäller luft, ljud och ljus. Där det 
bland annat framgår att arbetstagarna ska ha tillgång till de arbetsredskap som krävs för 
säkerhet i utförandet av arbetet. 
 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö har till syfte 
att ”främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och 
sociala förhållanden i arbetsmiljön” (Arbetsmiljöverket, 2015, s.5). Arbetsgivaren har 
ansvaret för att föreskrifterna följs. En av föreskrifternas paragrafer behandlar kunskapskrav 
hos chefer och ledare på arbetsplatsen, där arbetsgivaren ska se till att dessa har kunskaper om 
att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. 
Arbetsgivaren ska enligt föreskrifterna se till att arbetstagarnas krav i arbetet ska vara rimliga 
i relation till resurserna som finns tillgängliga, för att inte riskera ohälsosam arbetsbelastning. 
Om arbetsgivaren ser tecken på en för hög belastning behöver åtgärder för detta vidtas: tillämpa 
andra arbetssätt, minska arbetsmängd, öka kunskapen och bemanning, med mera. I samband 
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med detta ska arbetsgivaren även formulera mål för arbetsplatsen, med syfte att främja hälsa. 
Målen kan exempelvis syfta till förbättrad kommunikation, samarbete och delaktighet. De två 
sista områdena i föreskrifterna handlar om arbetstid och kränkande särbehandling. 
Arbetsgivaren ska planera arbetet och arbetstagarens arbetstider för att motverka tider som 
riskerar ohälsa. Arbetstider som kan medföra risk för ohälsa är exempelvis skiftarbete, mycket 
övertidsarbete eller förväntningar från arbetsplatsen att vara ständigt uppkopplad/nåbar. 
Kränkande särbehandling ska tydligt klargöras oacceptabelt på arbetsplatsen. Arbetsgivaren 
ansvarar för att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras 
(Arbetsmiljöverket, 2015).  
 

Sjukskrivningar och riskfaktorer inom arbetsmiljön  
Personal som arbetar inom vård och omsorg tillhör Sveriges största yrkesgrupp och utgör den 
yrkesgrupp på svenska arbetsmarknaden som totalt sett står för flest antal sjukfall. Med sjukfall 
menas att personen är sjukskriven längre än 14 dagar och uppbär ersättning från 
Försäkringskassan. Siffror visar på att denna yrkesgrupp stod för 90 000 sjukfall under 2014, 
vilket utgör en femtedel av sjukfallen i Sverige. Sjukskrivning inom vård och omsorgspersonal 
har ökat med 10 procent från 2012. Den här yrkesgruppen har 171 sjukfall per 1 000 anställda, 
att jämföra med genomsnittet för samtliga anställda i Sverige som är 103 sjukfall per 1 000 
anställda. Arbetsuppgifterna består ofta av ergonomisk belastning, tunga lyft, obekväma 
arbetsställningar och upprepade rörelser, vilka har en negativ inverkan på hälsan och 
arbetsförmågan och ökar risken för sjukdomar, framför allt i rörelseorganen 
(Försäkringskassan, 2015). Vård och omsorg står för största antalet sjukfall under 2016, för 
både män och kvinnor. Psykiska diagnoser är den vanligaste orsaken till sjukfall. Inom yrken 
där anställda arbetar med personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller 
missbruksproblem, startades 58 sjukfall med psykiatrisk diagnos per 1000 sysselsatta 
(Försäkringskassan, 2017). Hansen, Edlund och Henningsson (2006) beskriver att fler personer 
som arbetar inom den privata sektorn återvänder till arbetet efter sjukskrivning i jämförelse 
med de inom den offentliga sektorn. Studien jämför även män och kvinnor som båda har varit 
sjukskrivna en längre period, där resultatet visar på att männen kände en hög grad av 
tillfredsställelse med sitt yrkesliv, medan kvinnorna uppgav att de hade en låg grad av 
tillfredsställelse kopplat till sin fysiska arbetsmiljö. Denna grupp av män och kvinnor arbetar 
med tunga lyft eller monotona rörelser, vilket är kända riskfaktorer inom den offentliga sektorn. 
Däremot enligt en publikation från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 
(SBU, 2014), utvecklar kvinnor och män med likartade arbetsvillkor i lika hög grad 
depressionssymtom och utmattningssyndrom.  
 
Ekbladh, Thorell och Haglund (2010) undersökte hur 53 personer som har varit 
långtidssjukskrivna uppfattar att arbetsmiljöfaktorer stödjer eller hindrar deras arbetsprestation 
och välmående. Studiens resultat visar att social interaktion med kollegor och andra samt 
uppfattningen av värdet av det arbete som individen utför, var de faktorer som var främjande 
för prestation och välbefinnande. Hindrande faktorer var fysiska, kognitiva och emotionella 
krav i arbetsuppgifter som personen uppfattade svåra att leva upp till, tidskrav samt belöningar 
i form av olika förmåner.  
 
 



 5 

Arbetsmiljö för personer som arbetar med klienter i deras hem  
Att arbeta i klienters hem är vanligt förekommande inom kommunal verksamhet. De anställda 
kan ge klienterna stöd i hemmet, i olika aktiviteter utanför hemmet samt stöd i att ta kontakter 
med exempelvis mydighetspersoner och arbetsgivare. Även hjälp med träning för att klara 
dagliga göromål (Stockholms stad, 2017). Arbetsmiljölagen som beskrevs under föregående 
rubrik, gäller även vid arbete i någon annans hem (Arbetsmiljöverket 2017a). Det är 
arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön och för att förebygga ohälsa hos arbetstagaren 
(Arbetsmiljöverket 2017b). Enligt en studie av Gard och Larsson (2017) har det påvisats en 
viss ökning av ohälsa på grund av den psykosociala arbetsbelastningen, för personer som 
arbetar i andras hem. Arbetsgruppen lyfter fram ergonomiska problem, den höga förekomsten 
av stress samt vikten av hälso- och säkerhetsfrämjande åtgärder. Att utvärdera psykosociala 
och fysiska arbetsmiljöfaktorer och förbättra säkerheten var en viktig aspekt i att skapa en god 
arbetsmiljö. I en jämförelse med föregående år, 2016, upplevde arbetstagarna ett ökat 
kunskapskrav och arbetsbelastning, men samtidigt ett gott socialt stöd för att hantera dessa 
krav. Deltagarna påpekade ett behov av ökad kunskap i ergonomi och arbetsteknik, för att få 
en säker och hållbar arbetsmiljö. För att minska risker och främja den sociala miljön, 
utvecklades en fysisk och virtuell plattform för kommunikation.  Många efterfrågade ett mer 
effektivt ledarskap och högre frekvens av team-möten. De anställda upplevde 
organisationskulturen som måttligt stödjande, där en del önskade tydligare mål och ytterligare 
resurser för att utföra arbetet (Gard & Larsson, 2017).  
 
Utifrån denna kunskap om arbetsmiljöfaktorer, sjukskrivningar inom vård och omsorg och 
resultat från tidigare studier anses det viktigt att närmare undersöka vilka arbetsmiljöfaktorer 
som kan påverka personer som arbetar med klienter i deras hem.  
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2 Syfte 
Syftet är att undersöka hur kommunanställda som arbetar med klienter i deras hem upplever att 
psykosociala och fysiska faktorer i arbetsmiljön påverkar deras känsla av tillfredsställelse och 
välbefinnande i arbetet.   
 

Frågeställningar 
Skiljer sig arbetstillfredsställelsen och upplevelsen av arbetsmiljön utifrån:  
-Kön 
-Ålder 
-Utbildningsnivå 
-Anställningstid på nuvarande arbete 
 

3 Metod 
Studiedesignen är en tvärsnittsstudie (Bryman, 2011) och för att besvara studiens syfte 
användes en enkät. Populationen bestod av 81 anställda inom en kommunal verksamhet som 
arbetar med klienter i deras hem. De anställda arbetar i olika team. Samtliga anställda 
tillfrågades om att delta i studien och därmed gjordes en totalundersökning (Eliasson, 2013) på 
den utvalda populationen. Samtliga som tillfrågades valde att delta.  
 

Datainsamling  
Datainsamlingen genomfördes utifrån enkäten The Work Environment Impact Scale-3Q-S 
(WEIS-3Q-S) (Ekbladh, 2017) samt ett tillägg med demografiska frågor om kön, ålder, 
utbildningsnivå och anställningstid i kommunen samt på nuvarande arbetsplats. Två öppna 
frågor lades till på enkäten, med möjlighet att vidareutveckla tidigare svar och lägga till sådant 
som inte framkommit i tidigare enkätfrågor (Se bilaga 2). Instrumentet WEIS avser att 
undersöka hur personer upplever sin arbetsmiljö och hur fysiska och psykosociala faktorer 
påverkar individens känsla av tillfredsställelse och välbefinnande i arbetet. Enkäten WEIS-3Q-
S med tillhörande frågor utgår från bedömningsinstrumentet WEIS, vilket har intervju som 
datainsamlingsmetod (Ekbladh & Haglund, 2010). Instrumentet beaktar personers uppfattning 
om arbetstid, utformning och innehåll, arbetsplatsens fysiska och sociala miljö, 
arbetsuppgiftens krav samt arbetets värde och betydelse. I WEIS-3Q-S ingår samma 17 
variabler som i bedömningsinstrumentet, där varje variabel motsvarar ett frågeområde. 
Frågeområdena består av en till tre delfrågor som totalt blir 33 frågor. Den fyrgradiga 
skattningsskalan i enkäten går från, “Mycket nöjd”, “Nöjd”, “Till viss del missnöjd” samt 
“Missnöjd”. Svarsalternativet “Inte aktuellt” finns som val om det som efterfrågas inte är 
aktuellt för individens arbetssituation (Ekbladh, 2017). Bedömningsinstrumentets teoretiska 
referensram är Model of Human Occupation (MOHO), en modell som syftar till att förklara 
människors görande i det dagliga livet (Taylor & Kielhofner, 2017). En psykometrisk prövning 
av den svenska enkäten WEIS-3Q-S har genomförts, där det framkom att instrumentet bedöms 
vara lämpligt att använda för att beskriva hur individer uppfattar sin arbetsmiljö. Prövningen 
visar på god innehållsvaliditet (Nordeström, 2017).  
 



 7 

Genomförande 
Kontakt togs med enhetschefen på en arbetsplats via telefon och mail, vilket resulterade i ett 
godkännande för att genomföra enkätundersökningen. Chefen gav förslag på tid och plats för 
genomförandet. Ett missivbrev arbetades fram (se bilaga 1) och mailades till samtliga deltagare 
två veckor innan genomförandet av enkätundersökningen. I missivbrevet förklarades studiens 
syfte och att deltagandet var frivilligt, att uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och 
anonymitet garanteras vid sammanställning av svaren. Datainsamlingen genomfördes vid sex 
arbetsplatsträffar, där respektive team var samlat vid ett av dessa tillfällen. Vid tillfällena fick 
deltagarna tid att svara på enkäten samt möjlighet till att ställa frågor. Enkäten samlades in av 
författarna vid respektive sex tillfällen. 
 

Bortfall  
Åttioen deltagare hade möjlighet att svara på totalt 33 delfrågor var, vilket resulterade i totalt 
2673 stycken möjliga svar. Ett bortfall på 5 av 2673 svar noterades, vilket medförde ett internt 
bortfall på 0,2%. På respektive fråga om ålder och kön var det ett internt bortfall.   
 

Dataanalys 

Kvantitativ dataanalys 
Version 25.0 av statistikprogrammet SPSS användes för statistisk analys. Inför analysen 
kodades varje enkät och i SPSS numrerades enkätens fyra svarsalternativ från 1-4 (1=Missnöjd, 
2=Till viss del missnöjd, 3=Nöjd, 4=Mycket nöjd). Om personen hade kryssat i dubbla svar 
eller ett kryss mellan två skattningar valdes det lägre svarsalternativet. Om personen valt olika 
svarsalternativ inom ett frågeområde med flera delfrågor, skattades frågeområdets total till 
personens lägsta skattade svarsalternativ, då det rekommenderas enligt skattningsinstruktioner 
för WEIS (Ekbladh & Haglund, 2010).  
 
I SPSS gjordes analyser på hela skalan samt på en dikotomiserad skala, där WEIS fyra 
skattningsalternativ slagits ihop till: 1 och 2 till missnöjd och 3 och 4 till nöjd.  Vid framtagning 
av frekvenstabell användes alla skalstegen i enkäten och vid jämförelser mellan kön, ålder, 
utbildningsnivå och anställningstid användes den dikotomiserade skalan. I jämförelse mellan 
utbildningsnivå och arbetstillfredsställelse användes kategorierna gymnasieutbildning, 
eftergymnasial yrkesutbildning och högskola/universitet. De fem deltagarna som hade 
grundskoleutbildning exkluderades i jämförelse av upplevelse av arbetsmiljö utifrån 
utbildningsnivå. Variablerna ålder och anställningstid delades vid analys upp i flera kategorier. 
Ålder delades upp i tre kategorier: 30 år och yngre, 31-45 år och över 46 år, och 
anställningstiden delades upp i kategorierna: under 1 år, 1-5 år och över 5 år. Ålder, 
utbildningsnivå och anställningstid delades sedan även upp i två grupper vardera, för vidare 
jämförelser inom kategorierna och upplevelsen av arbetsmiljöfaktorer. Utbildningsnivå 
delades upp i två grupper med två lägre respektive två högre utbildningsnivåer, där 
grundskoleutbildning nu inkluderades. Grupperna var: grundskoleutbildning och gymnasial 
utbildning samt eftergymnasial utbildning och högskola/universitet. Ålderskategorin delades 
upp i grupperna under 30 år och över 30 år. Vid jämförelse inom kategorin anställningstid och 
upplevelse av arbetsmiljö delades deltagarna upp i grupperna anställda under ett år och 
anställda över ett år. Dessa sistnämnda jämförelser om två grupper i respektive variabel ålder, 
utbildningsnivå och anställningstid, presenteras i text i resultatet och inkluderas inte i tabell 2 
med signifikansvärden.  
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Deskriptiv statistik beräknades på hela skalan innehållande alla fyra svarsalternativ, med hjälp 
av frekvenstabeller. I frekvenstabellen utlästes medel- och medianvärde på nöjdhet i 
arbetsmiljöfaktorer, svarsfrekvens i antal samt deltagare som procentuellt sett upplevde sig 
missnöjd, till viss del missnöjd, nöjd och mycket nöjd inom de olika frågeområdena. De fem 
frågeområden som flest deltagare upplevde sig vara mycket nöjda med respektive mest 
missnöjda med i sin arbetsmiljö, lyftes i resultatet (se tabell 1). Vid jämförelse mellan två 
grupper användes Mann Whitney U-test för att pröva om skillnaderna mellan grupperna var 
signifikant (p<0,05). För att prova om det fanns en signifikant skillnad mellan tre grupper eller 
fler användes Kruskal-Wallis H test. För att undersöka skillnaderna i de grupper där det fanns 
en signifikant skillnad användes Chi-två-test i SPSS.  

Analys av kvalitativ information 
Samtliga kommentarer från de två öppna frågorna skrevs ned i ett dokument och innehållet 
analyserades och kategoriserades. När olika kommentarer berörde liknande innehåll, 
kategoriserades de till samma kategori, vilka benämndes enligt följande: fysisk miljö, 
psykosocial miljö och verksamhet och ledarskap. För att exemplifiera deltagarnas upplevelse 
av sin arbetsmiljö identifierades beskrivande citat till studiens resultat. Citaten var av olika 
omfång, allt från en mening till fem meningar.. Vid presentation av citaten har hänsyn tagits 
till deltagarnas anonymitet och detaljer har vid behov tagits bort. Samtliga analyser, både 
kvalitativa och kvantitativa, har genomförts tillsammans av författarna.  

Etiska överväganden vid genomförandet 
I utformandet av missivbrevet beaktades forskningsetiska principer, såsom att deltagandet var 
frivilligt och vid val att inte delta krävdes ingen vidare förklaring, deltagandet var anonymt och 
enkätsvaren behandlas konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2017; Wenemark 2017). Samtycke 
skedde genom att deltagaren lämnade in enkäten. Vid genomförandet av enkätundersökningen 
fick deltagarna själva lämna sin enkät i ett hänvisat kuvert, för att säkerställa att ingen enskild 
deltagare skulle kunna relateras till någon specifik enkät. Datainsamlingen hanterades endast 
av studenterna och handledaren och ingen enskild individ kan urskiljas i resultatet.  
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4 Resultat 
I studien medverkade totalt 81 personer, varav 62 kvinnor, 18 män och en deltagare som inte 
uppgett kön. Deltagarnas ålder var mellan 22-65 år, med en medelålder på 43 år. Deltagarnas 
anställningstid på nuvarande arbetsplats varierade från en månad till 21 år, med ett medelvärde 
på 3,5 år. Fem deltagare hade grundskoleutbildning, 37 deltagare gymnasieutbildning, 21 
deltagare eftergymnasial utbildning och 18 deltagare högskole/universitetsutbildning som 
högsta genomförda utbildning.  

Arbetsmiljöfaktorer som deltagarna upplevde sig vara mest nöjda respektive missnöjda 
med 
I tabell 1 framgår hur deltagarna (n=81) upplevde sig vara tillfredsställda med olika 
arbetsmiljöfaktorer. De fem arbetsmiljöfaktorer som flest deltagare upplevde sig vara mycket 
nöjda med i sin arbetsmiljö var: Social gemenskap med arbetskamrater (n 29, 36%), Arbetets 
värde och betydelse (n 23, 28%), Samarbete med arbetskamrater (n 16, 20%), Arbetstid (n 12, 
15%), Samverkan med andra (n 11, 14%). De fem arbetsmiljöfaktorer som flest deltagare 
upplevde sig vara mest missnöjda med i sin arbetsmiljö var: Förmåner (n 32, 40%), 
Personalutrymmen (n 29, 36%), Sensoriska egenskaper (n 14, 17%), Fysisk utformning av 
arbetsutrymmen (n 12, 15%), Arbetsredskap (n 12, 15%). De områden som deltagarna 
upplevde sig mycket nöjda med var inom den sociala arbetsmiljön, arbetets värde samt 
arbetstid. De områden som deltagarna var mest missnöjda med handlade om den fysiska miljön 
och förmåner.  
 
Tabell 1. Deltagarnas upplevelse av faktorers påverkan på arbetstillfredsställelse 
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I tabellen framgår antalet som besvarat frågorna på respektive variabel, medelvärdet, 
medianvärdet, samt antalet deltagare som procentuellt sett upplevde sig missnöjd, till viss del 
missnöjd, nöjd och mycket nöjd inom de olika variablerna.  

Jämförelse av nöjdhet i arbetsmiljöfaktorer utifrån kön, ålder, utbildningsnivå och 
anställningstid  

Upplevelsen av faktorer i arbetsmiljön utifrån kön  
Mellan könen framkom en signifikant skillnad (p<0,05) i nöjdhet i fyra variabler (se tabell 2): 
Social gemenskap med arbetskamrater (p=0,033), Fysisk utformning av arbetsutrymmen 
(p=0,022), Stämningen på arbetsplatsen (p=0,024) och Arbetsredskap (p=0,022). Inom 
samtliga av ovanstående variabler var männen mer nöjda än kvinnorna.  
 

Upplevelsen av faktorer i arbetsmiljön utifrån ålder 
Vid jämförelse mellan följande åldersgrupper: 30 år och yngre, 31-45 år och över 46 år, 
framkom en signifikant skillnad (p=0,026) inom Personalutrymmen (se tabell 2). 
Missnöjdheten med personalutrymmen ökade med stigande ålder, där gruppen över 46 år var 
mest missnöjda. Den signifikanta skillnaden fanns mellan gruppen under 30 år och över 46 år. 
Vid undersökning av skillnad mellan två grupper, deltagare under 30 år och deltagare över 30 
år, framkom ingen signifikant skillnad.  
 

Upplevelsen av faktorer i arbetsmiljön utifrån utbildningsnivå 
En signifikant skillnad (p=0,005) framkom vid jämförelse av utbildningsnivå för variabeln 
Samspel med chef (se tabell 2). Skillnad framkom mellan kategorin gymnasieutbildning och 
eftergymnasial yrkesutbildning samt mellan kategorin högskola/universitet och eftergymnasial 
yrkesutbildning. Deltagare med eftergymnasial yrkesutbildning var mer missnöjda än deltagare 
med gymnasieutbildning och högskola/universitetsutbildning som var mer nöjda med samspel 
med chef.   
 
Vid jämförelse mellan två grupper: deltagare med grundskola- eller gymnasieutbildning och 
deltagare med eftergymnasial yrkesutbildning eller högskola/universitet, framkom ingen 
signifikant skillnad.  
 

Upplevelsen av faktorer i arbetsmiljön utifrån anställningstid på nuvarande arbetsplats  
Vid jämförelse av anställningstid på nuvarande arbetsplats med kategorierna: de som varit 
anställda under 1 år, 1-5 år och över 5 år, framkom en signifikant skillnad i nöjdhet för variabeln 
Stämningen på arbetsplatsen (p=0,033) (se tabell 2). Deltagare som varit anställda under ett år 
var mer nöjda än de som arbetat på arbetsplatsen över 5 år. 
 
Vid jämförelse mellan nyanställda och deltagare som arbetat längre tid på arbetsplatsen 
framkom en signifikant skillnad för variabeln Förmåner (p=0,025) och Stämningen på 
arbetsplatsen (p=0,008). Grupperna som undersöktes var: Deltagare som arbetat på 
arbetsplatsen under ett år och deltagare som arbetat på arbetsplatsen över ett år och uppåt. De 
nyanställda som arbetat på arbetsplatsen under ett år var mer nöjda än deltagare som arbetat på 
arbetsplatsen över ett år.  
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Tabell 2. Skillnader mellan gruppers upplevelse av arbetsmiljöfaktorer 

 
 
Fetmarkerat p-värde i tabellen indikerar en signifikant skillnad.  
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Resultat av enkätens öppna frågor  
Resultatet av den kvalitativa informationen i de öppna frågorna presenteras i tre kategorier: 
fysisk miljö, psykosocial miljö och verksamhet och ledarskap. Av deltagarnas skriftliga svar 
berörde 17 kommentarer området fysisk miljö, 14 kommentarer psykosocial miljö och 18 
kommentarer handlade om aspekter inom kategorin verksamhet och ledarskap. Av dessa 49 
kommentarer var det två som nämnde en positiv upplevelse. Dessa var inom den psykosociala 
miljön och handlade om teamarbete och att hjälpa sina klienter. Resterande kommentarer 
berörde områden som deltagarna var missnöjda med, vilket presenteras i de tre kategorierna 
nedan.  

Fysisk miljö  
I kategorin fysisk miljö framkom kommentarer kring personalutrymmen såsom trånga lokaler 
med för mycket folk, hög ljudnivå samt önskemål om fler teamrum utrustade med datorer. 
Detta beskrivs i citat från deltagare 10 “För lugnare och tryggare miljö, egna teamrum med 
datorer.” 
 
Inom den fysiska miljön beskrevs även avsaknad av arbetsredskap (datorer, arbetskläder, 
väska, m.fl.) samt miljön vid arbete i klienternas hem såsom rökig miljö. Deltagare 70 
kommenterade detta genom följande citat: “Arbetskläder vore trevligt. Speciellt när vi jobbar 
med rökare i deras hem.”  

 

Psykosocial miljö 
Den psykosociala miljön kommenterades utifrån sådant som attityd, bemötande och känslan 
av tillhörighet. Även stress beskrevs ett flertal gånger och då bland annat tidspressen mellan 
olika besök och ständiga schemaförändringar.  Ett citat från deltagare 8 beskriver flera delar 
inom den psykosociala miljön “Attityden mellan olika arbetsgrupper mellan varandra - 
samordnare och teamen. Ifrågasättande, misstänksamhet, bemötande dåligt, respekt för 
teamarbete”.  
 

Verksamhet och ledarskap  
Många deltagare valde att kommentera omsättningen av chefer, schemaförändringar och 
avsaknad av återkoppling/feedback. Även en oro kring nya riktlinjer och en otydlighet från 
verksamheten kring arbetsuppgifter och ansvarsområden. Deltagare 21 kommenterade 
“Stabila chefer som inte är konflikträdda. Chefer som stannar, jag har haft tre olika chefer på 
mindre än ett år. Jag önskar jag kunde få respons på det man gör”. 
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5 Diskussion  
Studiens syfte har varit att undersöka och jämföra hur kommunanställda som arbetar med 
klienter i deras hem uppfattar att psykosociala och fysiska faktorer i arbetsmiljön påverkar 
deras känsla av tillfredsställelse och välbefinnande i arbetet.   

Resultatdiskussion 
Att ha ett arbete och att trivas på sitt arbete är en viktig aspekt i det dagliga livet (Sandqvist & 
Ekbladh, 2017). Resultatet av studien visar att arbetsmiljöfaktorer som deltagarna var mycket 
nöjda med är aspekter inom den sociala miljön. Resultatet tyder på att positiva upplevelser 
kring sociala interaktioner kan vara en främjande faktor för arbetstillfredsställelse. Tre av de 
arbetsmiljöfaktorer som flest deltagare var nöjda med var social gemenskap med 
arbetskamrater, samarbete med arbetskamrater och samverkan med andra. En parallell kan dras 
till en studie av Lexell, Langdell och Lexell (2017), som undersökte hur personer med 
neuromuskulära sjukdomar påverkas av olika arbetsmiljöfaktorer. Den sociala miljön på 
arbetet framkom som en viktig faktor för arbetsutförande och trivsel. Social gemenskap med 
arbetskamrater och samverkan med andra, var det som upplevdes mest stödjande för individen 
(Lexell, et al. 2017). Den sociala miljöns betydelse för arbetstillfredsställelse återkom i de 
skriftliga svaren från deltagarna i denna studie, vilka berörde samarbete, gemenskap och 
samverkan med teamkollegor. Detta påvisar även Arwedson et al. (2007) i en studie där det 
framkommer att engagemang och stöttning i arbetet formar ett bra team, vilket i sin tur leder 
till att de anställda känner sig bekväma och bidrar till ett hälsosamt arbetsklimat.  
 
I resultatet framkom att bland annat Förmåner, Personalutrymmen och Arbetsredskap var de 
arbetsmiljöfaktorer som flest deltagare upplevde sig vara mest missnöjda med. En signifikant 
skillnad identifierades inom Personalutrymmen, där missnöjdheten ökade i stigande ålder, 
främst över 46 år. Enligt en undersökning av Tjänstemännens centralorganisation (2017), där 
bland annat Vårdförbundet och Vison ingår, anser varannan kvinna och var tredje man (baserat 
på medlemmar 40-67 år) att arbetet är psykiskt påfrestande och stressigt och är därför inte 
beredda att arbeta längre upp i åldern än vad som krävs för ålderspension. Ett stressigt och 
psykiskt påfrestande arbete kan även tänkas påverka upplevelsen av den fysiska miljön. En 
arbetsmiljöundersökning från Statistiska centralbyrån (2017) påvisar dock att de som är 30 år 
eller äldre är mer nöjda med sitt arbete, vilket motsäger resultatet i denna studie kring 
upplevelsen av personalutrymmen. Att missnöjdheten kring den fysiska miljön ökar i stigande 
ålder är ingenting som författarna funnit i tidigare studier, däremot att en tilltalande fysisk miljö 
bidrar till välbefinnande (Lexell et al., 2017; Arwedson et al., 2007). Utifrån resultatet i denna 
studie framkom att deltagarna var missnöjda med den fysiska miljön samt förmåner. En likhet 
kan ses i studien av Lexell et al. (2017), där personalutrymmen och förmåner framkom vara 
mest hindrande för personens utförande av arbete. I andra studier framhålls att attraktiva lokaler 
som är ljus- och ljudvänliga bidrar till välbefinnande på jobbet, liksom tillgång till 
arbetsutrustning (Arwedson et al., 2007). I och med att en tilltalande fysisk miljö kan bidra till 
välbefinnande, kan avsaknaden av tilltalande personalutrymmen och arbetsredskap tänkas vara 
en av faktorerna till minskad arbetstillfredsställelse och ökad missnöjdhet hos deltagarna.  
 
I denna studie upplevde inte en enda deltagare sig vara mycket nöjd med förmåner på 
arbetsplatsen. Förmåner har i andra studier visat sig leda till högre arbetsmoral, positiv 
inställning och uppskattning hos den anställda vilket leder till en vilja att arbeta (Larsson, et 
al., 2012; Ko & Hur, 2014). Liknande resultat hittades även i studien av Ekbladh, Thorell och 
Haglund (2010) där bristen på förmåner var en av de mest hindrande faktorerna för 
arbetsförmåga och arbetstillfredsställelse. En obalans mellan ansträngning och belöning kan 
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leda till bristande arbetstillfredsställelse och engagemang (Eklöf, 2017). Relaterat till tidigare 
studier kan detta resultat om förmåner vara en bidragande orsak till minskad 
arbetstillfredsställelse hos de anställda.  
 
Deltagarna var totalt sett nöjda eller mycket nöjda (70%) med samspelet med chef som 
innefattade bemötande, lyhördhet och återkoppling till arbetstagaren. I de skriftliga svaren 
beskrevs dock en motsatt känsla av samspel med chef. Hälften av de skriftliga kommentarerna 
inom kategorin verksamhet och ledarskap beskrev en missnöjdhet med ledningen på 
arbetsplatsen. De skriftliga kommentarerna handlade bland annat om dålig återkoppling från 
chef och många chefsbyten, vilket kan tänkas orsaka en otrygghet, osäkerhet och minskad 
tillfredsställelse. Att chefer har en betydande roll i att skapa en känsla av trygghet, positiv 
inställning, arbetstillfredsställelse samt ett gynnsamt klimat hos de anställda, påtalas av Ko och 
Hur (2014). Deltagarna med eftergymnasial utbildning framkom som mer missnöjda med 
sampel med chefen än övriga deltagare och det kan antas att de skriftliga kommentarerna har 
skrivits av denna mer missnöjda grupp deltagare. Utbildningsnivån hos anställda kan enligt 
Larsson et al. (2012) påverka hur de anställda utövar sitt dagliga arbete och innebär också 
skillnader i arbetsförhållanden. Utbildningsnivå kan även vara en faktor som påverkar 
fördelningen av makt bland de anställda. Utifrån resultatet och denna studie kan 
utbildningsnivå tolkas vara möjlig orsak som påverkar hur anställda upplever samspelet med 
chefen, då chefen kan påverka bland annat arbetsförhållanden och maktfördelning på 
arbetsplatsen. Missnöjdheten tolkas bero på att deltagarna med eftergymnasial utbildning 
möjligen kände att de inte fick den makt de ansåg vara rimlig, i förhållande till sin 
utbildningsnivå.  
 
Totalt 83% av deltagarna var nöjda eller mycket nöjda med värdet och betydelsen av det som 
de bidrar med i sitt arbete. Ingen skillnad framkom utifrån kön, ålder, utbildningsnivå och 
anställningstid. Oavsett demografisk bakgrund var de allra flesta nöjda med arbetets värde och 
betydelse, vilket går i linje med Mackereth et al. (2009) som menar att vårdpersonalens 
arbetsmotivation består till stor del av att kunna hjälpa andra och är något som höjer arbetets 
värde. I en studie av Wikman (2005) framkom betydelsen av engagemang i sitt arbete, och att 
personal inom vård och omsorg motiveras av att hjälpa andra människor. Detta återfinns även 
i skriftliga kommentarer i denna studie, där deltagare lyfte betydelsen av att underlätta vardagen 
för klienterna och öka möjligheten för dem att få ett rikare socialt liv.  
 
Vid undersökning av skillnader mellan arbetstillfredsställelse och kön, konstaterades utifrån 
resultatet att männen generellt sett var mer nöjda än kvinnorna med faktorer inom den sociala 
miljön och den fysiska arbetsmiljöns utformning och användbarhet. Enligt SCB (2017) är 
kvinnor och män på den svenska arbetsmarknaden nöjda med arbetet i lika stor utsträckning. 
Även Schultz (2013) nämner att inga klara samband finns mellan kön och 
arbetstillfredsställelse. Däremot framkom i Hansen, Edlund och Henningssons (2006) studie 
att männen kände en hög grad av tillfredsställelse med sitt yrkesliv, medan kvinnorna uppgav 
att de hade en låg grad av tillfredsställelse kopplat till sin fysiska arbetsmiljö, vilket går i linje 
med resultatet från denna studie.  
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Metoddiskussion 
För att besvara studiens syfte användes kvantitativ metod i form av enkät, WEIS-3Q-S. Denna 
metod med tillägg om demografiska frågor och två öppna frågor, möjliggjorde att studiens syfte 
kunde besvaras. I och med insamlad data kring kön, ålder, utbildningsnivå och anställningstid 
kunde jämförelser mellan grupper genomföras. WEIS-3Q-S är en datainsamlingsmetod som är 
psykometriskt prövad (Nordeström, 2017). I och med detta har studiens resultat en stabil och 
bra grund med en metod som mäter det som avses att mäta. Enkätfrågorna upplevdes vara 
lämpliga för den arbetsplats och målgrupp som studien syftade till, då frågorna berör olika 
faktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen. Enkätfrågorna berör fysisk miljö som 
målgruppen vistas i samt den sociala miljö som innefattar både kollegor och klienter. Enligt 
Bryman (2011) kan en nackdel med enkät vara att respondenten uppfattar frågor som 
irrelevanta eller intetsägande och tröttnar på frågorna. Detta var däremot inget som framkom i 
studien, vilket påvisas av det låga interna bortfallet. Författarna anser att de öppna frågorna var 
en fördel att använda i enkäten, då det gav respondenten utrymme att skriva ned sina egna ord. 
De skriftliga svaren tillförde ett ytterligare djup i studien, och citaten som redovisas i studiens 
resultat ger större förståelse för frågeställningarna som finns i enkäten och svaren som valts. 
En kombination av kvantitativ metod med tillägg av två öppna frågor anses ha varit en fördel 
då enkäten lägger en bra grund i och med att den täcker många faktorer inom arbetsmiljön, och 
de tillagda öppna frågorna gav en mer utförlig bild av deltagarnas upplevelse.  
 
På försättsbladet till enkäten fanns frågan om hur länge respondenten hade varit anställd i 
kommunen, samt hur lång anställningstid på nuvarande arbetsplats. Vid analys uteslöts frågan 
om anställningstid i kommunen, då det inte hade betydelse för syftet. Frågan kring 
anställningstid på nuvarande arbetsplats gav mer i analysen samt handlade om just den miljön 
som avsågs att undersökas. Vid jämförelse mellan kön och övrig kategori, såsom 
anställningstid, var det svårt att dra slutsatser då antalet män var för få i jämförelse med antalet 
kvinnor. Därav har endast jämförelser gjorts mellan män och kvinnor, och inte relaterat till 
ålder, utbildningsnivå och anställningstid. Den ojämna fördelningen mellan män och kvinnor i 
studien kan till stor del bero på att vården är ett kvinnodominerat yrke. Exempelvis gruppen 
undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboenden består av 92 procent kvinnor 
(SCB, 2016).  
 
Studiens resultat grundar sig i en totalundersökning då alla som fick frågan att delta i 
undersökningen valde att besvara enkäten. Samlade träffar med tid att fylla i enkäten direkt, 
anses ha varit en bidragande faktor till att samtliga enkäter som delades ut, besvarades och 
samlades in. En fördel var att författarna var på plats under arbetsplatsträffarna med möjlighet 
att introducera studien och enkäten samt svara på eventuella frågor. Utan fysisk närvaro kan 
funderingar uppstå som respondenten inte kan få svar på, och därmed påverka svarsfrekvensen 
och svaren som ges. Anonymiteten kan tänkas riskera att röjas då författarna var i rummet 
under genomförandet av enkätundersökningen. Deltagarna fick själva lämna sin enkät i ett 
hänvisat kuvert och när samtilga 81 enkäter var insamlade, kodades enkäterna varpå ingen 
deltagare kunde urskiljas.   
 
Stöd och omsorg inom kommunal verksamhet är en stor arbetsgrupp med många olika 
verksamheter, där varje arbetsplats är unik. Resultatet från denna studien är svårt att 
generalisera över hela yrkesgruppen, men ger ytterligare inblick i upplevelsen av arbetsmiljön 
inom detta område. Att arbeta i klienters hem är vanligt förekommande inom kommunal 
verksamhet och därav skulle resultatet till viss del kunna generaliseras till andra verksamheter 
inom kommunen. Men trots att arbetsuppgifterna kan vara detsamma inom olika verksamheter, 
finns det många andra faktorer i arbetsmiljön som påverkar de anställdas 
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arbetstillfredsställelse. Arbetsmiljö, organisation, arbetssätt och kollegor är andra faktorer 
bland många som kan ha inverkan på hur anställda med samma arbetsuppgifter kan uppleva 
sin arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse.  

6 Konklusion  
I studiens resultat framkom det att deltagarna var mest nöjda med arbetsmiljöfaktorer inom den 
sociala miljön, arbetets värde samt arbetstid. De områden som deltagarna var mest missnöjda 
med handlade om den fysiska miljön och förmåner. Vissa signifikanta skillnader framkom 
inom de olika grupperna, såsom att männen generellt sett var mer nöjda med sin arbetsmiljö än 
kvinnorna. Deltagarna var till största del nöjda med aspekter inom den sociala miljön, men för 
att höja arbetstillfredsställelsen kan förändringar i den fysiska miljön behöva ske samt skapa 
en bättre balans mellan vad arbetstagarna får tillbaka från sitt arbete i relation till vad de ger.  
 
Sedan många år tillbaka och än idag, ligger vård och omsorgsyrken högt när det gäller 
sjukfrånvaro. Studien identifierar vilka arbetsmiljöfaktorer som påverkar 
arbetstillfredsställelsen, men inte om/hur dessa ger en direkt påverkan på hälsan. Fortsatta 
studier som undersöker hur arbetsmiljöfaktorer påverkar hälsan hos kommunanställda som 
arbetar med klienter i deras hem, skulle kunna ge en ytterligare aspekt. Arbetsterapeuten har 
möjlighet att använda sin kompetens och befintliga bedömningsinstrument, som exempelvis 
WEIS, för att kunna utvärdera arbetsmiljön och identifiera förbättringsområden. 
Arbetsterapeuters kompetens om person-miljö interaktionen tillsammans med identifierade 
arbetsmiljöfaktorer kan ligga till grund för ett förebyggande arbete i målgruppens yrkesliv.   
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Bilaga 1. Missivbrev 

       
Förfrågan om att delta i en enkätundersökning om hur du upplever din arbetsmiljö?  
 
Våra namn är Malin Samuelsson och Anna Stern och vi läser sista året på 
Arbetsterapeutprogrammet på Linköpings universitet och genomför nu vårt examensarbete. 
Förfrågan kring deltagande i enkätundersökningen riktar sig till dig som arbetar gentemot 
klienter inom kommunal regi. Enkäten tar ca 10 minuter att besvara och innehåller frågor 
rörande hur du upplever dina arbetsuppgifter och arbetsplatsens fysiska och sociala miljö. 
Enkäten avser att undersöka hur arbetsmiljön påverkar personens välbefinnande och hälsa. 
 
Medverkan i enkätundersökningen är frivillig och samtycke sker genom att du lämnar in 
enkäten. Om du väljer att inte besvara enkäten, krävs ingen vidare förklaring. Dina uppgifter 
kommer att behandlas konfidentiellt och anonymitet garanteras vid sammanställning av 
examensarbetet samt vidare forskning.  
	
Personal som arbetar inom vård och omsorg tillhör Sveriges största yrkesgrupp. 
Sjukskrivningar för vård och omsorgspersonal har ökat med 10 procent från 2012 och utgör en 
femtedel av all sjukfall i Sverige. Arbetsuppgifter består ofta av ergonomisk belastning i form 
av tunga lyft och obekväma arbetsställningar som ökar risken för skador och sjukdomar. 
Studier visar också att den psykiska ohälsan inom yrkesgruppen har ökat sedan 2012. Din 
medverkan i denna studie är viktig för att belysa hur faktorer i arbetsmiljön påverkar känsla av 
tillfredsställelse och välbefinnande för personer som arbetar gentemot klienter inom kommunal 
regi.  
 
Välkommen att höra av dig om du har frågor eller funderingar kring examensarbetet och 
enkätundersökningen!  
 
Med vänliga hälsningar  
 
Anna Stern      Malin Samuelsson     
Mail:       Mail:   
Tel: 0727-269050    Tel: 0736-525889   
Arbetsterapeutprogrammet    Arbetsterapeutprogrammet  
Linköpings universitet    Linköpings universitet  
 
Handledare: Elin Ekbladh 
Leg. Arbetsterapeut, Medicine doktor, Universitetslektor Arbetsterapeutprogrammet 
Institutionen för Samhälls- och välfärdsstudier (ISV), Linköpings universitet 
Mail: elin.ekbladh@liu.se    Tel: 011-36 31 82 
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Bilaga 2. Utdrag ur WEIS-3Q-S med försättsblad och öppna frågor  
    
 
Enkät om din upplevelse av din arbetsmiljö 
  
I denna enkät ställs frågor om hur du upplever att olika faktorer i din arbetsmiljö påverkar din 
arbetstillfredsställelse. Enkäten börjar med några inledande frågor om dig och din 
arbetssituation. 
  
  
A) Födelseår: _________________ 
  
  
B) Kön 
❏ Kvinna 
❏ Man 

  
  
C) Vilken är din högsta genomförda utbildning? (Endast ett kryss) 
❏ Grundskola 
❏ Gymnasieutbildning 
❏ Eftergymnasial yrkesutbildning (ej högskola) 
❏ Högskola/universitet 

  
  
  
D) Hur lång tid har du varit anställd i Norrköpings kommun? (om under ett år, ange i månader) 
  
_______________________________________________________________________ 
  
  
E) Hur lång tid har du arbetat på nuvarande arbetsplats? (om under ett år, ange i månader) 
  
_______________________________________________________________________ 
  
  
F) Får dina avidentifierade enkätsvar användas i vidare forskning utöver det examensarbete 
som beskrivs i informationsbrevet? 
  
❏ Ja 
❏ Nej 
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Möjlighet till förtydliganden kring din arbetsmiljö 
  
Är det något som du svarat på i tidigare frågor som du vill vidareutveckla eller beskriva kring 
din arbetsmiljö? 
  
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________________  
 
 
 
Är det något som inte framkommit i tidigare frågor som är betydelsefullt för din känsla av 
välbefinnande i relation till ditt arbete? 
  
___________________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________________ 
  
 

Tack för din medverkan! 

  
  
 
 
 
 


