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ABSTRAKT 

 
Hösten -05 genomfördes en personalundersökning inom förvaltningen 

Lärande & Arbete, Söderhamns Kommun som visade på en hög 

sjukfrånvaro. Ledningsgruppen inom förvaltningen beslutade därför 

att börja arbeta hälsofrämjande för att minska sjukfrånvaron och bli en 

attraktivare förvaltning.  

Syftet med denna C-uppsats var att kartlägga förekomsten av 

psykosociala friskfaktorer i relation till sjukfrånvaron inom de olika 

enheterna i förvaltningen Lärande & Arbete i Söderhamns Kommun.  

Metoden var kvantitativ. Ett urval gjordes utifrån de friskfaktorer som 

tidigare forskning visat relatera till sjukfrånvaro. En 

enkätundersökning genomfördes bland samtliga AB-avtalsanställda 

inom förvaltningen. 143 stycken svarade.  

I Resultatet framkom intressanta signaler. Framförallt att vissa enheter med 

hög sjukfrånvaro också var de som uppgav lägst grad av delaktighet, lägst 

grad av att kunna påverka hur arbetet ska utföras, att det ställs för höga krav 

på dem i arbetet samt att de skattade lägst angående om de har möjlighet till 

kompetensutveckling vid behov.  I en av dessa enheter var det även en hög 

grad som anser att de har så mycket att göra att de blir tvungen att dra in på 

luncher, arbeta över eller ta med jobb hem. De skattade även lägst när det 

gäller frågan att de har möjlighet att få stöd och uppmuntran från chefen, när 

arbetet är besvärligt. Intressant i studien var att det inte framkom något 

anmärkningsvärt gällande skattningen av friskfaktorerna inom den enhet 

som hade den högsta sjukfrånvaron inom förvaltningen. Detta signalerar på 

att sjukfrånvaron inom den enheten kan bero på andra faktorer. Det krävs 

ytterligare analyser av materialet för att säkerställa graden av samband med 

sjukfrånvaron. Däremot kan dessa friskfaktorer fungera som ett riktmärke i 

det hälsofrämjande arbetet inom förvaltningen.  

 
Sökord: Health promotion, hälsofrämjande, friskfaktorer, 

långtidsfriska, psykosocial arbetsmiljö. 
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Bakgrund 

 

Sjukfrånvaron är ett stort problem i dagens samhälle. År 2004 var de 

sammanlagda kostnaderna omkring 125 miljarder kronor vilket motsvarar 

cirka 300 000 kr per arbetstagare. Mycket tyder på att det krävs radikala 

förändringar inom arbetslivet. En ökad andel anställda uppger trötthet på 

grund av arbetet, inte minst inom den offentliga sektorn där sjukfrånvaron är 

högre än inom andra sektorer. Detta beror sannolikt på de strukturella 

förändringar mot slimmade organisationer som förekommit de sista tio åren, 

vilket ökat kraven på de anställda (Marklund et al, 2005).  

 

Hälsofrämjande 
På senare år har forskningen försökt hitta nya tankemodeller och metoder 

för att lösa problemen med sjukfrånvaron. Istället för att tänka utifrån ett 

problembaserat förhållningssätt fokuseras det friska, styrkor och möjligheter 

snarare än på ohälsa, svagheter och problem. Ett hälsofrämjande 

förhållningssätt har växt fram. Thomson & Menckel (1997) beskriver 

hälsofrämjande på arbetsplatsen som följande: 

 

• Hälsofrämjande på arbetsplatser inkluderar alla de ansträngningar som sker i 

alla sammanhang där individer arbetar, och som syftar till att öka 

välbefinnande och hälsa. 

• Hälsofrämjande på arbetsplatser befattar sig med orsaker till ohälsa, men 

fokuserar på möjligheter till god hälsa. 

• Hälsofrämjande på arbetsplatser syftar till att möjliggöra för arbetande 

människor att utveckla en god hälsa och goda hälsorelaterade beteenden. 

 

Friskfaktorer 
Bosse Angelöw skriver i boken ”Friskare arbetsplatser” (2002) att för att 

förverkliga den hälsosamma arbetsplatsen behövs ett förändringsarbete där 

de anställda har möjlighet till inflytande och görs delaktiga i 

förändringsprocessen. Han menar att när anställda kan få vara med och 
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formulera visioner, diskutera förslag till förändringar samt vara med och 

bestämma takten i förändringen så ökar motivationen. Och det är själva 

upplevelsen att känna sig motiverad som är motorn i själva 

förändringsarbetet. I en avhandling ”Empowerment and health promotion in 

working life” (2006) som bygger på studier bland ett tusental svenska 

offentliganställda så skriver författaren Hanna Arneson att ett arbete som 

känns meningsfullt och som individen har inflytande över påverkar både 

den fysiska och psykiska hälsan positivt. Särskilt om det dessutom råder en 

god stämning på arbetsplatsen. En bra arbetsplats kan få människor att må 

bättre. Hon har kommit fram till att viktiga komponenter är inflytande, 

självbestämmande, meningsfullhet och kompetens – faktorer som har starka 

samband med både hälsa och utbrändhet. Dessa komponenter kan också 

kallas friskfaktorer. I boken ”Friskfaktorer i arbetslivet” (s.10) används 

denna definition av en friskfaktor: 

 

”En friskfaktor är en företeelse som förekommer i den enskildes arbets- 
och/eller totala livsmiljö och levnadsmönster och ger denne förutsättningar 
för att fungera optimalt, utvecklas och må bra i arbetslivet.”  
 

KASAM 
Aaron Antonovsky (1991) undersökte vad det är som gör att en del 

personer klarar av svåra påfrestningar med hälsan i behåll. Han 

utvecklade begreppet ”Känsla av sammanhang” (KASAM) som 

handlar om i vilken utsträckning vi upplever tillvaron som 

meningsfull, begriplig och hanterbar. Meningsfullhet handlar om i 

vilken utsträckning vi upplever att livet känns meningsfullt. Att en del 

av kraven ses som utmaningar och då vi med motivation och 

engagemang försöker göra något åt vår situation. Begriplighet handlar 

om i vilken utsträckning olika händelser i livet går att förklara, är 

sammanhängande och uppvisar en begriplig ordning. 

Hanterbarhet innebär att vi i hög utsträckning kan påverka olika 

omständigheter och inte bara vara ett offer för dem, samt att vi har 

kunskap och färdigheter för att klara av en given situation. Dessa olika 

faktorer kan ses som friskfaktorer som främjar hälsa och utveckling.  
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Långtidsfriska 
På senare år har ordet långtidsfriska blivit populärt. Aronsson & Lindh 

(2004) har studerat långtidsfriskas arbetsvillkor för att få fram vilka 

arbets- och privata förhållanden som ökar sannolikheten för att en 

individ skall vara långtidsfrisk och om det är olika faktorer som 

predicerar hälsa och ohälsa. Med långtidsfriska menar de individer 

som har högst ett tillfälle av sjukfrånvaro per år och då under mest 

fem dagar. De kom bland annat fram till att psykosociala 

arbetsmiljöförhållanden var mycket tydligt relaterade till 

långtidsfriskhet. De mest utslagsgivande arbetsmiljöförhållanden för 

friskhet var att mycket ofta vara nöjd med hur arbetsuppgifterna kan 

utföras, tycka att man har ett bra arbete och att få uppskattning från 

arbetskamrater. 

 

Krav/Kontrollmodellen 

 
   Krav 
  Låga  Höga 

 Hög Jobb med                 Aktiva jobb 

  anspänning 

      Kontroll 

  Passiva             Jobb med hög 

 Låg jobb             anspänning 

 
Att vara utsatt för stora krav och samtidigt ha litet inflytande över 

arbetet är en riskfylld kombination (Karasek/Theorell, 1990). Risken 

ökar för psykosociala påfrestningar och besvär om individen är utsatt 

för stora krav i arbetet. Ju mindre kontroll individen har att hantera 

höga krav ju större är risken att drabbas. Om individen istället har 

inflytande över sin arbetssituation kan hon också hantera även stora 

arbetskrav. Det kan då göra arbetet stimulerande och utvecklande 

istället för ohälsosam.  
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Utöver kombinationen av höga/låga krav och liten/stor kontroll så har 

det även betydelse om individen har möjligheter till stöd i och utanför 

arbetet för risken att psykosociala besvär uppstår.  

 

I en publicerad utredning av Arbetsmiljöverket (2001:2) undersöktes 

inverkan av höga krav, låg egenkontroll och bristande kontroll i 

arbetslivet. Bland annat studerades utvecklingen av krav, kontroll och 

stöd mellan åren 1991-1999. I studien framkom att andelen utsatta för 

höga krav i arbetet hade ökat för kvinnor inom samtliga sektorer och 

för män inom alla utom kommuner. Det gjordes även jämförelsen 

mellan grupper med höga/låga arbetskrav, hög/låg egenkontroll och 

med eller utan socialt stöd. Slutsatserna var att de kvinnor och män 

som arbetar under hög anspänning och dessutom saknar möjlighet till 

stöd från chefer och arbetskamrater har störst andel av besvär av olika 

slag och högst andel av sjukskrivningar. Att denna grupp är mest 

utsatt märktes tydligt beträffande olust att gå till arbetet. Analysen 

visade att krav, kontroll och stöd har betydelse och att det som bidrar 

mest till olust är om individen saknar stöd från sina chefer och 

arbetskamrater.  

Hertzbergs teori om motivationsfaktorer 
En annan klassisk teori är Hertzbergs (Hertzberg et al, 1959) som 

beskriver olika faktorers betydelse och vikt för trivseln. Hertzberg 

kom fram till att faktorer som bidrar till att individen känner hög 

arbetstillfredsställelse var uppskattning för ett gott utfört arbete, 

arbetets art och innehåll, att arbetet ger möjlighet till personlig 

utveckling och stimulans, ansvar i arbetet samt utnyttjandet av anlag 

och förutsättningar. Han kallade detta motivationsfaktorer eller inre 

faktorer. Om positiva förhållanden inte existerar i dessa faktorer finns 

inte möjlighet till en hög arbetstillfredsställelse enligt Hertzbergs 

teori.  
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Vilken skyldighet har arbetsgivaren gällande arbetsmiljön? 
En bra arbetsmiljö kan vara avgörande för att förebygga sjukskrivningar. 

Det finns därför en omfattande reglering i arbetsmiljölagen av hur 

arbetsmiljön ska vara utformad för att förebygga att arbetstagaren utsätts för 

ohälsa. Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ett långtgående ansvar för 

arbetstagarens arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska ta hänsyn till arbetstagarens 

särskilda förutsättningar för arbetet och anpassa arbetsförhållandena eller 

vidta andra lämpliga åtgärder vid behov. Arbetstagaren ska ges möjlighet att 

medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och 

utvecklingsarbete som rör hans eget arbete. Arbetsorganisation och 

arbetsinnehåll ska utformas så att arbetstagaren inte utsätts för psykiska 

belastningar som kan medföra ohälsa. Och det ska eftersträvas att 

arbetsförhållandena ger möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling 

liksom till självbestämmande och yrkesmässigt ansvar (AML 2 kap 1 §). 

Det står också i arbetsmiljölagen att arbetsgivaren ska systematiskt planera, 

leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön 

uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö (AML 3 kap 2a §).  

Söderhamns Kommun/förvaltningen Lärande & Arbete 
Förvaltningen för Lärande & Arbete sköter Söderhamns Kommuns 

verksamheter när det gäller bland annat vuxenutbildning och arbetsmarknad. 

Inom förvaltningen finns det olika enheter:  

 

Resurscentrum (RC) som handhar kommunens arbetsmarknadsprogram 

och interna bemanningstjänster samt kommunens gemensamma 

rehabiliteringsverksamhet. Resurscentrum har i denna undersökning delats 

in i två enheter: RC/Bemanning och RC/Övriga. Bemanningen är 

kommunens interna bemanningsenhet där målsättningen är att minska 

användandet av timvikarier inom kommunen samt att underlätta för 

förvaltningarna att lösa vikariebehov (upp till 14 dagar). I dagsläget kan 

Bemanningen tillgodose följande efterfrågade kompetenser: 

undersköterskor, barnskötare, förskolelärare, kockar, kokerskor, 

administration och städ. Inom RC/Övriga ingår personal från 

arbetsmarknadsenheten och rehabiliteringsenheten.  
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Söderhamns Dagliga Verksamhet (SDV) erbjuder daglig verksamhet 

för cirka 160 personer med psykiskt funktionshinder och personer med 

utvecklingsstörning, autism och förvärvad hjärnskada i vuxen ålder enligt 

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).  

 

Integration och migrationsenheten (IME) sköter kommunens service 

för invandrare och flyktingar med bland annat invandrarservice, 

tolkförmedling, svensk undervisning för vuxna, hemspråksundervisning för 

barn samt stöd till invandrarföreningar. Enheten består av tre handläggare 

och därför är enheten i hopslagen med SDV i denna undersökning. 

Enheterna har samma områdeschef vilket gjorde detta möjligt. 

 

Centrum för flexibelt lärande (CFL) är Söderhamns kommuns 

organisation för vuxenutbildning, eftergymnasial utbildning, 

högskoleutbildning, särvux och svenska för invandrare. Inom CFL finns 

även ett FoU-centrum, uppdragsutbildningar och en vägledningsenhet. I 

denna studie har jag delat in CFL i två enheter: CFL/pedagoger som 

innefattar all pedagogisk personal samt CFL/övriga som alltså innefattar all 

övrig personal från vaktmästare till administrativ personal och anställda i 

olika EU-projekt. 

 

Hösten -05 utförde jag en undersökning gällande sjukfrånvaro, 

personalomsättning, personalstruktur och långtidsfriska på uppdrag av 

förvaltningen Lärande & Arbete´s ledningsgrupp. Resultatet av 

undersökningen visade att det förekom en hög sjukfrånvaro inom 

förvaltningen (11,3 %) och att det var korttidsfrånvaron (mindre än 60 

dagar) som dominerade (förutom inom SDV/IME och RC/övriga), vilket var 

mycket oroväckande. Sjukfrånvaron (inklusive den tidsbegränsade 

sjukersättningen) beräknas i relation till årsarbetstiden. Den totala 

sjukfrånvaron inom förvaltningen motsvarar ungefär 22,5 dagar per anställd 

om den slås ut i dagar per anställd (beräknat på 203 anställda, hösten -05).  
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Fördelningen mellan enheterna gällande sjukfrånvaron var att SDV/IME 

hade den högsta sjukfrånvaron på 17,2 %, CFL/övriga hade 12,5 % i 

sjukfrånvaro, följt av RC/bemanning med en sjukfrånvaro på 11,7 %. 

RC/övriga hade 9,5 % i sjukfrånvaro. Minsta sjukfrånvaron på  

5 % hade CFL/pedagoger. Inom förvaltningen hade kvinnorna 2,3 % högre 

sjukfrånvaro än männen. Sjukfrånvaron tenderade att stiga med ökande 

ålder bland kvinnorna. Däremot skiljde det sig inte nämnvärt mellan könen 

om frånvaron är längre eller kortare än 60 dagar. Ledningsgruppen har på 

grund av denna höga sjukfrånvaro beslutat att börja arbeta hälsofrämjande i 

syfte att minska sjukfrånvaron och att bli en attraktiv förvaltning (Bäck, 

2005). 

 

Jag har i denna undersökning studerat förekomsten av psykosociala 

friskfaktorer i relation till sjukfrånvaron inom förvaltningen. Jag valde att 

studera ett urval av friskfaktorer som påverkar den psykosociala 

arbetsmiljön och sjukfrånvaro enligt den tidigare forskningen. En 

enkätundersökning genomfördes bland samtliga AB-avtalsanställda inom 

förvaltningen. Resultatet jämfördes mellan de olika enheterna och med 

sjukfrånvarostatistiken från hösten -05. Min ambition med studien var att 

hitta friskfaktorer som kan fungera som ett riktmärke i det hälsofrämjande 

arbetet inom förvaltningen där målet är att minska sjukfrånvaron. 

 

Syfte 
Syftet med studien är att kartlägga förekomsten av psykosociala 

friskfaktorer i relation till sjukfrånvaron inom de olika enheterna i 

förvaltningen Lärande & Arbete i Söderhamns Kommun.  
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Metod 
 

Val av metod 
För att försöka besvara syftet har en kvantitativ enkätundersökning använts. 

Kvantitativa undersökningar karakteriseras av att den numeriska relationen 

mellan två eller flera mätbara egenskaper undersöks (Hartman, 2004). Inom 

kvantitativ forskning är forskaren objektiv och står ”utanför”, har distans 

och ofta kortvarig eller ingen kontakt med försökspersonen. Forskningen är 

strukturerad med i förväg entydigt formulerade frågeställningar. Resultatet 

grundar sig på ett stort antal individer och ett antal begränsat antal variabler. 

En kvantitativ undersökning innehåller ofta någon form av hypotesprövning, 

kartläggning eller att samband förklaras (Körner & Wahlgren, 2002). 

Undersökningen valdes bli en deskriptiv studie för att beskriva hur det ser ut 

inom problemområdet, hur starkt skattad de olika friskfaktorerna är och 

kunna utläsa skillnader mellan enheterna i förvaltningen.  

Urval av friskfaktorer 
Jag har valt att studera ett urval av friskfaktorer som påverkar den 

psykosociala arbetsmiljön och sjukfrånvaro enligt den tidigare forskningen. 

Jag har själv valt ett ”samlingsnamn” åt dessa faktorer. Faktorerna är: 

Målfaktorer 
Med målfaktorer menas tydliga mål för det egna arbetet. 

Påverkansfaktorer 
Med påverkansfaktorer menas inflytande över det egna arbete (hur det ska 

utföras), självbestämmande över arbetstakt samt delaktighet i alla beslut 

som berör det egna arbetet. 

Kontrollfaktorer 
I kontrollfaktorer innefattas höga och rimliga krav, kontroll över 

arbetssituationen, möjlighet till kompetensutveckling som en resurs och 

stimulans samt kvalitén på utförandet av det egna arbetet. 



 14

Meningsfullhet 
Med meningsfullhet menas om arbetet känns meningsfullt. 

Trivselfaktorer 
I trivselfaktorerna innefattas stöd och uppmuntran från chef eller 

arbetskamrater när arbetet är besvärligt, god stämning inom 

personalgruppen samt trivsel på arbetet. 

Enkätens utformning 
De fyra första frågorna är bakgrundsfrågor om kön, åldersgrupp, 

utbildningsnivå och anställningsform inom förvaltningen Lärande & Arbete. 

Därefter ställdes 13 stycken arbetsrelaterade frågor med tre svarsalternativ: 

ja, delvis och nej. Frågorna som användes var ställda på liknande sätt som i 

Aronsson & Lindhs (2004) undersökning om de långtidsfriskas 

arbetsvillkor. Enkäten provades först inom en liten enhet inom förvaltningen 

om 5 personer samt några till personer som inte har anknytning till 

förvaltningen. Feedbacken från dessa personer var att frågorna var lätta att 

förstå och att de relaterade till syftet.  

Urval och etiska aspekter 
För att besvara syftet bestämdes det bli en totalundersökning av samtliga 

181 AB-avtalsanställda inom förvaltningen Lärande & Arbete. AB-avtalet 

är de allmänna bestämmelserna enligt kollektivavtalet för anställda inom 

kommuner och landsting. Detta avtal reglerar bland annat 

anställningsvillkor, övertid och semestrar. (www.sktf.se) 

Enkäterna kodades med en bokstav för att kunna gruppera svaren till vilken 

enhet inom förvaltningen som respondenten tillhörde för att få möjlighet till 

att utläsa eventuella skillnader mellan enheterna. Vid utskicket av enkäterna 

kodades också enkäterna med en siffra efter en namnlista för att veta vilka 

som skickat in svaren, för att inte skicka ut ett påminnelsebrev i onödan. 

Svaren har databehandlats utan identitetsuppgifter.  

Namnlistan med löpnummer har förstörts efter dataregistrering. Detta har 

klart framkommit i följebrev vid utskick och muntligt vid arbetsplatsträffar. 

Svaren har därmed behandlats konfidentiellt (Ejlertsson, 2005). 
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Datainsamling 
Drygt hälften av alla de AB-avtalsanställda nåddes via arbetsplatsträffar där 

jag muntligen och skriftligen via ett brev berättade syftet med 

undersökningen och enkätens utformning. I samband med 

arbetsplatsträffarna fick de möjlighet att direkt svara på enkäten, vilket 

samtliga gjorde. Detta resulterade i en omedelbar hög andel svarsfrekvens. 

Till de övriga anställda skickades enkäterna via post med ett följebrev samt 

svarskuvert. Efter cirka en och en halv vecka skickades ett påminnelsebrev 

ut till dem som inte svarat. Före påminnelsebrevet var det 123 anställda som 

svarat, dvs. en svarsfrekvens på 68 % av populationen. Efter 

påminnelsebreven kom det in ytterligare 20 stycken. Detta betyder att det till 

slut blev 143 anställda som besvarade enkäten, vilket blev en svarsfrekvens 

på 79 %. 

Databearbetning 
SPSS statistikprogram version 12.0.1 har använts för att bearbeta det 

insamlade materialet. Samtliga variabler har kodats i skalnivåtillhörighet 

och som oberoende/beroende. Frekvenstabeller och korstabeller har använts. 

För att få en bred bild av populationen och problemområdet har varje 

variabel bearbetats var för sig i frekvenstabeller och därefter parvis i 

korstabeller för att se hur variablerna samvarierar. I Olsson & Sörensen 

(2001) skriver de att en forskare måste successivt lära känna sitt material. 

För att undersöka statistiskt signifikans på variabler med nominal eller 

ordinal skalnivå användes chi-square test (chi2) eller extended chi2 

beroende på antal grupper. Ålder är behandlad som åldersgrupper och 

materialet behandlades som icke parametrisk statistik då ett histogram 

visade att kurvan ej var normalfördelad. Ett kruskal-wallis test utfördes. 

Signifikansnivån 5 % användes (Wahlgren, 2005). 

Metoddiskussion 
För att besvara syftet så var en kvantitativ metod naturlig. Att använda 

enkätundersökning var en effektiv datainsamlingsmetod. Det har både sina 

fördelar och nackdelar att dela ut och samla in enkäterna vid 

arbetsplatsträffar. Fördelarna är att det finns chans att muntligt förklara vad 

undersökningen går ut på och förklara de olika frågorna i enkäten, samt att 
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det är ett snabbt sätt att samla in svaren på. Det negativa är att det kan 

upplevas som svårt att fylla i en enkät om dessa arbetsrelaterade frågor, till 

exempel om stöd och uppmuntran från chef respektive arbetskamraterna, när 

de sitter i samma rum. Vissa kan känna sig stressad över detta och kanske 

inte svarar helt sanningsenligt. Vissa kan också känna sig stressad över att 

inte hinna läsa igenom frågorna i lugn och ro.  

 

Vid ett utskick är det viktigt att ha ett bra följebrev som förklarar på ett bra 

sätt vad undersökningen handlar om. Jag känner så här i efterhand att mitt 

följebrev kunde ha varit lite tydligare i det avseendet. Tidsaspekten kanske 

inte heller var så bra, respondenterna endast hade 1 ½ vecka på sig att svara 

på enkäten. Minst två veckor hade varit mer normalt då ett påsklov också 

kom mitt i vägen. Själva enkäten och enkätfrågorna har dock fungerat bra. 

Det enda som jag missat var att skriva ”vänd sida” på enkäten. Jag fick 

plocka bort 5 enkäter då dessa missat att vända sida på enkäten och därmed 

missat alla frågor på baksidan. Dessa 5 påverkade dock inte resultatet.  

Förförståelse 
Den föreställning eller erfarenhet inom det område där forskningen ska 

göras, kallas förförståelse (Olsson & Sörensen, 2001). Den förförståelse jag 

har är att jag arbetat inom Resurscentrum sedan 1998 och har en god inblick 

i förvaltningens olika enheter och arbetssätt. Detta kan både vara en fördel 

och en nackdel. Fördelen är att jag redan har insikt i de olika 

yrkesgruppernas arbetsförhållanden men nackdelen är att det är svårt att 

vara helt objektiv. Den personliga erfarenheten får inte överskugga och 

påverka objektiviteten i observationer och resultattolkning (Olsson & 

Sörensen, 2001). 

 

Validitet och reliabilitet 

Validitet avser ett mätinstruments förmåga att mäta det som ska mätas, att 

mäta rätt sak. Reliabiliteten är graden av överenskommelse mellan 

mätningar med samma mätinstrument, det vill säga att varje gång vi mäter 

får vi samma resultat (Olsson & Sörensen, 2001).  
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Jag anser att denna undersökning kan upprepas under samma förhållanden 

och ge ett likvärdigt resultat. Däremot är det svårare att bedöma om 

validiteten är hög då jag inte haft möjligheten att ställa frågorna individuellt. 

Enkätfrågorna har dock använts tidigare i Aronsson & Lindhs (2004) 

undersökning om de långtidsfriskas arbetsvillkor och det får därmed anses 

ha betydelse för validiteten i denna studie. 
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Resultat 
Resultatet presenteras i text och i figurer med både enkla procentangivelser 

och en uppdelning mellan de olika enheterna inom förvaltningen för att 

kunna jämföra skillnader. Resultatet i tabeller finns i bilaga 1. 

 

Bakgrundsfrågor 

I resultatet framgår att andelen kvinnor är i klar majoritet i varje enhet 

förutom i enheten RC/övrigt där männen är fler än kvinnorna. Median 

gällande ålder inom förvaltningen är 48 år (SD=0, 6). I enheten SDV/IME 

och CFL/pedagoger är närmare 60 % i åldersgruppen 50-65 år. Det 

förekommer få i den lägsta åldersgruppen inom förvaltningen. 

Utbildningsnivåerna är varierade i de olika enheterna. Inom CFL/pedagoger 

har samtliga anställda någon form av högskoleutbildning. 79 % av de 

anställda inom förvaltningen är tillsvidareanställda, övriga har någon form 

av visstidsanställning (Bilaga 1, tabell 1). 

 

Målfaktorer 

I Resultatet framgår att inom CFL/övriga svarar 34,8 % delvis och 34,8 % 

svarar nej på frågan om de anser att målen för arbetet är tydliga. Även inom 

enheten CFL/pedagoger anser en relativt hög andel detta. Bäst resultat får 

SDV/IME där 86,8 % svarar ja på frågan. Totalt inom förvaltningen anser 

71,3 % att målen är tydliga (Bilaga 1, tabell 2). 

 

16,7 % i åldersgruppen 18-29 år anser att målen inte är tydliga. En hög 

andel inom de i åldersgruppen 30-40 år anser att målen endast delvis är 

tydliga.  



 19

Påverkansfaktorer 

I resultatet framgår att det endast 28,1 % inom RC/Bemanningen och 56,5 

% inom CFL/övriga som anser att de kan påverka hur arbetet ska utföras. 

Inom de andra enheterna svarar en relativt hög andel att de anser sig kunna 

påverka. I frågan om de har möjlighet att själv bestämma sin arbetstakt så är 

det endast 30 % inom hela förvaltningen som svarar ja. 9,4 % inom 

RC/Bemanningen svarar ja och 21,9 % svarar nej på den frågan. Även i 

frågan om delaktighet i alla beslut som berör arbetet så svarar en hög andel 

(över 60 %) inom hela förvaltningen nej eller delvis på den frågan. Denna 

fråga hade dock ingen signifikans (Bilaga 1, tabell 3). 

 

En tredjedel i åldersgruppen 18-29 år anser att de inte har möjlighet att 

bestämma arbetstakten själv. I åldersgrupperna 30-49 år och 50-65 år anser 

en hög andel att de endast delvis har möjlighet att själv bestämma sin 

arbetstakt. 

 

I fördelningen mellan enheterna gällande frågan om de har möjlighet att 

själv bestämma sin arbetstakt framkommer RC/Bemanningens låga andel av 

dem som tycker sig ha möjlighet till detta (Figur 1).  
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Figur 1. Illustrerar utfallet per enhet gällande frågan: Har du möjlighet  

att själv bestämma din arbetstakt? 
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I fördelningen mellan enheterna gällande frågan om de känner sig delaktig i 

alla beslut som berör arbetet framkommer CFL/övriga och 

RC/Bemanningens låga andel av dem som tycker sig känna delaktighet 

(Figur 2). 
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Figur 2. Illustrerar utfallet per enhet gällande frågan: Känner du dig delaktig  
i alla beslut som berör ditt arbete? 

 

 

 

Kontrollfaktorer 

I resultatet framkommer att 25 % inom RC/Bemanningen anser att det ställs 

för höga krav på dem i arbetet. Det skiljer sig avsevärt ifrån de andra 

enheterna där majoriteten svarar nej på den frågan. I frågan om du har så 

mycket att göra att du blir tvungen att dra in på luncher, arbeta över eller ta 

med jobb så svarar 30,4 % av CFL/Övriga att de har det och 43,5 % att de 

delvis har det. När det gäller kvalitén över det arbete som utförs så svarar 

67,1 % inom förvaltningen att de är nöjd. Men det är ändå en relativ hög 

andel som svarar delvis på den frågan. Möjlighet till kompetensutveckling 

anser sig 14,1 % inom förvaltningen sakna. Det är endast 9,4 % inom 

RC/Bemanningen som anser sig ha möjlighet till kompetensutveckling vid 
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behov (Bilaga 1, tabell 4).  I åldersgruppen 50-65 år anser en hög andel att 

det inte ställs höga krav på dem. Däremot anser en tredjedel i åldersgruppen 

18-29 år att det ställs höga krav på dem. I åldersgruppen 30-49 år anser 15,5 

% detta. När det gäller kompetensutveckling så anser 66,7 % i 

åldersgruppen 18-29 år att de saknar möjlighet till detta. 15,7 % i åldern 30-

49 år anser även detta samt att 42,9 % anser delvis detta. I åldersgruppen 50-

65 anser 37,9 % att de saknar möjligheten till kompetensutveckling. 

 

I fördelningen mellan enheterna gällande frågan om det ställs för höga krav i 

arbetet visar att en hög andel inom RC/Bemanningen anser att det ställs för 

höga krav på dem i arbetet  

(Figur 3). 
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Figur 3. Illustrerar utfallet per enhet gällande frågan: Ställs det för höga krav  

på dig i arbetet? 
 

I fördelningen mellan enheterna gällande frågan om de har så mycket att 

göra att de blir tvungen att dra in på luncher, arbeta över eller ta med jobb 

hem så framkommer att en hög andel inom CFL/Övriga anser detta (Figur 

4). 
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Figur 4. Illustrerar utfallet per enhet gällande frågan: Har du så mycket att göra att du blir  

tvungen att dra in på luncher, arbeta över eller ta med jobb hem? 
 

I fördelningen mellan enheterna gällande frågan om de har möjlighet till 

kompetensutveckling vid behov framgår att RC/Bemanningen har en låg 

andel som svarar jag på denna fråga  

(Figur 5).  
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Figur 5. Illustrerar utfallet per enhet gällande frågan: Har du möjlighet  

till kompetensutveckling vid behov? 
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Meningsfullhet 

På frågan om arbetet känns meningsfullt så är det 76,9 % andel inom 

förvaltningen som svarar ja. Det finns en andel som endast svarar delvis, 

främst inom CFL/Övriga. Det fanns dock ej någon signifikans i denna fråga 

(Bilaga 1, tabell 5).  

 

Trivselfaktorer 

I hela förvaltningen svarar 55,6 % att de har möjlighet att få stöd och 

uppmuntran från chefen, när arbetet är besvärligt. Denna fråga har dock 

ingen signifikans. I frågan om de har möjlighet att få stöd och uppmuntran 

från arbetskamraterna, när arbetet är besvärligt svarar 68,3 % ja inom hela 

förvaltningen (p=0, 014), vilket är något högre än stöd och uppmuntran från 

chefen. 77,5 % anser att de råder en god stämning i personalgruppen inom 

hela förvaltningen.  

 

Inom CFL/pedagoger svarar dock 36 % att det inte råder en god stämning 

inom personalgruppen. 76,9 % inom förvaltningen anser att de trivs på sitt 

arbete. 12 % inom CFL/pedagoger anser dock att de inte trivs på sitt arbete 

(Bilaga 1, tabell 6). 

 

Det är fler män än kvinnor som svarar ja på frågan om de anser att de har 

möjlighet till stöd och uppmuntran från chefen, när arbetet är besvärligt. 

Däremot är det 19 % män som inte anser detta. 38 % av kvinnorna svarar 

delvis på denna fråga.  

 

I fördelningen mellan enheterna gällande frågan om de har möjlighet att få 

stöd och uppmuntran från deras chef när arbetet är besvärligt framkommer 

det tydligt att det är en relativt hög andel som svarar nej och delvis inom 

enheterna CFL/övriga och CFL/pedagoger. Även inom SDV/IME 

framkommer att det är många som svarar delvis (Figur 6). 
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Figur 6. Illustrerar utfallet per enhet gällande frågan: Har du möjlighet 

att få stöd och uppmuntran från din chef, när arbetet är besvärligt? 
 

I fördelningen mellan enheterna gällande frågan om det råder en god 

stämning inom personalgruppen framkommer att det är en hög andel som 

inte anser detta i enheten CFL/Pedagoger (Figur 7). 
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 Figur 7. Illustrerar utfallet per enhet gällande frågan: Råder det  

god stämning inom den personalgrupp du tillhör? 
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Diskussion 
Förvaltningen Lärande & Arbete har som många andra förvaltningar inom 

kommunal sektor en majoritet av kvinnor och en hög medelålder. 

Sjukfrånvaron är hög vilket här nedan ska diskuteras i relation till resultatet 

av vad denna undersökning gett. Först kommer en diskussion utifrån varje 

grupp av friskfaktorer som jag studerat och jämförelser med den tidigare 

forskningen. 

Målfaktorer 
Undersökningen visar att en stor andel inom förvaltningen anser att målen är 

tydliga för arbetet, dock är det cirka 30 % som anser att målen inte är 

tydliga. Intressant är också att en hög andel inom åldersgruppen 30-40 år 

endast delvis ansåg att målen var tydliga i förhållande till den äldre 

åldersgruppen. 16,7 % i åldersgruppen 18-29 år anser att målen inte är 

tydliga. Det är viktigt att alltid se över målen för verksamheten och anpassa 

dem efter utvecklingen, få personalen att vara med att sätta upp mål och 

visioner. Att kontinuerligt ta upp målen på arbetsplatsträffar och 

individuella utvecklingssamtal är viktigt för att få en samsyn inom 

verksamheten och ett gemensamt fokus. Angelöw (2002) skriver att det är 

viktigt att de anställda får vara med och formulera visioner och diskutera 

förslag till förändring och att detta ökar motivationen till förändring. För det 

finns väl knappast någon verksamhet idag som inte behöver förändras i linje 

med samhällets utveckling?  

 

Påverkansfaktorer 
Undersökningen visar att det är just påverkansfaktorerna som behöver ses 

över inom förvaltningen. I personalgrupper som RC/Bemanningen och 

CFL/Övriga är det speciellt viktigt då även sjukfrånvaron är hög inom dessa 

enheter. Även åldern verkar ha betydelse när det gäller påverkansfaktorerna. 

En tredjedel av 18-29 åringarna anser att de inte har möjlighet att själv 
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bestämma sin arbetstakt. Personalen bör få vara med och påverka dessa 

faktorer, även de med liten erfarenhet och låg ålder.  Både Angelöw (2002) 

och Arnesson (2006) skriver att inflytande, självbestämmande och 

delaktighet påverkar den fysiska och psykiska hälsan positivt. Det står också 

i arbetsmiljölagen att arbetstagaren ska ges möjlighet att medverka i 

utformningen av sin egen arbetssituation samt ha självbestämmande och ett 

yrkesmässigt ansvar (AML 2 kap 1 §). Jag anser att det är viktigt att lyfta 

frågan om inflytande, självbestämmande och delaktighet på 

arbetsplatsträffar och att personalen själva får möjlighet att diskutera vad 

som skulle vara möjligt att förbättra.   

 

Inom personalgruppen RC/Bemanningen är det också viktigt att diskutera 

delaktigheten då dessa anställda ofta kan hamna ”mellan stolarna” när det 

gäller tillhörigheten. De tillhör en personalgrupp som bara träffas en gång i 

månaden på arbetsplatsträffar, och däremellan befinner de sig på 

arbetsplatser där de egentligen inte ”tillhör” personalgruppen. Hur kan de 

anställda få känna mer delaktighet? Men återigen anser jag att det är viktigt 

att lyssna på personalen, som kanske har de bästa förslagen själva. Det är en 

viktig fråga som inte får avfärdas med motiveringen att det inte går att göra 

något åt, på grund av arbetets karaktär.  

 

Kontrollfaktorer 
Det finns signaler i undersökningen om att kontrollfaktorerna som höga 

krav, att ha så mycket att göra att de blir tvungen att dra in på luncher och 

arbeta över samt att kompetensutveckling behöver ses över inom 

förvaltningen. Återigen är det RC/Bemanningen som visar att en hög andel 

anser att det ställs för höga krav på dem samt har mindre möjlighet till 

kompetensutveckling än inom andra enheter. En förklaring kan vara 

arbetssättet inom RC/Bemanningen, att det ställs höga krav att kunna vara 

flexibel inför byte av arbetsplatser, arbetsuppgifter och arbetskamrater. 

Däremot är det en hög andel inom RC/Bemanningen som inte anser att de 

blir tvungen att dra in på luncher och arbeta över vilket är positivt. En 

förklaring kan vara att de anställda i princip kan utföra sitt uppdrag inom 
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ramen av arbetstiden, och ingen förväntar sig något annat av dem. Däremot 

är det viktigt att personalen får möjlighet till kompetensutveckling 

(påfyllnad) för att orka med och bevara/utveckla kompetensen vilket också 

Hanna Arnesons (2006) forskning styrker. 

 

Inom enheterna CFL/övrigt svarar en hög andel (nära hälften) att de har eller 

delvis har så mycket att göra att de blir tvungen att dra in på luncher och 

arbeta över. En förklaring kan vara att inom CFL/övrigt finns en del 

visstidsanställda som har trycket på sig att visa att de duger och måste 

prestera för att få chansen till en eventuell tillsvidareanställning. Här ligger 

ett stort egenansvar samt att cheferna måste se över arbetsbelastningen då 

speciellt krav- och kontrollmodellen visar att höga krav/låg kontroll är 

förenat med höga hälsorisker (Karasek/Theorell, 1990). 

 

När det gäller ålder så tenderar det vara fler som anser att det inte ställs höga 

krav på dem ju äldre de är. Resultatet är inte anmärkningsvärt utan ett 

naturligt resultat av erfarenhet. Även i fråga om kompetensutveckling så 

tenderar fler i den yngre åldersgruppen att sakna möjlighet till detta vilket 

kanske också är en naturlig koppling till frågan om höga krav. En förklaring 

kan vara att de yngre har ett behov av att kompensera erfarenheten med 

kompetensutveckling på ett annat sätt än de äldre. 

 

Meningsfullhet 
Inom förvaltningen så anser en stor andel att arbetet är meningsfullt. Men 

det finns dock en andel inom CFL/Övriga som anser att arbetet endast delvis 

är meningsfullt. Teorin om KASAM handlar om att om vi upplever arbetet 

(eller livet) som meningsfullt så kan en del av kraven ses som utmaningar 

och då ökar också motivationen och engagemanget (Antonovsky, 1991). 

Här anser jag det hälsofrämjande ledarskapet är viktigt – att cheferna 

verkligen poängterar hur viktig alla medarbetare är i verksamheten och alla 

är delaktig i goda resultat. Det är viktigt att lyfta fram det som fungerar bra 

istället för att lyfta fram bara problem. Detta kan underlätta för att se sitt 

sammanhang inom verksamheten. Varje medarbetare är en viktig kugge i 
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organisationen. Att uppmärksamma guldkorn är mycket välgörande. 

Människor som letar guldkorn i vardagen som sin dagliga rutin fylls med 

värme, välbefinnande, energi, lust och hopp (Angelöw, 2002). Det är väl 

just detta som meningsfullhet handlar om. 

 

Trivselfaktorer 
I denna undersökning så var signalerna att endast 55,6 % inom 

förvaltningen anser att de har möjlighet att få stöd och uppmuntran 

från chefen, när arbetet är besvärlig och detta måste anses som ett 

anmärkningsvärt dåligt resultat. Fler män än kvinnor ansåg att de hade 

möjlighet till stöd och uppmuntran från chefen. Det kanske skulle 

behöva en undersökning om hur många medarbetare varje chef har 

under sig? Och vilket stöd har cheferna i sin tur? Inom CFL/övriga så 

svarar 26,1 % nej på frågan om de har möjlighet till stöd av chefen 

och 21,7 % delvis på frågan om de har möjlighet till stöd av 

arbetskamrater. Detta i kombination med låg kontroll och höga krav 

visar på att personalgruppen är i riskzonen till besvär som kan leda till 

sjukskrivningar enligt Arbetsmiljöverket (2001; 2) och krav-

kontrollmodellen (Karasek/Theorell, 1990). 

 

Det mest påfallande inom trivselfaktorerna och vad som skiljde 

enheterna sig åt var frågan om det råder god stämning inom 

personalgruppen. Där var det en stor andel inom CFL/pedagoger som 

svarade nej på den frågan vilket var extra anmärkningsvärt och 

signalerar något som cheferna måste ta på största allvar. I samma 

enhet anser också över hälften att de delvis eller inte har möjlighet att 

få stöd och uppmuntran från chefen, när arbetet är besvärligt. Även 

om sjukfrånvaron i höstas -05 var väldigt låg så anser jag att det kan 

vara en tickande varningsklocka att göra något åt denna situation 

innan sjukskrivningar blir ett faktum.  

 

I Arbetsmiljöverkets studie (2001; 2) var slutsatserna att det som 

bidrar mest till olust är om det saknas stöd från sina chefer och 
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arbetskamrater. Trivselfaktorerna har också en betydelse gällande 

långtidsfriskhet (Aronsson & Lindh, 2004) vilket är viktigt att ha i 

åtanke samt om positiva förhållanden inte existerar i dessa faktorer 

finns inte möjlighet till en hög arbetstillfredsställelse (Hertzberg et al, 

1959).  

 

Det positiva inom förvaltningen är dock att tre fjärdedelar trivs på sitt 

arbete vilket är en viktig friskfaktor. Det är viktigt att belysa det som 

verkligen fungerar och att den anställde blir stolt över att arbeta inom 

förvaltningen. Det går även att diskutera detta på arbetsplatsträffarna – 

varför trivs vi så bra? – det är lätt att glömma bort i dunklet av alla 

problem vi är vana att fokusera på.  

Jämförelser med sjukfrånvaron -05 
Ytterligare analyser av materialet krävs för att säkerställa graden av 

samband med sjukfrånvaron. Men det går att utläsa vissa signaler som kan 

ha betydelse och som kan relatera till sjukfrånvaron, speciellt 

korttidsfrånvaron. Några av de signaler som går att utläsa handlar om 

inflytande, självbestämmande, krav/kontroll samt stöd och uppskattning från 

chef. 

 

Inom RC/Bemanningen var en stor del av sjukfrånvaron korttidsfrånvaro. 

En förklaring kan vara att det ställs så höga krav att för att orka med så 

reglerar personalen detta med kortare perioder av sjukfrånvaro? Kanske 

behöver personalen istället mer återhämtning mellan arbetspassen för att 

orka med, eller kanske behöver de extra mycket ”påfyllnad” i form av 

kompetensutveckling för att tycka att arbetet är så pass stimulerande att de 

mår bra av sitt arbete. En annan förklaring kan vara att personalen går in och 

vikarierar på arbetsplatser där det finns influensavirus. Om 

korttidsfrånvaron handlar om insjuknande i influensavirus vore det en 

ekonomisk investering för arbetsgivaren att vaccinera all 

RC/Bemanningspersonal gratis varje år för att undvika att bli sjuk av den 

influensa som de utsätts för i det dagliga arbetet.  
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Undersökningen från i höstas visade inte någon varningsklocka över 

sjukfrånvaron gällande CFL/pedagogerna – men denna undersökning visar 

varningssignaler som kan påverka sjukfrånvaron i framtiden. En förklaring 

att det inte förekommer hög sjukfrånvaro kan vara att lärarna, som har en 

ferieanställning (ledig under loven), har möjlighet att vara uthållig under  

de normala arbetsveckorna. En annan förklaring kan vara att det är svårt att 

ta in vikarier inom verksamheten, vilket belastar lärarna. Här kanske det 

egentligen finns en dold sjuknärvaro. 

 

Intressant är det att inom SDV/IME, där den högsta andelen sjukfrånvaron 

inom förvaltningen finns, inte fann något anmärkningsvärt i denna 

undersökning. Jag förväntade mig att hitta något specifikt som skiljde sig 

från de andra enheterna i dessa frågor. Men sjukfrånvaron var långvarig och 

det kanske tyder på att inom SDV/IME, som också har majoritet i den äldsta 

personalgruppen, är belastad av en del fysiska förslitningar från ett 

långvarigt arbetsliv? Därmed skulle sjukfrånvaron inte ha något att göra 

med den psykosociala arbetsmiljön utan vara av mer medicinsk karaktär.  
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När det gäller kön så framkom det i kartläggningen från i höstas (-05) att 

kvinnorna hade högre sjukfrånvaro än männen och att sjukfrånvaron 

tenderade att stiga med ökande ålder bland kvinnorna. I denna undersökning 

fanns det enbart en fråga med statistisk signifikanta skillnader mellan könen 

och det var frågan om de hade möjlighet till stöd och uppmuntran från sin 

chef, när arbetet var besvärligt. Här svarade alltså fler män ja på den frågan. 

Då denna trivselfaktor kan relatera till sjukfrånvaron går det inte att bortse 

ifrån att det kan finnas en koppling till kvinnornas sjukfrånvaro i samverkan 

med andra friskfaktorer. När det gäller ålder och jämförelser hur de svarar 

inom åldersgrupperna i denna undersökning, så framkommer det att en hög 

andel av de yngre (18-29 år) skattar friskfaktorer som tydliga mål, 

självbestämmande, höga krav och kompetensutveckling som låga. Det finns 

ingenting inom undersökningen som stödjer att skattningen av 

friskfaktorerna tenderar att stiga med ökande ålder på samma sätt som 

sjukfrånvaron gör. 

 

Framtidsperspektiv 
Det går att göra djupare analyser av det insamlade materialet, till exempel 

sambandsanalyser av de olika faktorerna och en djupare analys gällande 

utbildningsnivåer och anställningsformer vilket inte utfördes i denna studie 

på grund av tidsbrist. Materialet skulle också kunna kompletteras med 

kvalitativa djupintervjuer med personalen för att få en djupare förståelse 

inom problemområdet samt få en bild av hur de resonerar runt sjukfrånvaro. 

Det skulle även vara intressant att utföra en liknande undersökning 

Aronsson & Lindh (2004) gjorde om de långtidsfriskas arbetsvillkor för att 

få en helhetsbild av problemområdet.  
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Slutsatser 
Syftet med studien var att kartlägga förekomsten av psykosociala 

friskfaktorer i relation till sjukfrånvaron inom de olika enheterna i 

förvaltningen Lärande & Arbete i Söderhamns Kommun. I kartläggningen 

har intressanta signaler framträtt gällande de friskfaktorer som undersöktes. 

Framförallt att enheterna RC/Bemanning och CFL/Övriga som har hög 

sjukfrånvaro också var de som uppgav lägst grad av delaktighet och lägst 

grad av att kunna påverka hur arbetet ska utföras. I gruppen RC/Bemanning 

var det också en hög grad som anser att det ställs för höga krav på dem i 

arbetet samt att de skattade lägst angående om de har möjlighet till 

kompetensutveckling vid behov.  I gruppen CFL/Övriga var det en hög grad 

som anser att de har så mycket att göra att de blir tvungen att dra in på 

luncher, arbeta över eller ta med jobb hem samt att de skattade lägst när det 

gäller frågan att de har möjlighet att få stöd och uppmuntran från chefen, när 

arbetet är besvärligt.  

 

CFL/pedagogerna skiljde sig starkt mot de andra grupperna gällande frågan 

om det råder god stämning inom den personalgrupp som de tillhör. Hela  

36 % ansåg att det inte råder god stämning, vilket är mycket 

anmärkningsvärt. Något som var intressant i studien var att jag inte fann 

något anmärkningsvärt gällande enheten SDV/IME som hade den högsta 

sjukfrånvaron. Detta signalerar på att sjukfrånvaron inom den enheten kan 

bero på andra faktorer. Det framkommer inte heller i undersökningen något 

som stödjer att skattningen av friskfaktorerna tenderar att stiga med ökande 

ålder på samma sätt som sjukfrånvaron gör, vilket signalerar att det kan bero 

på andra faktorer.  Det krävs ytterligare analyser av materialet för att 

säkerställa graden av samband med sjukfrånvaron. Däremot kan dessa 

friskfaktorer fungera som ett riktmärke i det hälsofrämjande arbetet inom 

förvaltningen. Åtgärder gällande dessa friskfaktorer kan förbättra de 

psykosociala arbetsmiljöförhållandena och tidigare forskning visar på att 

detta kan påverka sjukfrånvaron.  
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Bilaga 1: Resultat i tabeller 

             
              
 Tabell 1. Bakgrundsfrågor           
 Utfall av fördelningen mellan enheterna gällande bakgrundsfrågorna.      
 *Utbildningsnivåer: 1=grundskola/folkskola/realskola, 2=2-årigt gymnasium eller motsvarande,   
 3=3-4 årigt gymnasium eller motsvarande, 4=högskoleutbildning kortare än 3 år,    
 5=högskoleutbildning 3 år eller längre.         
              

 Enhet 
  
RC/ Övr 

      
RC/ Bem.          SDV/ IME 

  
CFL/ Ped. 

  
CFL/ Övr.    

 Total  26   47   41   33   34      
     n= %    n= %               n= %     n= %       n= %     p=  
 Svarsfrekv 25 96,1 32 68 38 92,6 25 76 23 67,6    
              
 Kön:                     <0,001  
 Man 15 60 1 3,1 11 28,9 7 28 8 34,8    
 Kvinna 10 40 31 96,9 27 71,1 18 72 15 65,2    
 Åldersgrupp:                     0,024  
 18-29 år 0 0 4 12,5 1 2,6 0 0 1 4,3    
 30-49 år 14 56 19 59,4 15 39,5 10 40 13 56,5    
 50-65 år 11 44 9 28,1 22 57,9 15 60 9 39,1    
 Utbildningsnivå*:                     <0,001  
 1 5 20 5 15,6 10 26,3 0 0 2 8,7    
 2 3 12 16 50 15 39,5 0 0 2 8,7    
 3 4 16 8 25 7 18,4 0 0 5 21,7    
 4 5 20 3 9,4 4 10,5 3 12 3 13    
 5 8 32 0 0 2 5,3 22 88 11 47,8    
 Anställningsform:                     0,006  
 Tillsvidare 16 64 26 81,3 36 94,7 19 76 16 69,6    
 Vikariat 0 0 3 9,4 2 5,3 0 0 1 4,3    
 Viss tid 9 36 3 9,4 0 0 6 24 6 26,1    
              
              
              
 Tabell 2: Målfaktorer            
 Utfall av fördelningen mellan enheterna gällande frågan om målfaktorerna.     
 *Fråga 1: Anser du att målen för ditt arbete är tydliga?        
              

 Enhet    RC/Övr   RC/Bem.          SDV/ IME 
   
CFL/Ped.    CFL/Övr    

 Total  26   47   41   33   34      
     n= %   n= %               n= %    n= %       n= %    p=  
 Svarsfrekv 25 96,1 32 68 38 92,6 25 76 23 67,6    
              
 Fråga 1*                     <0,001  
 Ja 19 76 26 81,3 33 86,8 17 68 7 30,4    
 Delvis 5 20 4 12,5 4 10,5 5 20 8 34,8    
 Nej 1 4 2 6,3 1 2,6 3 12 8 34,8    
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 Tabell 3: Påverkansfaktorer           
 Utfall av fördelningen mellan enheterna gällande påverkansfaktorerna.     
 *Fråga 2: Anser du dig kunna påverka hur ditt arbete ska utföras?      
 *Fråga 3: Har du möjlighet att själv bestämma din arbetstakt?       
 *Fråga 4: Känner du dig delaktig i alla beslut som berör ditt arbete?      
                        

 Enhet 
  
RC/ Övr. 

  
RC/ Bem.          SDV/ IME 

 
CFL/ Ped. 

  
CFL/ Övr.    

 Total  26   47   41   33   34      
     n= %   n= %              n= %    n= %     n= % p=  
 Svarsfrekv 25 96,1 32 68 38 92,6 25 76 23 67,6    
              
 Fråga 2*             <0,001  
 Ja 20 80 9 28,1 29 76,3 21 84 13 56,5    
 Delvis 4 16 22 68,8 8 21,1 3 12 9 39,1    
 Nej 1 4 1 3,1 1 2,6 1 4 1 4,3    
                          
 Fråga 3*              0,005  
 Ja 6 24 3 9,4 19 50 9 36 6 26,1    
 Delvis 15 60 22 68,8 18 47,4 16 64 15 65,2    
 Nej 4 16 7 21,9 1 2,6 0 0 2 8,7    
                          
 Fråga 4*             ns  
 Ja 10 40 7 21,9 18 47,4 7 28 4 17,4    
 Delvis 12 48 14 43,8 16 42,1 12 48 10 43,5    
 Nej 3 12 11 34,4 4 10,5 6 24 9 39,1    
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 Tabell 4. Kontrollfaktorer           
 Utfall av fördelningen mellan enheterna gällande kontrollfaktorerna.      
 *Fråga 5: Ställs det för höga krav på dig i arbetet?        
 *Fråga 6: Har du så mycket att göra att du blir tvungen att dra in på luncher, arbeta över eller ta  
 med jobb hem?             
 *Fråga 7: Är du nöjd med kvaliteten på det arbete som du utför?      
 *Fråga 8: Har du möjlighet till kompetensutveckling vid behov?      
              
 Enhet RC/Övr RC/Bem.          SDV/ IME CFL/Ped. CFL/Övr    
 Total  26   47   41   33   34      
     n= %   n= %              n= %    n= %       n= % p=  
 Svarsfrekv 25 96,1 32 68 38 92,6 25 76 23 67,6    
              
 Fråga 5*                ns  
 Ja 1 4 8 25 1 2,6 2 8 3 13    
 Delvis 7 28 11 34,4 12 31,6 6 24 7 30,4    
 Nej 17 68 13 40,6 25 65,8 17 68 12 52,2    
 Fråga 6*              
                   <0,001  
 Ja 5 20 3 9,4 1 2,6 5 20 7 30,4    
 Delvis 4 16 8 25 3 7,9 11 44 10 43,5    
 Nej 16 64 21 65,6 34 89,5 9 36 6 26,1    
                          
 Fråga 7*             ns  
 Ja 14 56 24 75 25 65,8 21 84 12 52,2    
 Delvis 9 36 6 18,8 13 34,2 4 16 10 43,5    
 Nej 2 8 2 6,3 0 0 0 0 1 4,3    
                          
 Fråga 8*          missing: 1 0,001   
 Ja 11 44 3 9,4 24 63,2 15 60 13 56,5    
 Delvis 10 40 20 62,5 12 31,6 8 32 6 26,1    
 Nej 4 16 8 25 2 5,3 2 8 4 17,4    
              
              
 Tabell 5: Meningsfullhet           
 Utfall av fördelningen mellan enheterna gällande meningsfullhet.      
 *Fråga 9: Känns ditt arbete meningsfullt för dig?        
                         

 Enhet 
  
RC/ Övr. 

  
RC/ Bem.          SDV/  IME

 
CFL/ Ped. 

  
CFL/ Övr.    

 Total  26   47   41   33   34      
     n= %   n= %              n= %     n= %      n= % p=  
 Svarsfrekv 25 96,1 32 68 38 92,6 25 76 23 67,6    
              
 Fråga 9*                ns  
 Ja 19 76 25 78,1 32 84,2 21 84 13 56,5    
 Delvis 5 20 6 18,8 6 15,8 3 12 9 39,1    
 Nej 1 4 1 3,1 0 0 1 4 1 4,3    
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 Tabell 6: Trivselfaktorer           
 Utfall av fördelningen mellan enheterna gällande trivselfaktorerna.      
 *Fråga 10: Har du möjlighet att få stöd och uppmuntran från din chef, när arbetet är besvärligt?  
 *Fråga 11: Har du möjlighet att få stöd och uppmuntran från dina arbetskamrater, när arbetet  
 är besvärligt?             
 *Fråga 12: Råder det god stämning inom den personalgrupp du tillhör?     
 *Fråga 13: Trivs du på ditt arbete?          
              

 Enhet     RC/Övr    RC/Bem.          SDV/  IME
  
CFL/ Ped. 

  
CFL/ Övr.    

 Total  26   47   41   33   34      
     n= %    n= %              n= %     n= %      n= % p=  
 Svarsfrekv 25 96,1 32 68 38 92,6 25 76 23 67,6    
              
 Fråga 10*           missing: 1 ns   
 Ja 18 72 21 65,6 20 52,6 11 44 9 39,1    
 Delvis 5 20 8 25 16 42,1 8 32 8 34,8    
 Nej 2 8 2 6,3 2 5,3 6 24 6 26,1    
                          
 Fråga 11*          missing: 1 0,014   
 Ja 21 84 16 50 31 81,6 12 48 17 73,9    
 Delvis 4 16 15 46,9 6 15,8 11 44 5 21,7    
 Nej 0 0 0 0 1 2,6 2 8 1 4,3    
                          
 Fråga 12*            missing: 1 <0,001   
 Ja 24 96 24 75 35 92,1 11 44 16 69,6    
 Delvis 1 4 7 21,9 3 7,9 5 20 7 30,4    
 Nej 0 0 0 0 0 0 9 36 0 0    
                          
 Fråga 13*               missing: 1 0,002   
 Ja 23 92 22 68,8 36 94,7 15 60 14 60,9    
 Delvis 1 4 10 31,3 2 5,3 7 28 8 34,8    
 Nej 1 4 0 0 0 0 3 12 1 4,3    
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Bilaga 2: Enkäten 
 
Enkätfrågor kring psykosociala arbetsmiljöförhållanden på Din arbetsplats 
 
Vilket kön tillhör Du?   
Man  
Kvinna  
 
Vilken åldersgrupp tillhör Du? 
18-29 år  
30-49 år  
50-65 år  
 
Vad har Du för utbildningsnivå?  
Grundskola/folkskola/realskola  
2-årigt gymnasium eller motsvarande  
3-4-årigt gymnasium eller motsvarande  
Högskoleutbildning kortare än 3 år  
Högskoleutbildning 3 år eller längre  
 
Vilken anställningsform har Du inom förvaltningen Lärande & Arbete?
  
Tillsvidare  
Viss tid vik (vikariat)  
Viss tid (ej vikariat)  
 
 

 
 
1. Anser Du att målen för Ditt arbete är tydliga?   
Ja      
Delvis  
Nej  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Anser Du dig kunna påverka hur Ditt arbete ska utföras?  
Ja  
Delvis  
Nej  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Har Du möjlighet att själv bestämma Din arbetstakt?  
Ja  
Delvis  
Nej  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4. Känner Du dig delaktig i alla beslut som berör Ditt arbete?  
Ja  
Delvis  
Nej  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Nedan finner Du ett antal frågor angående hur Du känner i förhållande till Ditt arbete. 
Var vänlig och kryssa i den ruta som stämmer med hur Du själv uppfattar Din 
arbetssituation. 



 40

 
 
5. Ställs det för höga krav på dig i arbetet?   
Ja  
Delvis  
Nej  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
      
6. Har Du så mycket att göra att Du blir tvungen att dra in på   
luncher, arbeta över eller ta med jobb hem?  
Ja  
Delvis  
Nej  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7. Är Du nöjd med kvaliteten på det arbete som Du utför?  
Ja  
Delvis  
Nej  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
8. Har Du möjlighet till kompetensutveckling vid behov?  
Ja    
Delvis  
Nej  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
9. Känns Ditt arbete meningsfullt för Dig?   
Ja  
Delvis  
Nej  
 
10. Har Du möjlighet att få stöd och uppmuntran från Din chef, när arbetet är besvärligt? 
Ja  
Delvis  
Nej  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
11. Har Du möjlighet att få stöd och uppmuntran från Dina arbetskamrater, när arbetet är 

besvärligt?  
Ja  
Delvis  
Nej  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
12. Råder det god stämning inom den personalgrupp Du tillhör?  
Ja      
Delvis  
Nej  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
13. Trivs Du på Ditt arbete?    
Ja  
Delvis  
Nej   
 
 
 

Tack för Din medverkan! 
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Bilaga 3: Följebrev arbetsplatsträff 
 

 
Institutionen för vård och hälsovetenskap 
 
 
Till dig som är anställd inom förvaltningen Lärande & Arbete 

 
Hösten -05 utförde jag en undersökning gällande sjukfrånvaro, personalomsättning, 
personalstruktur och långtidsfriska inom förvaltningen. Resultatet av undersökningen 
visade att det förekom en hög sjukfrånvaro (11,3 %) och att det var korttidsfrånvaron 
(mindre än 60 dagar) som dominerade, vilket var mycket oroväckande. Ledningsgruppen 
har därför beslutat att börja arbeta hälsofrämjande i syfte att minska sjukfrånvaron och bli 
en attraktiv förvaltning.  
 
Jag ska nu genomföra en C-uppsats inom den utbildning jag går, Rehabiliteringsvetenskap 
120 p via Mittuniversitetet. Min ambition med min C-uppsats är att kartlägga förekomsten 
av psykosociala friskfaktorer i relation till sjukfrånvaron inom förvaltningen Lärande & 
Arbete. Därför skickar jag ut ett frågeformulär till alla AB-avtalsanställda inom 
förvaltningen (ej timanställda) med frågor kring den psykosociala arbetsmiljön. 
 
Definition av en psykosocial friskfaktor: 
”En psykosocial friskfaktor är en företeelse som förekommer i den enskildes psykosociala 
arbetsmiljö och ger denne förutsättning för att fungera optimalt, utvecklas och må bra i 
arbetslivet.”  
 
Ditt deltagande i undersökningen är frivillig, men det är betydelsefullt för undersökningens 
kvalitet, att du som får frågeformuläret besvarar det. Försök svara så fullständigt som 
möjligt på alla frågorna.  
 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt! 
 
När Du lämnar din enkät kommer ditt namn registreras i en namnlista. Detta för att jag 
måste veta att just Du lämnat in ditt svar, så att jag inte skickar ett påminnelsebrev i 
onödan. Jag kommer att dela in enkätsvaren per enhet för att kunna jämföra svaren. Svaren 
kommer att databehandlas utan identitetsuppgifter och kommer således inte att kunna 
kopplas till dig som person. Några möjligheter att identifiera just ditt svar finns därför inte. 
Namnlistan kommer att förstöras, så snart alla svar kommit in. 
 
Om du har några problem att besvara frågorna eller har synpunkter på frågeformuläret, ring 
då gärna till mig på telefonnummer x x.  
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
Söderhamn, april -06 
 
 
Ann-Sofie Bäck 
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Bilaga 4: Följebrev utskick 
 
 

 
Institutionen för vård och hälsovetenskap 
 
 
Till dig som är anställd inom förvaltningen Lärande & Arbete 

 
Hösten -05 utförde jag en undersökning gällande sjukfrånvaro, personalomsättning, 
personalstruktur och långtidsfriska inom förvaltningen. Resultatet av undersökningen 
visade att det förekom en hög sjukfrånvaro (11,3 %) och att det var korttidsfrånvaron 
(mindre än 60 dagar) som dominerade, vilket var mycket oroväckande. Ledningsgruppen 
har därför beslutat att börja arbeta hälsofrämjande i syfte att minska sjukfrånvaron och bli 
en attraktiv förvaltning.  
 
Jag ska nu genomföra en C-uppsats inom den utbildning jag går, Rehabiliteringsvetenskap 
120 p via Mittuniversitetet. Min ambition med min C-uppsats är att kartlägga förekomsten 
av psykosociala friskfaktorer i relation till sjukfrånvaron inom förvaltningen Lärande & 
Arbete. Därför skickar jag ut ett frågeformulär till alla AB-avtalsanställda inom 
förvaltningen (ej timanställda) med frågor kring den psykosociala arbetsmiljön. 
 
Definition av en psykosocial friskfaktor: 
”En psykosocial friskfaktor är en företeelse som förekommer i den enskildes psykosociala 
arbetsmiljö och ger denne förutsättning för att fungera optimalt, utvecklas och må bra i 
arbetslivet.”  
 
Ditt deltagande i undersökningen är frivillig, men det är betydelsefullt för undersökningens 
kvalitet, att du som får frågeformuläret besvarar det. Försök svara så fullständigt som 
möjligt på alla frågorna. Skicka sedan tillbaka frågeformuläret i bifogat portofritt 
svarskuvert så fort som möjligt, dock senast den 25 april. 
 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt! 
 
Uppe i frågeformulärets högra hörn finns ett nummer beroende på att jag måste veta att just 
du skickat in ditt svar, så att jag inte skickar ett påminnelsebrev i onödan. Jag kommer att 
dela in enkätsvaren per enhet för att kunna jämföra svaren. Svaren kommer att 
databehandlas utan identitetsuppgifter och kommer således inte att kunna kopplas till dig 
som person. Några möjligheter att identifiera just ditt svar finns därför inte. Namnlistan 
med löpnummer kommer att förstöras, så snart alla svar kommit in. 
 
Om du har några problem att besvara frågorna eller har synpunkter på frågeformuläret, ring 
då gärna till mig på telefonnummer x x.  
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
 
Söderhamn, april -06 
 
 
Ann-Sofie Bäck 
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Bilaga 5: Påminnelsebrev 
 
 

 
Institutionen för vård och hälsovetenskap 
 
 
För en liten tid sedan skickade jag ut ett frågeformulär till dig och alla AB-avtalsanställda 
inom förvaltningen Lärande & Arbete. I formuläret ställdes en rad frågor som handlade om 
den psykosociala arbetsmiljön. Undersökningen ingår i min C-uppsats inom den utbildning 
jag går, Rehabiliteringsvetenskap 120 p via Mittuniversitetet. Min ambition med denna C-
uppsats är att kartlägga förekomsten av psykosociala friskfaktorer i relation till 
sjukfrånvaron inom förvaltningen Lärande & Arbete.  
 
Definition av en psykosocial friskfaktor: 
”En psykosocial friskfaktor är en företeelse som förekommer i den enskildes psykosociala 
arbetsmiljö och ger denne förutsättning för att fungera optimalt, utvecklas och må bra i 
arbetslivet.”  
 
Jag anser att resultaten kan komma till användning som riktmärke i förvaltningens arbete att 
bli en hälsofrämjande organisation. 
 
Tyvärr saknar jag ännu ditt svar. Det är av stor betydelse för undersökningens kvalitet att 
du som får frågeformuläret besvarar det. Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis 
frivilligt. Jag hoppas att du vill besvara frågorna och skicka in formuläret i det portofria 
svarskuvertet snarast då tiden för detta arbete är knapp. Om du redan har skickat in ditt 
svar ber jag dig att bortse från denna påminnelse. Nytt frågeformulär och portofritt 
svarskuvert bifogas.  
 
Som jag påpekade i förra brevet kan inte ditt svar kopplas till dig som person. Det nummer 
som finns uppe i frågeformulärets högra hörn har endast syftet att hålla reda på vilka som 
skickat in svaren. Den lista med löpnummer som finns kommer att förstöras så fort jag fått 
in alla svar. Om du har några frågor som gäller frågeformuläret eller har andra synpunkter 
på formuläret, eller om du har svårigheter att fylla i det; kontakta då gärna mig på 
telefonnummer x x.  
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
 
Söderhamn, april -06 
 
 
 
Ann-Sofie Bäck 
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