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SAMMANFATTNING:  

Daglig verksamhet möjliggör sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning 
som kan ha svårigheter att förvärva och upprätthålla ett arbete till följd av psykisk sårbarhet 
och stresskänslighet. Välbefinnande påverkas av interaktionen mellan personliga egenskaper 
och möjligheter och krav i arbetsmiljön. Studiens syfte är att undersöka hur olika faktorer i 
arbetsmiljön påverkar välbefinnande hos personer med psykisk funktionsnedsättning som har 
sysselsättning i daglig verksamhet. I denna studie genomfördes kvantitativ datainsamling 
genom enkäten WEIS-4Q-S. Bekvämlighetsurval inkluderade 41 respondenter i 10 
verksamheter. Ur insamlad data analyserades upplevelsen av olika arbetsmiljöfaktorer utifrån 
alla respondenter, demografiska grupper och korrelation mellan variabler i WEIS-4Q-S. I 
resultatet framkom välbefinnande vid sysselsättning i daglig verksamhet för personer med 
psykisk funktionsnedsättning. Sociala miljön t.ex. ”stämning på arbetsplatsen” och ”sampel 
med chef” upplevdes stödjande medan fysiska aspekter upplevdes vara mindre stödjande för 
välbefinnande. Variabler som ”förmåner” och ”samverkan med andra” upplevdes i stor 
utsträckning inte vara aktuella vid sysselsättning i daglig verksamhet. Vissa skillnader mellan 
demografiska grupper framkom då personer 40 år eller äldre, med 1 års arbetslivserfarenhet 
eller längre och bor i mindre stad/landsbygd upplever ett högre välbefinnande i arbetsmiljön. 
Denna studie visar att arbetsmiljön i daglig verksamhet bidrar till högt välbefinnande vid 
sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning.   

 

Nyckelord: Arbete, Arbetsmiljö, Daglig verksamhet, Psykisk funktionsnedsättning, 
Välbefinnande 
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1. Inledning 
 

Att förvärva och upprätthålla ett arbete samt uppfylla en arbetsroll i samhället kan vara svårt 

för personer med psykisk funktionsnedsättning. Ett arbete är centralt inom mänsklig aktivitet 

och hjälper personen att upprätthålla struktur i vardagen samt ingå i ett socialt sammanhang 

(Saunders & Nedelec, 2014). Enligt Socialtjänstlagen (SOL 2001:453) ska socialnämnden 

medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning som är anpassat för dennes 

behov av särskilt stöd, t.ex. i form av deltagande i en daglig verksamhet. Arbetsmiljön ställer 

krav och sätter begränsningar, men skapar även möjligheter och resurser för individen vid 

utförandet av aktiviteter. Krav och resurser tolkas av individen utifrån dennes personliga 

egenskaper. En god överensstämmelse mellan personliga egenskaper och miljöns krav skapar 

en känsla av välbefinnande vid utförandet av arbetsuppgifter. Denna studie undersöker hur 

olika faktorer i arbetsmiljön påverkar välbefinnandet hos personer med psykisk 

funktionsnedsättning som har sysselsättning i daglig verksamhet med arbetslikande uppgifter. 

 

2. Bakgrund 

 
2.1 Psykisk funktionsnedsättning 

Målgruppen för studien är personer med psykisk funktionsnedsättning som har sysselsättning 

i en daglig verksamhet. Psykisk funktionsnedsättning innefattar psykossjukdomar, 

neuropsykiatriska tillstånd, personlighetsstörningar och allvarliga affektiva syndrom 

(Nationella psykiatrisamordningen, 2006). I ICD-10 definieras psykiska 

funktionsnedsättningar under ”Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteende-störningar”. 

Vanligt förekommande diagnoser är bipolär sjukdom, hyperaktivitetssyndrom med 

uppmärksamhetsstörning (ADHD) och schizofreni (Socialstyrelsen, 2017). Kriterier för 

ADHD är att personen uppvisar en störning i utveckling eller funktionsnivå som en konsekvens 

av hyperaktivitet/impulsivitet och/eller ouppmärksamhet under minst 6 månader och påverkar 

livsområden som socialt liv, studier eller i arbete. Hyperaktivitet/impulsivitet kännetecknas av 

motorisk rastlöshet, svårt att vara stillasittande, avbryter andra i samtal och pratar mer än 

nödvändigt. Ouppmärksamhet kännetecknas av att personen missar viktig information och gör 

slarvfel, svårighet i att upprätthålla koncentration, lättdistraherad av yttrestimuli samt undviker 

aktiviteter som upplevs vara mentalt ansträngande. Bipolär sjukdom är ett affektivt syndrom 

som karaktäriseras av två eller fler maniska och depressiva episoder där personens 

sinnesstämning och aktivitetsnivå påverkas. Episoderna kommer efter varandra, pågår under 

minst en vecka och är ihållande under större delen av dagarna. Under en manisk episod sker en 

ökning av personens sinnesstämning, aktivitetsnivå och minskar behovet av sömn. Brist på 

sociala spärrar och nedsatt koncentration kan även förekomma under en manisk episod. 

Depressiv episod kännetecknas av nedstämdhet, irritabilitet, olust, fatigue, känsla av 

värdelöshet och nedsatt tanke- och koncentrationsförmåga. Kriterier för schizofreni är 

vanföreställningar vilket betyder icke korrigerbara föreställningar t.ex. att man är förföljd eller 

trakasserad av andra. Hallucinationer är också vanligt förekommande vilket innebär 

varseblivningar utan motsvarande sinnesretning. Vanligast är hörselhallucinationer t.ex. att 

man hör röster eller ljud. Andra symptom kan vara desorganiserat tänkande, katatoni samt 

negativa symptom t.ex. passivitet, minskad emotionallitet och viljelöshet (American Psyciatric 

Association [APA], 2013).  

 

Personer med psykisk funktionsnedsättning kan uppleva att de har en högre psykisk sårbarhet, 

stresskänslighet och inlärningssvårigheter vid utförandet av aktivitet. Svårigheterna kan 

uppkomma till följd av bristande förmåga att utesluta yttre stimuli från omgivningen och leda 

till överbelastning av de kognitiva funktionerna (Sandlund, 2014). Det kan vara svårt att vistas 
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i större grupper och sammanhang. Problematiken kan leda till att personen avstår viktiga 

aktiviteter t.ex. handla matvaror och att arbeta. Det kan vara en utmaning att utveckla och 

bibehålla sociala relationer vilken kan leda till bristande social tillhörighet och stöd (Brunt, 

2014). Nedsatta exekutiva funktioner (t.ex. planera, organisera, tidsuppfattning) kan skapa 

hinder vid utförandet av vardagsaktiviteter, t.ex. uppgifter som har flera moment samt att 

påbörja och avsluta aktiviteter såsom att sköta ekonomi och hushåll (Mellgren & Lundin, 

2012). Hos personer med psykisk funktionsnedsättning kan det förekomma svårigheter att 

skapa och upprätthålla struktur i det vardagliga livet t.ex. dygnsrytm och sömn. Långvariga 

konsekvenser av psykisk funktionsnedsättning bidrar till att personer med psykisk 

funktionsnedsättning upplever svårigheter i aktivitetsutförandet inom viktiga livsområden t.ex. 

arbete (Argentzell & Leufstadius, 2010). 

 

2.2 Arbete 

Mänsklig aktivitet kan delas in i tre aktivitetsområden arbete, fritid och aktiviteter i dagliga 

livet (Kielhofner, 2012). Arbete har visat uppfylla en central och värdefull roll i människors liv 

och är en av de aktiviteter vi lägger ner mest tid på. Förutom syftet med arbete att få lön i form 

av ekonomisk kompensation ger det individen struktur i att hantera tid, sociala kontakter, uppnå 

mål samt ha en identitet (Sandqvist & Ekbladh, 2017; Saunders & Nedelec, 2014). En 

sysselsättning i daglig verksamhet ingår i aktivitetsområdet arbete. Arbete är aktiviteter som 

förmedlar tjänster eller produkter som kan vara betalda eller obetalda (Kielhofner, 2012) vilket 

inkluderar aktiviteter där personen inte har en anställning men har obligatoriska uppgifter som 

personen förväntas genomföra av den sociala omgivningen (Sandqvist & Ekbladh, 2017). 

Personer med psykisk funktionsnedsättning har svårare att förvärva och upprätthålla ett arbete 

samt uppfylla en arbetsroll i samhället (Saunders & Nedelec, 2014; Bejerholm & Eklund, 

2014). Av hela Sveriges befolkning är det ca 172 000 (2,8 %) i arbetsför ålder (16–64 år) som 

har en psykisk funktionsnedsättning. Av dessa är det omkring 155 000 (90 %) som bedömer 

att de har en nedsatt arbetsförmåga (Statistiska centralbyrån [SCB], 2018). Arbetslöshet är ett 

omfattande problem hos målgruppen då funktionsnedsättningen bidrar till nedsatt 

arbetsförmåga. Det finns även förutfattade meningar i samhället att personer med psykisk 

funktionsnedsättning inte har förmågan att utföra ett arbete. Fördomar från bland annat 

arbetsgivare och kollegor begränsar ytterligare möjligheten att införskaffa och bibehålla arbete 

(Hansson & Bejerholm, 2014).  

 

2.3 Daglig verksamhet  

I kommuner har socialnämnder uppdraget att medverka för att människor med betydande 

svårigheter till följd av psykiska och fysiska funktionsnedsättningar ska ha samma möjlighet 

att delta i samhället och dess gemenskap. Insatsen kan riktas mot att skapa gynnsamma 

förhållanden till en meningsfull sysselsättning som är anpassad för personers behov av särskilt 

stöd. För att tillgodose behovet hos personer med en psykisk funktionsnedsättning kan 

kommunen erbjuda en sysselsättning via en daglig verksamhet (SOL, SFS 2001:453).  

Övergripande målet med daglig verksamhet är att utveckla den enskildes möjlighet till arbete 

på kort eller lång sikt. Arbetsuppgifterna kan vara de samma som på den reguljära 

arbetsmarknaden, men daglig verksamhet är inte en anställningsform utan syftet är att 

verksamheten ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap 

efter personens önskemål (Socialstyrelsen, 2018a). Daglig verksamhet kan erbjuda olika 

inriktning på aktiviteter och arbetsuppgifter. Aktiviteterna kan delas in i två huvudgrupper: 

arbetsliknande och sociala. De sociala aktiviteterna innefattar rekreation, socialt umgänge, 

skapande med fokus på upplevelse och interaktion med andra deltagare och personal. 

Fördelningen av aktiviteter kan förekomma i olika mängd inom verksamheterna, beroende på 

inriktning och syfte. Arbetsliknande aktiviteter påminner om den reguljära arbetsmarknaden, 
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t.ex. lokalvård, kontorsarbete, trädgårdsarbete, caféverksamhet och tillverkning av material 

eller produkter (Tjörnstrand, Bejerholm & Eklund, 2011). En studie visar att daglig verksamhet 

upplevs som ett substitut för arbete hos personer med psykisk funktionsnedsättning. Att ha ett 

ansvar, semester, samhörighet med andra deltagare som kollegor och arbetsledare som chefer 

gav en känsla som liknade utförande av ett arbete. Daglig verksamhet bidrog till att deltagarna 

kände sig accepterade, unika och upplevde en tillhörighet i gruppen trots deras 

funktionsnedsättning (Leufstadius, 2018).  

 

En studie genomförd i Sverige visar att deltagare i daglig verksamhet upplever att insatsen är 

väletablerad med en hög kvalité. Aspekter som deltagarna upplever är positivt med daglig 

verksamhet är att personalen har ett gott bemötande och det är roligt att gå till verksamheten. 

Negativa aspekter är att informationen som ges kan vara svår att begripa samt att begränsade 

möjligheter till att välja arbetsuppgifter förekom (Lundqvist, Ivarsson, Rask, Brunt & 

Schröder, 2018). Dessa aspekter kan kopplas till arbetsmiljön som förekommer på daglig 

verksamhet. Det finns studier genomförda vilka visar att ett deltagande i daglig verksamhet 

ökar motivation, aktivitetsengagemang samt delaktighet hos personer med psykisk 

funktionsnedsättning (Tjörnstrand, Bejerholm & Eklund, 2013; Tjörnstrand, Bejerholm & 

Eklund, 2015). 

 

Det är vanligt förekommande att deltagare i daglig verksamhet har tidigare erfarenheter av en 

anställning på den reguljära arbetsmarknaden. En studie beskriver att de tidigare erfarenheterna 

på den reguljära arbetsmarknaden kan variera från ett par månader upp till 45 år. Studien visade 

vissa samband mellan tidigare yrke och utbildningsnivå vid val av inriktning i daglig 

verksamhet (Eklund & Sandlund, 2016). Personerna med psykisk funktionsnedsättning som 

har tidigare erfarenhet och utbildning kan ha potential till en hög kapacitet vid utförandet av 

arbetsuppgifter som i dagsläget inte nyttjas (Eklund & Sandlund, 2016; Killeen & O´Day, 

2004). Det är viktigt att inom rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning 

upprätthålla mål, motivation, utveckla samt bibehålla färdigheter. Det innefattar att förhindra 

tankar och känslor kring att deras arbetsliv är över och istället skapa en framtidstro (Killeen & 

O´Day, 2004). 

 

2.4 Miljöns påverkan på välbefinnande 

Miljö är ett centralt begrepp inom arbetsterapi som skapar ett sammanhang för mänsklig 

aktivitet. En person befinner sig inom olika aktivitetsmiljöer under en dag t.ex. arbetsplatsen 

eller hemmet. I miljön interagerar personen med fysiska, sociala, kulturella, ekonomiska och 

politiska särdrag som påverkar en persons aktivitetsutförande. Faktorerna i miljön erbjuder 

möjligheter och resurser till utförandet av aktivitet, men kan även begränsa utförandet och 

ställa krav på individen. En persons värderingar, roller, vanor, intressen, uppfattning om den 

egna förmågan och kapacitet är personliga egenskaper som påverkar hur den aktuella miljön 

upplevs. Detta leder till att personer kan ha olika uppfattning kring samma miljö (Kielhofner, 

2012). Interaktionen mellan de personliga egenskaperna och miljöns olika dimensioners 

möjligheter och krav påverkar känslan av välbefinnande vid utförandet av uppgifter i 

arbetsmiljön. Om arbetsmiljöns krav överensstämmer med personens behov och förmågor 

skapas en stödjande miljö där personen har möjligheten att utföra arbetsuppgifterna på ett 

effektivt och tillfredställande sätt vilket leder till ett högt välbefinnande. Då kraven blir för 

höga minskar känslan av välbefinnande då miljön upplevs hindra personen att utföra 

arbetsuppgifterna (Ekbladh & Haglund, 2010; Eklöf, 2017). Om arbetsmiljön stimulerar 

utförande och utmanar personens förmågor upplever personen en känsla av välbefinnande i 

utförandet av arbetsuppgifter. Känslan av välbefinnande påverkas negativt då personen inte 
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uppfyller kraven eller om kraven är för lågt ställda utifrån personens förmåga då uppstår ofta 

en avsaknad av stimulans och utmaning i arbetsuppgifterna (Taylor, 2017).  

 

2.5 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljön består av fysiska och psykosociala aspekter. Fysiska arbetsmiljön består av rum, 

föremål, belastningsergonomi, ljud, ljus och klimat (Denward, 2005). Den psykosociala 

arbetsmiljön består av personens subjektiva upplevelse av de fysiska faktorerna på 

arbetsplatsen samt samspelet mellan människor, miljö, arbetskamrater och ledning 

(Håkansson, 2005). Psykosociala arbetsmiljön påverkar personens hälsa, motivation, tänkande, 

känslor samt de sociala aspekterna av arbetet. Arbetsmiljön innehåller krav, exempelvis 

kvantitet (mängd och tempo), kvalité, kognitiv och emotionell förmåga (Eklöf, 2017). Studier 

beskriver att faktorer i arbetsmiljön har en direkt påverkan på en persons välbefinnande. 

Faktorer såsom en bra upplevelse av arbetsbelastning, tempo, kontroll över arbetsuppgifter, 

socialt stöd och kännedom kring förväntningar/krav leder till ökat välbefinnande. En 

arbetsmiljö med hög ansträngning och låg belöning samt höga krav och låg kontroll över 

arbetsuppgifter är förknippade med ett lågt upplevt välbefinnande och ökad risk för psykisk 

ohälsa (Stansfeld et al., 2013; Stansfeld & Candy, 2006). 

 

3. Syfte 
 

Studiens syfte är att undersöka hur olika faktorer i arbetsmiljön påverkar välbefinnande hos 

personer med psykisk funktionsnedsättning som har sysselsättning i daglig verksamhet. Syftet 

är också att undersöka förekomsten av samband mellan arbetsmiljöfaktorer samt skillnader i 

upplevt välbefinnande mellan demografiska grupper. 

 

4. Metod 

 

Studiedesignen var en tvärsnittsstudie där kvantitativ datainsamling genomfördes med den 

svenska versionen av enkäten Work Environment Impact Scale – Questionnaire (WEIS-4Q-S) 

vilken är en vidareutveckling av intervjuinstrumentet WEIS-S (Ekbladh & Haglund, 2010).  

 

4.1 Urval 

För att komma i kontakt med potentiella respondenter kontaktades områdeschef för kommunala 

verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Ett informationsbrev (bilaga 1) för 

personal och verksamhetschef gavs till områdeschef för att ge information om denna studie. 

Efter ett muntligt godkännande från områdeschef insamlades kontaktuppgifter till 

verksamhetschefer för daglig verksamhet. I kontakten med verksamhetschefer insamlades ett 

ytterligare godkännande inför genomförande av studien. I samtal med verksamhetschef 

identifierades lämpliga verksamheter där studiens målgrupp fanns representerad. Därefter 

kontaktades personal i verksamheten och informerades om studien och inklusionskriterier.  

 

Ett icke slumpmässigt bekvämlighetsurval användes (Kristensson, 2014). I denna studie 

tillfrågades 11 verksamheter från tre kommuner i Götaland, en landsbygdskommun, en mindre 

stad och en medelstor stad. En verksamhet avböjde förfrågan och respondenter från 10 

verksamheter deltog i studien. Personal tillfrågades att undersöka intresset för deltagande i 

studien och identifierade personer som överensstämde med studiens inklusionskriterier. Totalt 

70 personer tillfrågades att delta i studien, varav 41 deltog. Inklusionskriterier för studien var 

att personen ska en psykisk funktionsnedsättning och sysselsättning vid en daglig verksamhet 

med arbetsinriktade uppgifter minst 4 timmar i veckan under en månad samt kunna ta till sig 

informationen i enkäten.  
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4.2 Enkät 

Ett försättsblad (bilaga 3) med bakgrundsfrågor angående ålder, kön, bostadsform, utbildning 

samt arbetslivserfarenhet utformades av författarna. I försättsbladet ställdes även frågor kring 

hur länge respondenten hade deltagit i daglig verksamhet samt under hur många timmar i 

veckan respondenten spenderar i verksamheten. Under utformning av försättsblad inhämtades 

inspiration från tidigare studier med personer med psykisk funktionsnedsättning (Eklund & 

Sandlund, 2016; Lundqvist, Ivarsson, Rask, Brunt & Schröder, 2018). 

 

För att besvara variabler kring olika faktorer i arbetsmiljöns påverkan på välbefinnande 

användes bedömningsinstrumentet WEIS-4Q-S (bilaga 4) som har Model Of Human 

Occupation som teoretisk referensram. Bedömningsinstrumentet innehåller 17 variabler som 

besvaras genom en självskattning med 33 frågor. De 17 variablerna består utav olika fysiska 

och psykosociala aspekter i arbetsmiljön. Frågorna inleds med “Hur nöjd är du med?” 

åtföljande av aktuell variabel. Respondenten skattar den aktuella variabeln utifrån ”mycket 

nöjd – nöjd - till viss del missnöjd - missnöjd”. Om den aktuella variabeln inte överensstämmer 

med respondentens situation finns svarsalternativet “inte aktuellt”. Exempel på faktorer var 

arbetsuppgifternas krav och stimulans, stämning på arbetsplatsen och disponering av 

arbetsutrymmen. Frågor som kunde ställas är “Hur nöjd är du med den arbetstid du har till 

förfogande i relation till det arbete som du förväntas utföra?”. Genom skattningen svarade 

respondenten sin upplevelse av arbetsmiljöfaktorer vid utförande av arbete. Om skattningen på 

frågan fylldes i med “mycket nöjd” eller “nöjd” ses det som ett starkt stöd respektive ett visst 

stöd för personens känsla av välbefinnande. “Till viss del missnöjd” eller “missnöjd” ses det 

som ett visst hinder eller hinder för välbefinnande (Ekbladh & Haglund, 2010).   

 

WEIS-S version 3 har genomgått psykometriska prövningar och visat goda resultat för 

bedömning av den upplevda arbetsmiljön. Miljöfaktorer som upplevdes vara mest utmanande 

för utförande av arbetsuppgifter, tillfredställelse och välbefinnande är arbetsuppgifternas krav, 

tidskrav och förmåner. Samverkan med andra, arbetes värde och betydelse samt social 

gemenskap är miljöfaktorer som upplevdes vara minst utmanande (Ekbladh, Fan, Sandqvist, 

Hemmingsson & Taylor, 2014). Enkätversionen WEIS-3Q-S har visat en god innehållsvaliditet 

samt en måttlig korrelation mellan variablerna i enkäten och intervjuinstrumentet. 

Korrelationen på variabelnivå skilde sig från hög till låg vid en jämförelse mellan skattningar 

utifrån intervjuinstrumentet av arbetsterapeuter och självskattning genom enkäten. Variabler 

som berörde sociala faktorer var de som uppfattades mest olika vid användningen av respektive 

datainsamlingsmetod. För variabler som berörde fysiska faktorer framkom en bättre 

överensstämmelse (Nordeström, 2017).  

 

4.3 Pilotstudie 

En verksamhet med 3 respondenter fick förfrågan för genomförande av pilotstudie där 

utformningen av enkäten och försättsbladets frågor validerades samt undersökte respondentens 

uppfattning av begrepp (Eliasson, 2018). Efter pilotstudien utformades ett skriftligt dokument 

för förtydliganden av variabler i WEIS-4Q-S. Exempel på förtydligande för variabeln Samspel 

med chef var ”Arbetsledarens bemötande (rättvis, förstående, elak eller orättvis). Det stöd, 

feedback och ledning du får från din arbetsledare. Din arbetsledares mottaglighet för dina 

förslag och synpunkter”. Även formuleringarna av frågorna i försättsbladet bearbetades, 

exempelvis “Hur gammal är du?” istället för endast “födelseår” samt tillägg av “ungefär” på 

frågan kring tid i daglig verksamhet. Frågorna angående tidigare arbetslivserfarenhet och tid i 

dagligverksamhet ändrades från att vara öppna frågor med fritextsvar till slutna frågor genom 

inspiration av tidigare genomförd forskning med personer med psykisk funktionsnedsättning 

(Lundqvist et al., 2018). Tillägg av en öppen följdfråga gjordes för att kartlägga inom vilket 
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yrke respondenten hade arbetslivserfarenhet. Insamlade data från pilotstudie gick att applicera 

på de nya svarsalternativen och kunde användas i den slutgiltiga studien.  

 

4.4 Datainsamling 

Vid samtal med personal i verksamheter där potentiella respondenter identifierats bokades en 

tid för datainsamling, då deltagarnärvaron var hög. Under besöket i verksamheten gavs 

instruktioner kring besvarande av enkäten samt förtydligande exempel kring variabler som 

fanns med i enkäten. Om respondenten var närvarade i verksamheten vid besökstillfället 

genomfördes datainsamlingen. Informationsbrev med samtyckesblankett (bilaga 2) och enkät 

gavs ut till de potentiella respondenterna. Informationen var anpassad till målgruppen och 

beskrev syfte, genomförande, behandling av insamlad data samt att deltagandet i studien var 

frivilligt. Den skriftliga informationen lästes upp för respondenterna som sedan fick fylla i ett 

skriftligt samtycke till deltagande i studien (Kristensson, 2014). När enkäten fylldes i fanns 

författarna tillgängliga för frågor och förtydliganden av variablerna. Ett dokument med 

skriftliga förtydliganden användes vid frågor från respondenterna som formulerades innan 

studiens start. Förtydligandet användes för att säkerställa att alla respondenter fick samma 

information. För de respondenter som var i behov av ytterligare stöd lästes enkätens frågor upp 

och respondenten markerade svarsalternativen. Då alla respondenter inte var närvarande i 

verksamheterna lämnades enkät samt skriftlig instruktion och förtydligande av variabler till 

personalen i verksamheten. De respondenter som var frånvarande vid besökstillfället 

genomförde enkäten tillsammans med personalen. I samråd mellan författare och personal 

bestämdes en tidsram för datainsamlingen.  

 

4.5 Bortfall 

Under datainsamling uppkom ett externt bortfall då 28 deltagare avböjde förfrågan för 

deltagande i studien och en respondent valde att avbryta. Det förekom även internt bortfall då 

respondenter ej markerade svarsalternativ. I försättsbladet förekom internt bortfall på frågorna 

arbetslivserfarenhet (n=2), erfarenhet i daglig verksamhet (n=1), antal timmar per vecka i 

daglig verksamhet (n=1). Internt bortfall till följd av ändringar i försättsblad efter pilotstudie 

på frågan yrke (n=3). I enkäten var det 14 av de 33 frågorna som hade ett bortfall och två frågor 

hade två interna bortfall.  

 

4.6 Analys  

Analysen genomfördes med hjälp av statistikprogrammet Stastical Package for the Social 

Sciences (SPSS) version 24.0. Inför inmatning av data i SPSS gavs varje enkät ett ID-nummer. 

I analysen undersöktes hur olika variabler i WEIS-4Q-S upplevdes påverka välbefinnandet i 

arbetsmiljön. Svarsalternativen i WEIS-4Q-S kodades till 1–4 samt –7, där 1=missnöjd, 2=till 

viss del missnöjd, 3=nöjd, 4=mycket nöjd och –7=inte aktuellt. Svarsalternativet “inte aktuellt” 

användes i den deskriptiva analysen då variabeln ej upplevdes vara aktuellt för arbetet i daglig 

verksamhet. Om respondenten inte hade svarat på frågan kodades det som bortfall. Vid 

analysen bearbetades svaren på de 33 frågorna var för sig samt en analys av de 17 variablerna. 

Vid analysen av de 17 variablerna användes ett totalvärde för varje variabel. För att ange 

totalvärde användes den lägsta skattningen inom variabeln enligt manualen för WEIS-S 

(Ekbladh & Haglund, 2010). Genom en deskriptiv analys beräknades medelvärde (x̅) och 

median (M) på de 17 variablerna för alla respondenter. För att synliggöra hinder och stöd 

genomfördes en dikotomisering av WEIS-4Q-S variablerna för att skapa två grupper 1–2 

kodades som hinder och 3–4 som stöd. Vid beräkningar för frekvensen utifrån hinder och stöd 

exkluderades de respondenter vars svar var inte aktuellt för hela variabeln. Vid presentation av 

resultatet från dikotomiseringen presenteras de variabler vars frekvens utifrån stöd uppnådde 

90% eller högre, alternativt frekvensen för hinder som uppnådde 30 % eller högre.  
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Åldersfördelning genomfördes genom spridningsmått och indelning i kvartiler. Yngsta och 

äldsta personens ålder användes för att beskriva variationsvidden för respondenterna i studien. 

Demografisk data skapade grupper för vidare analys då skillnader mellan grupperna 

undersöktes, som presenteras i form av analytisk statistik. En dikotomisering av variablerna 

ålder, kön, kommun, bostadsform, utbildning, arbetslivserfarenhet, tid i daglig verksamhet 

genomfördes för att skapa två grupper. Ålder dikotomiserades i en grupp med respondenter 

<40 år och en grupp ≥40 år. Ålder delades även in i tre grupper (20–30, 31–48 och 49–65 år). 

För prövning av skillnader mellan kön skapades grupperna man och kvinna och personer som 

markerat “Annat” exkluderades då gruppen var få i antal (n=2). Respondenter från 

landsbygdskommunen och mindre stad skapade en grupp som jämfördes med den medelstora 

staden. Vid jämförelser mellan grupper utifrån bostadsform jämfördes grupperna självständigt 

boende (egen bostad och deltat boende) och bostad med servicetjänster. Då ingen deltagare 

hade högskole-/universitetsutbildning jämfördes grupperna med högst grundskoleutbildning 

med gymnasial eller högre utbildning.  De som hade mindre än 1 års arbetslivserfarenhet och 

de utan någon erfarenhet jämfördes med 1 år eller längre erfarenhet. Variabeln antal timmar i 

veckan i daglig verksamhet, delades i tre grupper mindre än 8 h, 8-32h och mer än 32 h. 

Medelvärdet beräknades för varje variabel i respektive grupp. Analys av kvalitativ data 

genomfördes på de öppna svarsalternativen på frågorna angående övrig utbildning och tidigare 

yrke. Vid analysen av yrken kodades svaren till yrkesgrupper utifrån Standard för svensk 

yrkesklassificering (SCB, 2012). Yrkesgrupperna skapade kategorier som fördes in i SPSS.  

 

För att undersöka om skillnader mellan grupperna var statistiskt signifikant användes Mann 

Whitney U-test för att undersöka skillnaden mellan två grupper (Eliasson, 2018). Vid 

jämförelser mellan tre eller fler grupper användes Kruskal-Wallis H test, för att undersöka om 

skillnaden mellan grupperna var signifikant. Signifikansnivån för statistiska test sattes till 

p≤0,05. För att undersöka om det fanns samband mellan variabler inom WEIS-4Q-S användes 

Spearman’s rank correlation. Vid analysen med Spearman’s korrelations test betyder 

korrelationskoefficient (rs) med ett värde nära -1 att det fanns ett negativt samband och ett värde 

nära 1 att det fanns ett positivt samband mellan variablerna. Ett värde nära 0 visar avsaknad av 

korrelation. Om värdet låg mellan 0,3–0,5 (+/-) tolkades det som måttligt samband. En 

korrelationskoefficient över 0,5 räknades som att ett tydligt samband och ett värde över 0,7 

tolkades som ett starkt samband (Kristensson, 2014: Polit & Beck, 2018).  

 

4.7 Etiskt ställningstagande 

Studien följer informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 

Informationskravet uppnåddes genom att verksamhetschef och respondent fick ta del av ett 

informationsbrev där syftet för studien, dess genomförande och frivilligt deltagandet beskrevs. 

Respondenten fick skriva under och godkänna sin medverkan genom att fylla i en 

samtyckesblankett för att följa samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Konfidentialitet 

innebar att insamlat material behandlades med stor försiktighet och respekt (Kristensson, 2014; 

Vetenskapsrådet, 2017). För att säkerställa konfindentialitetskravet förvarades enkät och 

samtyckesblankett inlåst för att materialet inte skulle spridas och obehöriga ta del av 

underlaget. Enkäten var anonym då inga personuppgifter om respondenten insamlades 

(Kristensson, 2014; Vetenskapsrådet, 2017).  För att följa nyttjandekravet användes endast 

insamlade uppgifter om enskilda personer för att genomföra studien och om intresse fanns 

erbjöds deltagarna och verksamheten att ta del av examensarbetets resultat. 
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5. Resultat  
 

Inledningsvis presenteras demografisk data i resultatet för skapa en bild av studiens alla 

respondenter (N=41). Deskriptiv statistik presenteras på fråge- och variabelnivå utifrån 

beräkningar för alla respondenter. Statistiska prövningar där olika demografiska gruppers 

skattningar på både variabelnivå och frågenivå jämförs för att belysa likheter och skillnader. 

Avslutningsvis i resultatet presenteras korrelation mellan variablerna i WEIS-4Q-S.  

 

5.1 Demografisk data 

En sammanställning av svaren från försättsbladet presenteras i Tabell 1 för att visa fördelningen 

av demografiska data för alla respondenter (N=41). Medelåldern i studien var 40,63 år och 

medianen 40 år där Q1=28,5 och Q3=53. Q1 betyder att 25% av respondenterna var yngre än 

28,5 år och Q3 att 25% var äldre än 53 år. Den yngsta respondenten var 21 år och den äldsta 

var 63 år. Av de 41 respondenterna identifierade sig 63% (n=26) som män, 32% (n=13) som 

kvinna och 5% (n=2) som annat. Mer än hälften av studiens respondenter (n=22) deltog i en 

daglig verksamhet i en medelstorstad, resterande deltog i en daglig verksamhet från en mindre 

stad (n=11) och landsbygd (n=8). Gymnasial utbildning hade 49% (n=20) som högst slutförd 

utbildning, 39% (n=16) hade grundskola och 12% (n=5) hade eftergymnasial utbildning, där 

kurser på folkhögskola och yrkesutbildningar förekom. Ingen respondent hade universitets- 

eller högskoleutbildning. Arbetslivserfarenhet från öppna arbetsmarknaden varierade mellan 

ingen erfarenhet till över 10 år, där 8 respondenter inte hade någon tidigare erfarenhet och 3 

respondenter över 10 år. Arbetslivserfarenhet mellan 1–5 års var vanligast förekommande hos 

studiens respondenter. Yrkesgrupper som fanns representerade var service, omsorg och 

försäljningsyrken (t.ex. Personlig assistent, butiksbiträde och restaurang), industri samt arbete 

som kräver kortare utbildning eller introduktion (t.ex. fastighetsskötare och lokalvårdare). Den 

yrkesgrupp som var mest representerad var service-, omsorgs- och försäljningsarbeten där 41% 

(n=17) av respondenterna hade erfarenhet inom kategorin. Sedan hade 22% (n=9) erfarenhet 

inom industriarbeten, 17% (n=7) inom arbeten som kräver kortare utbildning eller introduktion 

samt 12% (n=5) med övriga yrken. Några respondenter hade erfarenhet inom olika 

yrkesgrupper.  

 

5.2 Sammanställning av analys vid beräkningar med alla respondenter  

Vid beräkningar med alla respondenter har 16 av de 17 variablerna nöjd (M=3) som 

medianvärde vilket betyder ett visst stöd för personens välbefinnande vid sysselsättning i 

daglig verksamhet, se Tabell 2. En av de 17 variablerna, Stämningen på arbetsplatsen har 

skattningen mycket nöjd (M=4) som median, vilket innebär att respondenterna upplever 

variabeln vara ett starkt stöd för välbefinnandet. Vid analys av variabeln framkom det att 23 

(58%) respondenter upplevde Stämningen om arbetsplatsen vara ett starkt stöd och 12 (30%) 

respondenter som ett visst stöd för välbefinnande. 

  

Vid dikotomiseringen av svarsalternativen i WEIS-4Q-S efter hinder och stöd var de faktorerna 

som upplevdes mest stödjande Arbetets utformning, Samverkan med andra, Arbetstid, Samspel 

med chef och Social gemenskap med arbetskamrater. Vid beräkningar av frekvensen mellan 

hinder och stöd för Arbetets utformning framkom att 37 (97%) respondenter upplevde variabeln 

som ett stöd för välbefinnandet och 1 (3%) respondent som upplevde variabeln som ett hinder. 

För variabeln Samverkan med andra var det 25 (93%) respondenter som upplevde samverkan 

och kommunikation med de du arbetar gentemot som ett stöd för välbefinnande. Vid 

skattningar har 14 respondenter svarat att Samverkan med andra inte är aktuellt för deras 

situation i daglig verksamhet. Variabeln Arbetstid upplevdes av 36 (90%) respondenter som ett 

stöd för välbefinnandet varav 17 (43%) upplevde variabeln som ett starkt stöd och 19 (48%) 
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som ett visst stöd. Variabeln Samspel med chef upplevdes av 35 (90%) respondenter som ett 

stöd för välbefinnandet varav 19 (49%) respondenter som ett visst stöd och 16 (41%) 

respondenter upplevde variabeln som ett starkt stöd för välbefinnandet.  

Tabell 1: Sammanställning av demografiska data för alla respondenter (N=41) 

Demografiska variabler  Deltagare (n)     (%) 

Ålder    

 20–30 år 13 (32 %) 

 31–48 år 14 (34 %) 

 49–65 år 14 (34 %) 

Kön    

 Man 26 (63 %) 

 Kvinna 13 (32 %) 

 Annat 2 (5 %) 

Kommun    

 Medelstor stad 22 (54 %) 

 Mindre stad 11 (27 %) 

 Landsbygd 8 (20 %) 

Bostadsform    

 Egen bostad  19 (46 %) 

 Delat boende  9 (22 %) 

 Bostad med servicetjänst 13 (32 %) 

    

Utbildning    

 Grundskola 16 (39 %) 

 Gymnasium  20 (49 %) 

 Eftergymnasial utbildning 5 (12 %) 

Arbetslivserfarenhet    

 Ingen erfarenhet  8 (20 %) 

 Mindre än 1 år 9 (22 %) 

 1–5 år  16 (39 %) 

 Mer än 5 år  6 (15 %) 

 Bortfall  2 (5 %) 

Tidsperiod i daglig verksamhet    

 Mindre än 1 år 7 (17 %) 

 1–5 år 22 (54 %) 

 5 – 10 år 8 (20 %) 

 Mer än 10 år 3 (7 %) 

 Bortfall 1 (2 %) 

Antal timmar per vecka i daglig 

verksamhet 

   

 0 – <8 h 8 (20 %) 

 8 – 16 h  12 (29 %) 

 17 – 24 h  7 (17 %) 

 25 – 32 h 4 (10 %) 

 33 – 40 h 9 (22 %) 

 Bortfall 1 (2 %) 

*= Daglig Verksamhet 

 

De fem faktorer som upplevdes vara minst stödjande var Sensoriska egenskaper, Förmåner, 

Samarbete med arbetskamrater, Arbetsredskap och Arbetets stimulans. Vid dikotomiseringen 

hinder och stöd av Sensoriska egenskaper var det 17 (41%) respondenter som upplevde 

variabeln som ett hinder varav 7 (17%) respondenter var missnöjda och 10 (24%) respondenter 

till viss del missnöjda. Vid analys av variabeln Förmåner var det 13 (38%) respondenter som 
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upplevde variabeln som ett hinder för välbefinnandet varav 5 (15%) respondenter var 

missnöjda och 8 (24%) respondenter till viss del missnöjda. Vid analys på frågenivå av de 

variabler som upplevdes minst stödjande framkom ett liknande mönster mellan 

respondenternas svar på frågorna för tillhörande variabler. Vilket menas att samtliga faktorer 

inom variabeln upplevdes lika hindrande respektive stödjande. För en variabel Förmåner 

framkom i resultatet på frågenivå att det är främst frågan ”den utsträckning arbetsgivaren 

belönar prestation” som upplevs hindrande 32% (n=8). Jämfört med ”trygghet i anställning” 

som inkluderas i variabeln upplevs vara ett stöd av 83 % (n=24) av respondenterna. Resultatet 

på frågenivå visar att de frågor som flest respondenter har svarat “Inte aktuellt” är 

”arbetsgivaren belönar dina prestationer” (n=15), ”trygghet i anställning” (n=11) och ”balansen 

mellan vad du ger och får tillbaka” (n=9) som går under variabeln Förmåner.  

 

Tabell 2: Sammanställning av beräkningar med alla respondenter i studien (N=41). 

Variabel Skattning Hinder Stöd x̅ M (n) 

 1 2 3 4 IA* n (%) n (%)    

1. Tidskrav - 5 17 18 - 5 (13) 35 (88) 3,33 3 40 

2. Arbetsuppgiftens krav 1 7 21 11 1 8 (20) 32 (80) 3,05 3 41 

3. Arbetets stimulans - 10 20 11 - 10 (24) 31 (76) 3,02 3 41 

4. Arbetstid  1 3 19 17 1 4 (10) 36 (90) 3,30 3 41 

5. Samarbete med 

arbetskamrater  

2 9 18 10 2 11 (28) 28 (72) 2,92 3 41 

6. Social gemenskap med 

arbetskamrater  

2 3 20 16 - 5 (12) 36 (88) 3,22 3 41 

7. Samspel med chef 1 3 19 16 2 4 (10) 35 (90) 3,28 3 41 

8. Förväntningar på prestation 

i arbetet 

1 4 26 10 - 5 (12) 36 (88) 3,10 3 41 

9. Arbetets utformning och 

innehåll 

- 1 27 10 2 1 (3) 37 (97) 3,24 3 40 

10. Samverkan med andra - 2 18 7 14 2 (7) 25 (93) 3,19 3 41 

11. Förmåner 5 8 19 11 6 13 (38) 21 (62) 2,79 3 40 

12. Sensoriska egenskaper 7 10 13 11 - 17 (41) 24 (59) 2,68 3 41 

13. Fysisk utformning av 

arbetsutrymmen 

3 4 19 14 1 7 (18) 33 (83) 3,10 3 41 

14. Stämningen på 

arbetsplatsen 

1 4 12 23 1 5 (13) 35 (88) 3,43 4 41 

15. Arbetsredskap 3 8 16 12 1 11 (28) 28 (72) 2,95 3 40 

16. Personalutrymmen 3 3 22 13 - 6 (15) 35 (85) 3,10 3 41 

17. Arbetets värde och 

betydelse 

- 5 23 12 1 5 (13) 35 (88) 3,18 3 41 

*Inte aktuellt  

 

5.3 Jämförelse av upplevt välbefinnande mellan demografiska grupper 

Vid statistiska prövningar av genomförda skattningar på variabelnivå mellan grupper baserat 

på utbildning, bostadsform, erfarenhet i och tid i daglig verksamhet framkom små skillnader i 

medelvärde, skillnaderna var ej signifikanta. Det framkom signifikanta skillnader på 

variabelnivå vid jämförelser av åldersgrupper, kön, kommun och arbetslivserfarenhet. 

 

5.3.1 Jämförelse mellan åldersgrupper 

Vid jämförelser mellan åldersgrupperna yngre än 40 år och 40 år eller äldre efter 

dikotomisering framkom en signifikant skillnad mellan gruppernas skattning på variabeln 

Arbetets stimulans (p=0,018). Gruppen yngre än 40 år hade ett medelvärde på 2,75 och 40 år 
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eller äldre hade medelvärdet 3,29 se Tabell 3. Skillnaden mellan grupperna visar att personer 

40 år eller äldre i större utsträckning upplever arbetets stimulans som ett stöd för 

välbefinnande. Vid jämförelse mellan resterade variabler uppkom ingen signifikant skillnad, 

men den äldre åldersgruppen hade en högre skattning på majoriteten av variablerna. Ur 

analysen på frågenivå framkom signifikanta skillnader kring frågorna ”Arbetsglädje” 

(p=0,022) inom variabeln Arbetets stimulans och ”Fysiska krav” (p=0,038) inom 

Arbetsuppgiftens krav. Åldersgruppen äldre än 40 år är mer nöjd (M=4) med fysiska krav och 

arbetsglädje än åldersgruppen yngre än 40 år (M=3). 

 

Vid jämförelse mellan tre åldersgrupper 20–30 år (n=13), 31–48 år (n=14) och 49–65 år (n=14) 

framkom en signifikant skillnad (p=0,028) på variabeln Förmåner där den äldsta gruppen hade 

medelvärdet 3,42, den yngsta gruppen 2,73 och mellersta gruppen 2,18. Skattningarna på 

Förmåner i åldersgruppen 31–48 år upplevde att variabeln utgjorde ett visst hinder (M=2) för 

välbefinnandet. De yngsta åldersgrupperna upplevde variabeln vara ett visst stöd (M=3) för 

välbefinnandet och den äldsta åldersgruppen M=3,50 vilket innebär en skattning mellan ett 

visst stöd och starkt stöd för välbefinnandet i daglig verksamhet. På frågenivå framkom 

signifikanta skillnader angående ”möjligheten till rast” (p=0,048), ”fysiska krav” (p=0,038) 

samt ”arbetstider” (p=0,039). Skillnaden på möjligheten att ta rast var att åldersgruppen 49–65 

år skattade faktorn som starkt stöd (x̅=3,86, M=4) jämfört med grupperna 20–30 år (x̅=3,38, 

M=3) och 31–48 år (x̅=3,31, M=3) som skattade faktorn som ett visst stöd för välbefinnandet.  

Fysiska krav upplevs vara ett visst stöd för åldersgrupperna 20–30 år (x̅=3,18, M=3), 31–48 år 

(x̅=3,31, M=3) samt ett starkt stöd för den äldsta åldersgruppen (x̅=3,71, M=4). Arbetstiderna 

upplevdes som ett starkt stöd hos åldersgrupperna 31–48 år (x̅=3,57, M=4) och 49–65 år 

(x̅=3,64, M=4) medan yngsta åldersgruppen upplevde faktorn som ett visst stöd (x̅=3,00, M=3). 

 

 

Tabell 3: Jämförelse mellan åldersgrupperna <40 år och ≥40 år  

Variabel  Ålder N = 41 p-värde 

 x̅  

<40 år n =20  

x̅  

≥40 n = 21 

 

WEIS1 3,20 3,45 0,229 

WEIS2 3,00 3,10 0,503 

WEIS3 2,75 3,29 0,018* 

WEIS4 3,05 3,52 0,065 

WEIS5 2,72 3,10 0,136 

WEIS6 3,25 3,19 0,954 

WEIS7 2,21 3,35 0,335 

WEIS8 3,05 3,14 0,483 

WEIS9 3,21 3,26 0,796 

WIES10 3,15 3,21 0,770 

WEIS11 2,63 2,94 0,380 

WEIS12 2,45 2,90 0,130 

WEIS13 2,89 3,29 0,116 

WEIS14 3,37 3,48 0,657 

WEIS15 2,80 3,11 0,271 

WEIS16 3,00 3,19 0,241 

WEIS17 3,05 3,29 0,238 

Analysen genomförd med Mann Whitney U test  

*= Signifikant skillnad (p= <0,05) 
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5.3.2 Jämförelse mellan män och kvinnor  

Jämförelser mellan män och kvinnor framgår i Tabell 4. Resultatet visar en signifikant skillnad 

mellan män och kvinnor för gruppens skattning kring variabeln Arbetsredskap (p=0,021). 

Resultatet visar att kvinnor upplever Arbetsredskap som ett visst hinder (M=2) medan männen 

upplever variabeln som ett visst stöd (M=3) vilket visar att kvinnor i större utsträckning känner 

sig mindre nöjda kring tillgången och arbetsredskapens standard. Variablerna Sensoriska 

egenskaper och Förmåner visar en tydlig skillnad i medelvärde mellan män och kvinnor men 

uppnår inte en signifikant skillnad. Resterande variabler utgör ingen större skillnad i 

skattningar av upplevda hinder och stöd i arbetsmiljön. Ingen signifikant skillnad framkom i 

analysen på frågenivå. 

 

 

Tabell 4: Jämförelse mellan män och kvinnor  

Variabel  Kön N = 39 p-värde 

 x̅  

Man n =26 

x̅  

Kvinna n = 13 

 

WEIS1 3,42 3,25 0,510 

WEIS2 3,16 2,85 0,340 

WEIS3 3,08 3,08 0,987 

WEIS4 3,28 3,38 0,633 

WEIS5 3,00 2,77 0,441 

WEIS6 3,31 3,08 0,378 

WEIS7 3,40 3,08 0,316 

WEIS8 3,23 2,92 0,284 

WEIS9 3,32 3,09 0,171 

WIES10 3,29 3,00 0,226 

WEIS11 3,10 2,45 0,115 

WEIS12 2,92 2,23 0,066 

WEIS13 3,16 3,00 0,654 

WEIS14 3,50 3,31 0,487 

WEIS15 3,20 2,50 0,021* 

WEIS16 3,15 3,00 0,471 

WEIS17 3,19 3,23 0,878 

Analysen genomförd med Mann Whitney U test  

*= Signifikant skillnad (p= <0,05) 

 

5.3.3 Jämförelse mellan kommuner 

Jämförelser mellan respondenter från medelstor stad och mindre stad/landsbygd av upplevt 

välbefinnande i arbetsmiljön i daglig verksamhet visar en signifikant skillnad för variablerna 

Samspel med chef, Förmåner och Fysisk utformning av arbetsutrymmen se Tabell 5. För 

variabeln Samspel med chef framkom en signifikant skillnad (p=0,036) där respondenterna från 

medelstor stad upplever variabeln som ett visst stöd (M=3) jämförelsevis med respondenter 

från mindre stad/landsbygd som upplever samspelet som ett starkt stöd för välbefinnandet 

(M=4). Skattningarna inom variabeln Förmåner visar en signifikant skillnad (p=0,045) där 

respondenter från medelstor upplever variabeln som ett visst hinder (M=2) och respondenter 

från mindre stad/landsbygd upplever det som ett visst stöd (M=3) för välbefinnande. Den 

Fysiska utformningen av arbetsutrymmen visar en signifikant skillnad (p=0,038) och skattas 

lägre hos respondenterna i medelstor stad än mindre stad/landsbygd. Resultatet visar att 
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respondenterna i mindre stad/landsbygd i större utsträckning upplever stöd för välbefinnandet 

i arbetsmiljön än medelstor stad. 

 

Ur analysen på frågenivå framkom signifikanta skillnader i variabeln Sampel med chef på 

frågorna kring chefens lyhördhet (p=0,047), ledning och återkoppling från chef (p=0,039). 

Signifikanta skillnader framkom inom variabeln Förmåner på frågorna kring arbetsgivaren 

belönar dina prestationer (p=0,045), balansen mellan vad du ger och får tillbaka (p=0,01). Det 

framkom även skillnader på frågenivå kring tillgången av personalutrymmen (p=0,036), 

möjlighet till rast (p=0,015) och känslomässiga krav (p=0,043). Frågor med en signifikant 

skillnad framkom en skillnad mellan gruppernas skattning med ett skalsteg i medianvärdet. 

Respondenterna från medelstor stad upplevde hur arbetsgivaren belönar prestationer som ett 

visst hinder (M=2) jämfört med respondenterna från mindre stad/landsbygd som skattade 

frågan som ett visst stöd (M=3). Frågorna kring chefens återkoppling och lyhördhet, 

personalutrymmen, möjlighet till rast och känslomässiga krav skattades av respondenterna från 

mindre stad/landsbygd som ett starkt stöd för välbefinnandet (M=4) jämfört med 

respondenterna från medelstor stad som skattade faktorerna som ett visst stöd (M=3). 

 

 

Tabell 5: Jämförelse mellan medelstor stad och mindre stad/landsbygd  

Variabel  Kommun N = 41 p-värde 

 x̅ 

Medelstor stad n = 22 

x̅ 

Mindre stad/Landsbygd n = 19 

 

WEIS1 3,14 3,53 0,085 

WEIS2 2,86 3,26 0,112 

WEIS3 2,95 3,11 0,514 

WEIS4 3,14 3,47 0,065 

WEIS5 2,80 3,05 0,300 

WEIS6 3,09 3,37 0,210 

WEIS7 3,05 3,53 0,036* 

WEIS8 2,95 3,26 0,164 

WEIS9 3,20 3,28 0,554 

WIES10 3,25 3,13 0,556 

WEIS11 2,44 3,19 0,045* 

WEIS12 2,59 2,79 0,533 

WEIS13 2,81 3,42 0,038* 

WEIS14 3,33 3,53 0,245 

WEIS15 2,67 3,28 0,053 

WEIS16 2,86 3,37 0,056 

WEIS17 3,14 3,21 0,748 

Analysen genomförd med Mann Whitney U test  
*= Signifikant skillnad (p= <0,05) 

 

5.3.4 Jämförelse mellan arbetslivserfarenhet 

Signifikanta skillnader framkom mellan grupperna med arbetslivserfarenhet mindre än 1 år och 

1 år eller längre på variablerna Arbetets stimulans, Arbetstid och Stämningen på arbetsplatsen, 

se Tabell 6. På variabeln Arbetets stimulans upplever personer med 1 års arbetslivserfarenhet 

eller längre i större utsträckning välbefinnande i arbetsmiljön (p=0,019). Vid jämförelsen av 
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upplevelsen kring Arbetstid skattar personer med mindre än 1 år arbetslivserfarenhet variabeln 

som ett stöd i lägre utsträckning än gruppen med 1 års arbetslivserfarenhet eller längre 

(p=0,046). Skillnaden på variabeln Stämningen på arbetsplatsen var att gruppen med mindre 

än 1 års arbetslivserfarenhet upplevde variabeln som ett visst stöd (M=3) och personer med 1 

års arbetslivserfarenhet eller längre upplevde variabeln som ett starkt stöd för välbefinnande 

(p=0,017). Skillnaderna mellan grupperna innebär att deltagare med 1 års arbetslivserfarenhet 

eller längre upplever i större utsträckning att arbetstider, arbetes stimulans och stämningen på 

arbetsplatsen bidrar till ett större stöd för välbefinnandet. 

 

Genom analys på frågenivå framkom signifikanta skillnader där personer med 1 års 

arbetslivserfarenhet eller längre är mer nöjda med fysiska krav (p=0,02), stimulans och 

utmaning (p=0,034), arbetsglädje (p=0,026), arbetstider (p=0,004), ansvarsfördelning (0,025) 

och stämningen på arbetsplatsen (p=0,017). Gruppen med 1 års arbetslivserfarenhet eller längre 

upplever fysiska krav, arbetstider och stämningen på arbetsplatsen som ett starkt stöd för 

välbefinnandet (M=4) jämfört med gruppen med mindre än 1 års arbetslivserfarenhet som 

skattar frågorna som ett visst stöd för välbefinnandet (M=3). På frågorna kring arbetes 

stimulans och utmaning, arbetsglädje och ansvarsfördelning finns en skillnad på medelvärdet 

hos grupperna men båda grupperna upplever faktorerna vara ett visst stöd (M=3). 

 

 

Tabell 6: Jämförelse mellan person med mer eller mindre än 1 års arbetslivserfarenhet  

Variabel  Arbetslivserfarenhet N = 39 p-värde 

 x̅  
<1 år n =17 

x̅  
≥1 år n = 22 

 

WEIS1 3,19 3,41 0,264 

WEIS2 3,00 3,09 0,554 

WEIS3 2,71 3,27 0,019* 

WEIS4 3,00 3,45 0,046* 

WEIS5 2,67 3,14 0,079 

WEIS6 3,12 3,27 0,756 

WEIS7 3,13 3,38 0,145 

WEIS8 3,00 3,14 0,378 

WEIS9 3,13 3,29 0,388 

WIES10 3,00 3,29 0,182 

WEIS11 2,67 2,88 0,530 

WEIS12 2,76 2,73 0,918 

WEIS13 3,00 3,14 0,387 

WEIS14 3,06 3,64 0,017* 

WEIS15 3,00 2,90 0,809 

WEIS16 3,12 3,05 0,778 

WEIS17 3,06 3,27 0,282 

Analysen genomförd med Mann Whitney U test  

*= Signifikant skillnad (p= <0,05)  
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5.4 Samband mellan variabler i enkäten WEIS-4Q-S 

Analysen med Spearman´s korrelationstest på variabelnivå visar att det finns ett starkt samband 

med en korrelationskoefficient (rs) större än 0,7 mellan fem variabler ur WEIS-4Q-S, se Tabell 

7. De variabler som visar ett starkt samband var Samverkan med andra och Förväntningar på 

prestation (rs=0,813), Samspel med chef och förväntningar på prestation (rs=0,754), Samspel 

med chef och Tidskrav (rs=0,710) samt Arbetsuppgiftens krav och Samarbete med 

arbetskamrater (rs= 0,704).  

 

Vid analys på variabelnivå framkom att upplevelsen av välbefinnande i arbetsmiljön kopplat 

till Samspel med chef har ett tydligt samband (rs >0,5) med 13 av 16 variabler. Då det finns en 

korrelation mellan Samspel med chef och 13 andra variabler inom enkäten innebär det att 

deltagarens upplevelse av Sampel med chef påverkar och påverkas av de andra 

arbetsmiljöfaktorerna. Om deltagaren upplever Sampel med chef som stödjande för 

välbefinnandet ger det en positiv påverkan på de andra faktorerna samt om upplevelsen är 

hindrande har det en negativ påverkan på de korrelerande faktorerna. De fem starkaste 

sambandet med Samspel med chef var variablerna Tidskrav (rs=0,710) och Förväntningar på 

prestation i arbetet (rs =0,754) vilka visade ett starkt samband och ett måttligt samband med 

variablerna Samarbete med arbetskamrater (rs=0,656), Samverkan med andra (rs=0,693) och 

Stämningen på arbetsplatsen (rs=0,697). Variabeln Samarbete med arbetskamrater visar ett 

samband (rs >0,5) ur analysen med 9 av 16 variabler där variablerna Arbetsuppgiftens krav 

(rs=0,704), Samspel med chef (rs=0,656), Samverkan med andra (rs=0,580) och Stämningen på 

arbetsplatsen (rs=0,624) visar störst samband. Vid statistiska beräkningar framkom det att 

variabeln Tidskrav har ett tydligt samband (rs >0,5) på 9 av 16 variabler där de starkaste 

sambanden fanns med variablerna Samspel med chef (rs=0,710), Fysisk utformning av 

arbetsutrymmen (rs=0,612), Arbetets utformning och innehåll (rs=0,595), Personalutrymmen 

(rs=0,594), Arbetstid (rs=0,590), Förväntningar på prestation i arbetet (rs=0,587). Resultatet 

visar även att fyra variabler hade ett samband (rs >0,5) med 8 av 16 variabler. De variablerna 

var Förväntningar på prestation i arbete, Samverkan med andra, Fysisk utformning av 

arbetsutrymmen och Stämningen på arbetsplatsen. 



Tabell 7: Korrelation mellan variabler i enkäten WEIS-4Q-S 

 
WEIS 

1 

WEIS 

2 

WEIS 

3 

WEIS 

4 

WEIS 

5 

WEIS 

6 

WEIS 

7 

WEIS 

8 

WEIS 

9 

WEIS 

10 

WEIS 

11 

WEIS 

12 

WEIS 

13 

WEIS 

14 

WEIS 

15 

WEIS 

16 

WEIS 

17 

WEIS 1 1 
                

WEIS 2 ,408** 1 
               

WEIS 3 ,486** ,458** 1 
              

WEIS 4 ,590** ,177 ,377* 1 
             

WEIS 5 ,522** ,704** ,501** ,272 1 
            

WEIS 6 ,455** ,507** ,307 ,299 ,550** 1 
           

WEIS 7 ,710** ,594** ,570** ,554** ,656** ,539** 1 
          

WEIS 8 ,587** ,500** ,619** ,330* ,439** ,406** ,754** 1 
         

WEIS 9 ,595** ,403* ,634** ,446** ,504** ,475** ,622** ,581** 1 
        

WEIS 10 ,551** ,475* ,650** ,273 ,580** ,587** ,693** ,813** ,659** 1 
       

WEIS 11 ,585** ,419* ,396* ,205 ,461** ,333 ,604** ,446** ,285 ,286 1 
      

WEIS 12 ,490** ,398* ,412** ,264 ,347* ,187 ,526** ,448** ,294 ,446* ,193 1 
     

WEIS 13 ,612** ,342* ,284 ,536** ,456** ,375* ,613** ,503** ,305 ,452* ,262 ,638** 1 
    

WEIS 14 ,463** ,572** ,424** ,414** ,624** ,521** ,697** ,534** ,466** ,602** ,459** ,370* ,617** 1 
   

WEIS 15 ,472** ,396* ,251 ,394* ,432** ,194 ,491** ,413** ,419** ,328 ,243 ,643** ,682** ,517** 1 
  

WEIS 16 ,594** ,357* ,107 ,417** ,435** ,307 ,475** ,222 ,352* ,216 ,350* ,337* ,520** ,496** ,538** 1 
 

WEIS 17 ,365* ,490** ,551** ,314 ,519** ,570** ,426** ,428** ,508** ,439* ,268 ,251 ,317* ,476** ,25 ,115 1 

Analysen genomförd med Spearman’s rank correlation. 

*= Signifikantnivå p=≤0,05 

**= Signifikantnivå p=≤0,01



6. Diskussion 
 

En kvantitativ datainsamlingsmetod användes för att besvara studiens syfte genom enkäten i 

bedömningsinstrumentet WEIS-4Q-S. En förutsättning för att besvara syftet var att kunna 

genomföra statistiska prövningar som undersöker likheter, skillnader och samband vilket inte 

hade varit möjligt genom en kvalitativ metod. Med enkätstudie var det möjligt att nå ut till en 

större målgrupp och kunna få ett mer generaliserbart resultat i jämförelse med en kvalitativ 

metod som fokuserar på den subjektiva upplevelsen och orsaker till detta (Ejlertsson, 2018). I 

resultatdiskussionen presenteras och diskuteras högt välbefinnande i daglig verksamhet, 

bristande förekomst av förmåner, skillnader mellan demografiska grupper och de samband som 

identifierats med variabeln Samspel med chef vilka är denna studies nyckelfynd. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Bekvämlighetsurval användes vilket möjliggjorde rekrytering av respondenter då sekretess 

hindrade direktkontakt med deltagare i daglig verksamhet samt utlämnande av information 

kring vilka deltagare som inkluderades inom ramarna för studien. Att vända sig till 

verksamheter med olika inriktningar i olika stora kommuner skapade en större bredd i urvalet 

vilket minskar risken för snedfördelade data (Kristensson, 2014). Att genomföra 

urvalsprocessen systematiskt genom en första kontakt med områdeschef för att få ett muntligt 

godkännande att tillfråga verksamheterna upplevdes vara tidskrävande då det var svårt att 

komma i kontakt med rätt person. Jämförelsevis med att påbörja rekryteringsprocessen på 

verksamhetsnivå genom ett snöbollsurval gav studiens systematiska urvalsprocess genom 

bekvämlighetsurval en god grund inför påbörjan av datainsamling genom att identifiera inom 

vilka verksamheter potentiella respondenter fanns (Kristensson, 2014).  

 

Tre kommuner med liknande beslut kring vilka personer som har rätt till daglig verksamhet 

valdes för att säkerställa urvalsprocessen. Vid studiens valda datainsamlingsmetod utan 

kartläggning av respondentens funktionsnedsättning kan medföra en risk att personer som inte 

ingick i studiens målgrupp finns representerade bland respondenterna. Författarna gav 

personalen i verksamheten information kring inklusionskriterier. Personalen använde 

inklusionskriterierna för att identifiera potentiella respondenter samt säkerställa att personer 

som deltog i studien uppfyller de givna inklusionskriterierna. 

 

Antalet respondenter i studiens (N=41) kan bidra till en begränsad överförbarheten till en större 

population. En studie med fler respondenter och jämnfördelad demografiska data skulle kunna 

öka överförbarheten av studiens resultat (Eliasson, 2018; Kristensson, 2014). En jämn 

spridning inom variablerna ålder och kommun för denna studie kan öka tillförlitligheten av 

studiens resultat. Jämförelsevis med hur fördelningen ser ut på nationell nivå är det fler män 

än kvinnor som deltar i daglig verksamhet enligt Socialstyrelsen (2018b) vilket stämmer 

överens med fördelningen i denna studie. För variablerna kring respondenternas 

arbetslivserfarenhet och tid i daglig verksamhet fanns majoriteten inom svarsalternativet 1–5 

år. Ett öppet svarsalternativ eller fler alternativ inom perioden 1-5år hade underlättat analysen 

och gett en tydligare beskrivning av gruppen. Svarsalternativ valdes dock då öppna 

svarsalternativ ställer högre krav på respondenten vilket uppmärksammades försvåra 

deltagande i studien för den valda målgruppen under pilotstudien (Ejlertsson, 2014: Eliasson, 

2018).  

 

Under datainsamlingen förekom externt och internt bortfall. Då personalen i verksamheten höll 

i rekryteringen av potentiella deltagare kunde inte en bortfallsanalys genomföras då författarna 

inte hade någon kunskap kring de deltagare som avböjde förfrågan. Det interna bortfallet 
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uppskattas inte ha någon markant påverkan på studiens resultat då antalet frågor utan angett 

svarsalternativ var lågt. Att författarna var närvarande i verksamheterna inför och under 

datainsamling kan ha bidragit till en ökad svarsfrekvens, ökat antal deltagare samt minska 

risken för bortfall (Kristensson, 2014). Då information kring studien lästes upp och deltagarnas 

frågor kring studien besvarades ute i verksamheterna kan ha skapat ett ökat förtroende inför 

deltagande i studien. Vid datainsamling då personal var närvarande kan deltagarnas svar ha 

påverkats t.ex. svårighet att uttrycka sin åsikt eller ge ökad trygghet hos deltagare.  

 

Då närvaro vid alla datainsamlingstillfällen ej var möjligt kan enkätens frågor ha uppfattats 

olika vid mättillfällena eller misstolkats vilket påverkar studiens reliabilitet och validitet. Vid 

användning av skriftliga förtydliganden säkerställdes enkätens reliabilitet och validitet 

(Eliasson, 2018). Förtydligandena var anpassade till daglig verksamhet och överensstämde 

även med förklaringen i WEIS-S manualen (Ekbladh & Haglund, 2010). Förtydliganden 

fokuserade på att skapa konkreta beskrivningar för att tydliggöra variabeln för respondenten. 

Syftet med förtydliganden var att minska kraven på långvarig koncentration och 

uppmärksamhet, något som kan vara problematiskt hos studiens målgrupp (APA, 2013; 

Sandlund, 2014). Konkreta beskrivningar var i några fall svåra att applicera då deltagarnas 

uppfattning kring daglig verksamhet skilde sig åt från person till person. Några upplevde daglig 

verksamhet som ett arbete med kollegor medan det för andra var en sysselsättning utan krav på 

prestation och samhörighet med andra deltagare. Användningen av bedömningsinstrumentet 

WEIS-4Q-S kan ha påverkat resultatet då enkäten innehåller frågor som var svåra för 

respondenterna att besvara. De variabler som respondenterna ofta ställde frågor kring var: chef, 

förmåner, emotionella krav, sensoriska egenskaper, förväntningar och prestation i arbete. 

Variabler av psykosocial karaktär var svårare att förstå innebörden i vilket överensstämmer 

med en tidigare studie (Nordeström, 2017). 

 

Användning av medianvärdet i analysen bidrog till ett svårtolkat resultat då skillnaderna mellan 

grupper och variabler inte gav utslag på medianvärdet inom WEIS-4Q-S vid beräkningar på 

variabelnivå. Statistiska beräkningar av medelvärde på variabler med ordinalskala är ej 

statistiskt korrekt men användes för att ge läsaren en djupare förståelse av studiens resultat 

(Eliasson, 2018). Genomförandet av analyser på fråge- och variabelnivå bidrog till att 

vilken/vilka delar av en variabel som upplevdes stödjande/hindrande inom arbetsmiljön 

framkom. Genom analys av olika grupper utifrån demografisk data på fråge- och variabelnivå 

inom WEIS-4Q-S bidrog till en djupare analys och en större förståelse av hur olika faktorer i 

arbetsmiljö påverkar välbefinnandet. 

 

6.2 Resultatdiskussion  

Resultatet visar att respondenterna i studien upplever att arbetsmiljön är stödjande för ett högt 

välbefinnande vid sysselsättning i daglig verksamhet. Sociala faktorer i arbetsmiljön som 

Stämning på arbetsplatsen, Social gemenskap med arbetskamrater, Samspel med chef och 

Samverkan med andra upplevdes av drygt nio av tio respondenter som ett stöd för 

välbefinnande. Samarbete med arbetskamrater vilket ingår i sociala faktorer där utförande av 

arbetsuppgifter, kommunikation och ansvarsfördelning ingår upplevdes dock som en av de 

faktorerna som upplevdes minst stödjande. Drygt en tredjedel av respondenterna hade 

upplevelsen att variabeln var ett hinder jämförelsevis med de andra sociala faktorerna som i 

större utsträckning utgör ett stöd. Det framkom att mer än hälften upplevde att stämningen på 

arbetsplatsen som ett starkt stöd för välbefinnandet. Det tyder på att personer med psykisk 

funktionsnedsättning i daglig verksamhet är nöjda med insatsen och en starkt bidragande faktor 

är att många upplever stöd för välbefinnande i form av beteende och bemötande deltagarna 

emellan. Tidigare studie genomförd på daglig verksamhet av Leufstadius (2018) visar likande 
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resultat, det vill säga att stämningen på arbetsplatsen bidrar till en vi-känsla och tillhörighet 

vilket är stödjande för välbefinnande. Något som bidrog till en god stämning på arbetsplatserna 

var att arbetsledare och deltagare hade ett gott bemötande gentemot varandra. Denna studie 

som visar att 90% av respondenterna upplever att arbetsledaren utgör ett stöd för 

välbefinnandet. I en studie av Lundqvist et al. (2018) beskrivs att arbetsledare i daglig 

verksamhets bemötande upplevdes stödjande då de visade respekt, brydde sig och visade 

engagemang gentemot deltagaren.   

 

För variabeln Sampel med chef framkom en korrelation med flertalet variabler vilket visar att 

beroende på huruvida deltagaren upplever samspelet med arbetsledarna i verksamheten 

påverkar och påverkas av en större del av arbetsmiljön ur ett psykosocialt perspektiv. Resultatet 

tyder på att arbetsledaren har en väsentlig roll inom daglig verksamhet för att skapa en god 

stämning på arbetsplatsen, tydliga förväntningar på prestation i arbete och tidskrav. En tidigare 

studie av Leufstadius (2018) beskriver hur arbetsledare i daglig verksamhet har möjlighet att 

skapa struktur och har en avgörande roll för hur konflikter hanteras, vilket påverkar stämningen 

på arbetsplatsen. Flexibilitet och lyhördhet att anpassa aktiviteter samt arbetstider efter 

individens behov är betydelsefulla egenskaper hos arbetsledaren. Anpassning i arbetsmiljön 

efter individens behov ger en känsla av trygghet och utrymme att utvecklas efter sin egen 

förmåga. Stansfeld & Candy (2006) beskriver i en studie utifrån arbetsmiljön vid lönearbete att 

samspelet med chef har en direkt påverkan på välbefinnande i arbete och fungerat som en 

katalysator vid höga krav och låg påverkan i arbete samt varit den viktigaste relationen på 

arbetsplatsen. Viktiga egenskaper hos arbetsledaren var det stöd som gavs samt tydlighet och 

information kring arbetsuppgifternas utförande och krav. I denna studie framkom inget 

samband mellan Samspel med chef och variabeln Arbetes värde och betydelse. Arbetes värde 

och betydelse är en variabel som grundar sig på deltagarens motivation i daglig verksamhet. I 

en studie av Tjörnstrand, Bejerholm & Eklund (2015) framkom att arbetsledarnas arbete med 

motivationsaspekter t.ex. tydlig målsättning och närvaro hade en direkt påverkan på 

engagemang i aktivitet hos deltagarna. Den studien visar även att samspel med chef har 

påverkan på hur deltagare ser på arbetets värde och betydelse något som inte framkom i denna 

studies resultat. 

 

I resultatet framkom att fysiska aspekter i arbetsmiljön som sensoriska egenskaper och 

arbetsredskap var de minst stödjande arbetsmiljöfaktorerna. Fysisk arbetsmiljö i form av 

ljudnivå, luftkvalitet, temperatur, ljus och renlighet samt arbetsredskap har en stor påverkan på 

välbefinnande i arbetsmiljön (Arwedsson, Roos & Björklund, 2007). I verksamheter med en 

stor mängd sensoriska intryck kan arbetsmiljön upplevas som ett hinder till följd av oförmåga 

att utesluta yttre stimuli och ökad känslighet (Sandlund, 2014). Denna oförmåga och känslighet 

kan ha en negativ påverkan på de exekutiva funktionerna vilka är avgörande för att uppfylla de 

krav som arbetsuppgifterna ställer för ett lyckat utförande (Mellgren & Lundin, 2012). I en 

studie av Pfieffer et al. (2017) visar att sensoriska egenskaper t.ex. temperatur, högljudda 

arbetsplatser, stökiga arbetsutrymmen samt känslighet mot vissa material i arbetskläder och 

redskap har en påverkan på tillfredställelse och utförande av arbetsuppgifter hos personer med 

psykisk funktionsnedsättning. Vilket kan vara en förklaring till att sensoriska egenskaper i 

denna studie upplevs som hindrande för 42% av studiens deltagare. I denna studie visar 

resultatet att tillgången, trivseln och funktionen av personalutrymmen i daglig verksamhet var 

till viss del stödjande för välbefinnandet. Bristande tillgång till personalutrymmen i daglig 

verksamhet för att möjliggöra vila och återhämtning upplevdes som negativt i en tidigare studie 

av Lundqvist et at. (2018) vilket kan vara en viktig del i deltagarnas rehabiliteringsprocess till 

följd av högre psykisk sårbarhet och stresskänslighet enligt Sandlund (2014). En bristande 

tillgång till återhämtning i daglig verksamhet med en sensorisk miljö som upplevs hindrande 
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kan bidra till ett försämrat välbefinnande i arbete. Ett lågt välbefinnande till följd av den fysiska 

arbetsmiljön i daglig verksamhet kan leda till ohälsa hos personer med psykisk 

funktionsnedsättning. 

 

Denna studie visar att mer än 80% av respondenterna upplever en trygghet i sin anställning 

vilket kan förklaras av att daglig verksamhet inte är en anställningsform utan beviljas utifrån 

beslut där personen har rättighet till sysselsättning. Syftet med insatsen är att bidra till personlig 

utveckling, en meningsfull sysselsättning och en väg till arbetsmarknaden (Socialstyrelsen, 

2018a). I denna studie framkom att drygt 80% av respondenterna upplever en balans mellan 

vad de ger och får tillbaka vilket innefattar personlig utveckling och kan tolkas som en typ av 

förmån. Förmåner i form av den utsträckning arbetsgivaren belönar prestation framkom i denna 

studie upplevs som ett hinder av en tredjedel av respondenterna. Missnöjdhet kring de förmåner 

som finns skapar ett hinder för välbefinnandet. Enligt Ko & Hur (2014) kan en missnöjdhet 

kring förmåner även leda till minskad motivation till sysselsättning. En tidigare studie av 

Eklund & Tjörnstrand (2013) beskriver att motivationen att gå till den dagliga verksamheten 

påverkas främst av den sociala miljön och möjligheten till struktur i vardagen hos personer som 

deltar i en daglig verksamhet. I denna studie framkom att respondenterna upplever ett stöd 

utifrån sociala faktorer, vilket kan skapa en motivation för deltagande i daglig verksamhet trots 

bristen på förmåner. Om det skulle förekomma förmåner t.ex. belöningar utifrån prestation kan 

krav skapas då personer som inte uppnår en viss prestationsnivå ej får ta del av belöningen. 

Krav på prestationsnivå skapar psykiska krav vilka i sin tur kan ha en negativ påverkan på 

upplevelsen av arbetsmiljö. Konkurrens mellan deltagare kan skapas vilket leder till osämja i 

arbetsgruppen och drar ner stämningen på arbetsplatsen (Stansfeld et al. 2013; Stansfeld & 

Candy, 2006) som framkom vara mycket stödjande för välbefinnandet i denna studie. Detta går 

emot syftet med daglig verksamhet då krav på produktion inte får ställas på individen 

(Socialstyrelsen, 2018a).  

 

Resultatet visar att respondenterna i daglig verksamhet upplever arbetets utformning och 

innehåll som stödjande, val av arbetstider kopplat till övrigt liv samt att de har möjlighet att 

vara delaktiga i planering i den utsträckning de är nöjda med. En studie av (Leufstadius, 2018) 

med liknande fynd visade att förekomsten av flexibla och anpassade arbetsuppgifter där 

deltagaren fick vara delaktig i planering bidrog till ett högt välbefinnande. I en annan studie av 

Lundqvist et al. (2018) framkom ett missnöje då arbetsuppgifterna i daglig verksamhet är 

begränsade och svårigheter att förstå syftet med uppgiften. Det kan jämföras med denna studies 

resultat då en viss missnöjdhet finns kring arbetsuppgifternas stimulans. En begränsad 

förståelse kring syftet och stimulans i arbete kan bidra till en minskad motivation att närvara i 

daglig verksamhet. 

 

Personliga egenskaper kan påverka hur personer med psykisk funktionsnedsättning upplever 

olika faktorer i arbetsmiljön som hinder och stöd. Den här studiens resultat visar att personer 

40 år eller äldre, bor i en mindre stad/landsbygd och har mer än 1 års arbetslivserfarenhet i 

större utsträckning upplever ett högre välbefinnande i arbetsmiljön. Faktorer som 

utbildningsnivå, bostadsform, erfarenhet och antal timmar i veckan i daglig verksamhet 

framkom ingen signifikant påverkan på välbefinnande i arbetsmiljön. Utifrån deltagarens ålder 

visar denna studies resultat att personer äldre än 40 år upplever generellt ett högre 

välbefinnande i arbetsmiljö utifrån arbetets stimulans och fysiska krav i arbete. I en tidigare 

studie av Yeung, Fung & Chan (2016) vid lönearbete framkom ett liknande resultat då äldre i 

större utsträckning upplever samarbete med arbetskamrater och stimulerade arbetsuppgifter 

och miljö som bidragande faktorer till ett högt välbefinnande. I denna studie framkom att 

deltagare i daglig verksamhet med mer än ett års tidigare arbetslivserfarenhet upplever ett högre 
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stöd utifrån arbetets stimulans, arbetstider och stämningen på arbetsplatsen. Tidigare studie av 

Eklund & Sandlund (2014) visar att det är vanligt att personer med psykisk 

funktionsnedsättning har tidigare erfarenhet från den reguljära arbetsmarknaden vilket kan 

bidra till val av inriktning i daglig verksamhet. Om deltagaren genomför ett aktivt val av 

inriktning av daglig verksamhet utifrån intresse och tidigare arbetslivserfarenhet kan det bidra 

till ett ökat välbefinnande. Arbetsuppgifterna kan då upplevas mer stimulerande och utmanade 

för personen utifrån dennes tidigare erfarenheter och intressen. Resultatet i denna studie visar 

ett högre välbefinnande hos deltagare som deltog vid daglig verksamhet i mindre stad eller 

landsbygd vid skattning av variablerna samspel med chef, förmåner, fysisk utformning av 

arbetsutrymmen. Tidigare studier har inte undersökt hur skillnader i storlek hos den kommun 

som daglig verksamhet tillhör påverkar deltagarnas upplevelse av välbefinnande eller 

motivation. Skillnader mellan kommunerna kan uppkomma ur politiska och ekonomiska 

särdrag som påverkar den sociala och fysiska miljön i daglig verksamhet. Det kan orsakas 

utifrån kommunernas ekonomiska tillgångar och resurser, men även det utbud av verksamheter 

som erbjuds. Väntetiden för placering på daglig verksamhet kan påverkas av politiska och 

ekonomiska särdrag. I en studie av Lundqvist et al. (2018) framkom att en kortare väntetid för 

placering kan leda till en högre upplevd kvalité på daglig verksamhet.   

 

Till följd av denna studies begränsade antal respondenter finns svårigheter att dra slutsatser 

som kan generaliseras till en större population. Tidigare studier har undersökt aspekter utifrån 

motivation, delaktighet och aktivitetsengagemang hos deltagare i daglig verksamhet. Fortsatta 

studier behövs kring arbetsmiljöns påverkan på välbefinnande hos personer med psykisk 

funktionsnedsättning som har sysselsättning i daglig verksamhet. Behov av ytterligare studier 

finns även om arbetsledarens roll, bemötande och egenskaper för ett gott välbefinnande i daglig 

verksamhet. En kvalitativ studie skulle kunna ge en djupare förståelse kring orsaken till 

deltagarnas missnöjdhet och upplevelse att förmåner inte är aktuellt för deras situation i daglig 

verksamhet. 
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7. Konklusion 
 

Den här studien har undersökt hur olika faktorer i arbetsmiljön upplevs hindrande eller 

stödjande för välbefinnandet hos personer med psykisk funktionsnedsättning som har 

sysselsättning i daglig verksamhet. Genom användandet av enkäten WEIS-4Q-S framkom att 

respondenterna i studien upplever att arbetsmiljön är stödjande för ett högt välbefinnande vid 

sysselsättning i daglig verksamhet.  Stämning på arbetsplatsen och samspel med chef upplevdes 

vara mest stödjande för välbefinnandet i arbetsmiljön. Huruvida deltagaren upplever samspelet 

med arbetsledarna i verksamheten påverkar och påverkas av en större del av 

arbetsmiljöfaktorerna ur ett psykosocialt perspektiv. Bristen på förmåner och missnöjdheten 

kring de förmåner som finns skapar ett hinder för välbefinnandet vilket kan leda till minskad 

motivation till sysselsättning. Den fysiska miljön upplevs som mindre stödjande än sociala 

faktorer. Höga krav på t.ex. uppmärksamhet i bristande sensorisk miljö och låg möjlighet till 

återhämtning kan skapa en risk för ett minskat välbefinnande. En begränsad möjlighet till 

återhämtning kan bidra till ohälsa hos personer med psykisk funktionsnedsättning till följd av 

en högre psykisk sårbarhet.  

 

Personer med psykisk funktionsnedsättning har svårare att förvärva och upprätthålla ett arbete 

vilket leder till att arbetslöshet är ett omfattande problem hos målgruppen. Då arbete har en 

central och värdefull roll i människors liv som förutom ekonomisk kompensation skapar 

struktur, identitet och social tillhörighet. Syftet med daglig verksamhet är att skapa en 

meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Denna studie visar 

att arbetsmiljön i daglig verksamhet bidrar till högt välbefinnande vilket kan möjliggöra 

meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning.   
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Bilaga 1: Informationsbrev till deltagare 

 

Arbetsmiljöns påverkan på välbefinnande i daglig verksamhet  

  

Vi är studenter på Arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings Universitet och vill fråga dig om 

du vill delta i en studie som ska utmynna i ett examensarbete. I det här dokumentet får du 

information om studien och om vad det innebär att delta.   

  

Det övergripande syftet med studien är att undersöka vilka faktorer i arbetsmiljön som påverkar 

välbefinnande i arbete hos personer med psykisk funktionsnedsättning som deltar i en daglig 

verksamhet. Exempel på faktorer kan vara arbetstider, samspel med arbetskamrater 

och utformning av arbetsutrymmen.   

  

Ett deltagande i studien innebär att under ett tillfälle fylla i en enkät som berör frågor kring hur 

du som deltagare upplever din arbetsmiljö. För att svara på enkätens frågor markeras det 

alternativ som överensstämmer bäst med din upplevelse. Vid tillfället då enkäten fylls i kan vi 

närvara för kan kunna svara på frågor och förtydliganden av enkäten. Tillfället beräknas ta 10–

25 min.  

  

Insamlad information kommer att behandlas avidentifierat där materialet planeras att 

presenteras i form av ett examensarbete. Du som deltagare kommer inte att vara igenkännbar 

när resultatet presenteras. Om du önskar ta del av studiens resultat kan vi via e-post skicka dig 

examensarbetet när det är godkänt. Inga personuppgifter så som namn, adress, personnummer 

kommer att samlas in eller hanteras i dokumenten. Dokumentationen kommer förvaras inlåst 

och förstöras då kursen för examensarbetet är avslutad.   

  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta. Om du väljer att inte 

delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller 

att påverka din placering i den dagliga verksamheten. Om du vill avbryta ditt 

deltagande ta kontakt med oss studenter eller ansvarig lärare, se uppgifter nedan.    

  

Om du har frågor kring studien och dess genomförande, vänligen kontakta oss studenter:   

Stina Larsson Prytz, telefon: _____________E-post: ______________________ 

Matti Toivanen, telefon: _____________E-post: ______________________ 

  

Kontaktuppgifter till ansvarig lärare för examensarbeteskursen i arbetsterapi:  

Universitetslektor Elin Ekbladh, Arbetsterapeutprogrammet, Linköpings universitet   

Telefon: _____________E-post: ______________________  
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Samtycke till att delta i studien  

Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien och har haft möjlighet att ställa 

frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.   

  

☐ Jag samtycker till att delta i studien - Arbetsmiljöns påverkan på välbefinnande i daglig 

verksamhet  

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 

informationen.   

  

Plats och datum Underskrift 
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Bilaga 2: Informationsbrev till personal och verksamhetschef 

Arbetsmiljöns påverkan på välbefinnande i daglig verksamhet  

Vi är studenter på Arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings universitet och vill fråga dig som 

verksamhetschef/personal om deltagare till studie som ska utmynna i ett examensarbete. I det 

här dokumentet får du information om studien och om vad ett deltagande kommer innebära.  

Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer i arbetsmiljön som påverkar välbefinnande i 

arbete hos personer med psykisk funktionsnedsättning som deltar i en daglig verksamhet. I 

dagsläget saknas vetenskapligt underlag kring vilka faktorer i arbetsmiljön som påverkar 

deltagarens välbefinnande i en daglig verksamhet. Därav förfrågan till deltagandet i studien för 

att undersöka den subjektiva upplevelsen av arbetsmiljön. Målgrupp för studien är personer 

med psykisk funktionsnedsättning som genom ett SOL-beslut har sysselsättning vid en daglig 

verksamhet. Då arbetsmiljön ligger i fokus riktar vi oss till dagliga verksamheter med 

arbetsinriktade uppgifter.   

Deltagaren kommer vid ett tillfälle fylla i en enkät som berör frågor kring hur den upplever 

arbetsmiljön. För att svara på enkätens frågor markeras det alternativ som överensstämmer bäst 

med personens upplevelse. Vid tillfället då enkäten fylls i kan vi närvara för att svara på frågor 

och förtydliganden av enkäten. Enkäten beräknas ta 10–25 min.  

Insamlad information kommer att behandlas avidentifierat där materialet planeras att 

presenteras i form av ett examensarbete. Deltagaren eller den dagliga verksamheten kommer 

inte att vara igenkännbar när resultatet presenteras. Om ni önskar ta del av studiens resultat kan 

ni kontakta oss via e-post. Då skickas examensarbetet till dig när det är godkänt. Inga 

personuppgifter så som namn, adress, personnummer kommer att samlas in eller hanteras i 

dokumenten. Dokumentationen kommer förvaras inlåst och förstöras då kursen för 

examensarbetet är avslutad.   

Deltagandet är frivilligt och personen kan när som helst välja att avbryta. Om ni väljer att inte 

delta eller vill avbryta deltagandet behöver ni inte uppge varför, och det kommer inte heller att 

påverka den dagliga verksamheten. Om ni vill avbryta deltagandet ta kontakt med oss studenter 

eller ansvarig lärare, se uppgifter nedan.    

Om ni har frågor kring studien och dess genomförande, vänligen kontakta oss studenter:   

Stina Larsson Prytz, telefon: _____________E-post: ______________________ 

Matti Toivanen, telefon: _____________E-post: ______________________ 

Kontaktuppgifter till ansvarig lärare för examensarbeteskursen i arbetsterapi: 

Universitetslektor Elin Ekbladh, Arbetsterapeutprogrammet, Linköpings universitet   

Telefon: _____________E-post: ______________________ 
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Bilaga 3: Enkätens försättsblad  
 

Enkät om hur du upplever miljön på din dagliga verksamhet  

I denna enkät ställs frågor om hur du upplever att olika faktorer i miljön på din 
dagliga verksamhet påverkar ditt välbefinnande. Enkäten börjar med några 
inledande frågor om dig, tidigare erfarenheter och din arbetssituation.   

  

A) Hur gammal är du?  _________________ år  
  

B) Kön   

 Kvinna  
 Man  
 Annat  

  

C) Hur bor du?  

 Egen bostad  
 Delat boende (boende med anhörig, förälder eller partner)   
 Bostad med servicetjänster (boendestöd, gruppbostad, servicebostad)   

 

D) Kryssa i högst slutförd utbildning.   

 Grundskola (Låg-, mellan- och högstadieskola)  
 Gymnasieutbildning  
 Eftergymnasial yrkesutbildning (ej högskola)   
 Högskola/universitet   
 Övrigt: ______________________________   

E) Har du någon tidigare erfarenhet utav ett arbete förutom i en daglig verksamhet? 
(Arbete kan vara praktik/lärling eller arbete på den reguljära arbetsmarknaden.)  

 Ingen tidigare erfarenhet  
 Mindre än 3 månader  
 3 månader – mindre än 1 år  
 1 – 5 år  
 6 – 10 år  
 Mer än 10 år  

Om du har tidigare erfarenhet: Vad har du jobbat med?   

 

___________________________________________________________________  
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F) Ungefär hur länge har du arbetat på din nuvarande dagliga verksamhet?  

 Mindre än 3 månader  
 3 månader – mindre än 1 år  
 1 – 5 år  
 6 – 10 år  
 Mer än 10 år   

  

G) Ungefär hur många timmar i veckan spenderar du på din dagliga verksamhet?  

 0 – mindre än 8 timmar  
 8 – 16 timmar  
 17 – 24 timmar  
 25 – 32 timmar  
 33 – 40 timmar 
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Bilaga 4: Utdrag från enkäten WEIS-4Q-S 

 

 


