
  
 
 
 
 

 

 
 

Institutionen för hälsovetenskap 
 
 
 
 
 
 
 

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid två 
vårdavdelningar på Hudiksvalls sjukhus 

- en kvantitativ studie om personalens kunskaper 
 
 
 
 
 
 

Persson, Agnetha 
Schröder, Catrine 

 
 

 
 

Examensarbete (Rehabiliteringsvetenskap, C) 15 hp 
Juni 2008 

Sundsvall/Östersund 
 
 
 



 2 

Abstrakt 
 
Arbetsmiljöfrågor är ständigt aktuella och i dagens samhälle ställs höga krav 
på att företag och organisationer ska ta ansvar för en god arbetsmiljö. Det är 
lagstadgat att ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska bedrivas som en naturlig 
del i verksamheten och då en god arbetsmiljö främjar både effektivitet och 
arbetsglädje har arbetsmiljöfrågor fått en högre prioritet och integreras 
alltmer i det dagliga arbetet. Vi har genom en kvantitativ studie, med hjälp 
av en enkätundersökning, gjort ett försök att studera det systematiska 
arbetsmiljöarbetet vid två vårdavdelningar på Hudiksvalls sjukhus, med 
fokus på personalens kunskaper. Vi har dessutom undersökt huruvida 
personalen anser att närmsta chef tar sitt arbetsmiljöansvar på arbetsplatsen. 
Resultaten från studien visar bland annat att personalen har relativt goda 
kunskaper om arbetsmiljöarbetet, men vi har även fått vissa motstridiga 
resultat. Dessa indikerar att det finns en hel del brister i arbetsmiljön, trots 
att en stor del av personalen anser att närmsta chef tar sitt ansvar. En av 
slutsatserna vi har dragit av studien är att för att uppnå en god arbetsmiljö 
krävs kunskap, kompetens och motivation från alla inblandade.  
 
 
 
  
Nyckelord: arbetsmiljö, arbetsmiljöarbete, ledarskap, SAM, 
systematiskt arbetsmiljöarbete.   
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1. Inledning 

Den offentliga sektorn har länge präglats av en hierarkisk myndighetskultur, med 

många chefs- och arbetsledningsnivåer. Tidigare dominerade regelsystem och 

detaljstyrning verksamheterna inom den offentliga sektorn, men de senaste tio till 

tjugo åren har det skett många organisationsförändringar i strävan att skapa 

egenansvar, delaktighet och inflytande för medarbetare och chefer på olika nivåer. 

Idag finns krav på att ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska drivas som en naturlig 

del i verksamheten. Det är viktigt med en god arbetsmiljö, och en god arbetsmiljö 

främjar både effektivitet och arbetsglädje. En effektiv verksamhet kan bidra till 

arbetsglädje men även stolthet hos de anställda, vilket i sin tur bidrar till en god 

arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen ställer höga krav och lägger ett stort ansvar på 

arbetsgivaren, men även arbetstagaren har ett ansvar för arbetsmiljön. Detta kräver 

både kunskap och kompetens, såväl hos chefer som hos medarbetare. Med detta som 

bakgrund vill vi undersöka hur personalens kunskaper gällande systematiskt 

arbetsmiljöarbete ser ut.  

 

2. Definition av begrepp 

Arbetsmiljö är ett komplext begrepp som i dagens samhälle används i flera olika 

sammanhang, och definitionerna av begreppet är flera. I arbetet utgår vi från följande 

definitioner:  

 

Arbetsmiljö 

Begreppet arbetsmiljö är enligt WHO (World Health Organisation) en 

sammanfattande benämning på biologiska, medicinska, fysiologiska, psykologiska, 

sociala och tekniska faktorer som i arbetssituationen eller i arbetsplatsens omgivning 

påverkar individen (www.godarbetsmiljo.nu).  

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Med systematiskt arbetsmiljöarbete avses enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 

2001:1 2§, arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp 

verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en 

tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 
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3. Arbetsmiljölagstiftning 

Arbetsmiljölagstiftningen har en lång historia i Sverige. En allmängiltig 

arbetarskyddslagstiftning kom till stånd redan år 1889 genom en lag om skydd mot 

yrkesfara. Yrkesfarelagen kom 1912 att ersättas av en lag om arbetarskydd. År 1970 

tillsattes den statliga Arbetsmiljöutredningen, mot bakgrunden av krav på bättre 

arbetsmiljö. Uppgiften för utredningen var att lägga fram förslag om hur 

arbetarskyddslagstiftningen och de offentliga arbetarskyddsorganen skulle 

omgestaltas för att kunna fungera som effektiva instrument för bättre arbetsmiljöer, 

enligt Gullberg och Rundqvist (2004). I början av 1976 lade Arbetsmiljöutredningen 

fram ett förslag till en arbetsmiljölag. Lagförslaget gick bland annat ut på att 

huvudansvaret för arbetsmiljön skulle ligga på arbetsgivaren, men att även 

arbetstagaren skulle åläggas ett skyddsansvar (Prop. 1976/77:149). 

 

Begreppet arbetsmiljö omfattar mer än bara hälsa och säkerhet på arbetsplatsen; det 

handlar även om arbetsorganisation, kompetens, stress och psykosociala frågor. 

Inflytande, trygghetsfrågor, jämställdhetsfrågor, rehabilitering och arbetstidens 

förläggning är också områden som är kopplade till arbetsmiljön. 

Arbetsmiljöbegreppet har utvidgats i takt med att kunskapen om människan i 

arbetslivet har vuxit. De psykosociala och arbetsorganisatoriska aspekterna av 

arbetsmiljön har fått en framträdande roll i arbetsmiljölagen. Förutom att den nya 

arbetsmiljölagen syftar till att stimulera aktiviteten ute på de enskilda arbetsplatserna 

poängterar den också en helhetssyn på människan i arbetslivet: människan påverkas 

av arbetsmiljön. På samma gång utgör hon själv en del av arbetsmiljön och har också 

möjligheter att i sin tur påverka och förändra den (Allwood & Thylefors, 1997).  

 

3.1 Arbetsmiljölagen  

Arbetsmiljölagen (AML), vilken är den grundläggande lagen i modern tid, innebar 

med sin uppkomst en viktig förändring från arbetarskydd till arbetsmiljö. Denna lag 

trädde i kraft den 1 juli 1978 (Gullberg & Rundqvist, 2004). Arbetsmiljölagen är en 

målinriktad ramlag kompletterad med dels offentligrättslig reglering i form av 

arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter och råd, dels 

kollektivavtal av olika slag. Lagen tar upp arbetsmiljöns beskaffenhet, arbetsgivarnas 

och arbetstagarnas ansvar för arbetsmiljön, tillsyn av arbetsmiljön, det rättsliga 

ansvaret för arbetsmiljön samt minderårigas arbetsmiljö (Andersson, Edström & 
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Zanderin, 2006). En viktig ändring skedde i AML:s ändamålsparagraf 1994, jämfört 

med 1991 års lag, vilken kan vara värd att notera. Innan ändringen sades att lagens 

uppgift var ”att främja att arbetsgivare och arbetstagare samverkar för att 

åstadkomma en god arbetsmiljö”. Samverkansdelen är i dagens ändamålsparagraf 

borttagen och skälet till denna förändring var att samverkan mellan arbetstagare och 

arbetsgivare inte är ett mål i sig utan ett medel för att uppnå god arbetsmiljö 

(Andersson et al. 2006). Fram till början av 1970-talet handlade arbetsmiljöfrågorna i 

stor utsträckning om det vi i dagligt tal kallar fysisk arbetsmiljö. Om man sätter den 

svenska utvecklingen inom arbetsmiljöområdet i ett europeiskt perspektiv kan det 

konstateras att Sverige var tidigt ute med ett mer vittomfattande arbetsmiljöbegrepp. 

Utvecklingen har gått från ett tekniskt arbetarskydd till arbetslivsfrågor, via 

belastningsskadeproblematiken på 1980-talet, till 1990-talets intresse för 

arbetsorganisationens betydelse beträffande problem med negativ stress och 

utbrändhet (Hansen & Orban, 2002). 

 

4. Systematiskt arbetsmiljöarbete 

4.1 Arbetsgivarens ansvar 

Huvudansvaret för det systematiska arbetsmiljöarbetet vilar på arbetsgivaren. Med 

arbetsgivare menas i Arbetsmiljöverkets föreskrifter arbetsgivare i juridisk mening, 

det vill säga en fysisk eller juridisk person som har en eller flera arbetstagare 

anställda (Arbetsmiljöverket, 2007). Som exempel på juridiska personer anges bland 

annat kommuner och landsting. I råden till AFS 2001:1 4§, sägs att ”alla som är 

anställda i verksamheten är arbetstagare. Det gäller även chefer och arbetsledande 

personal, till exempel förvaltningschef i en kommun”. De förtroendevalda i 

fullmäktige och nämnder kan inte anses som anställda utan får ses som kommunens 

och landstingets yttersta arbetsgivarrepresentanter. Arbetsgivarens skyldigheter 

rörande en god arbetsmiljö slås fast i arbetsmiljölagstiftningen och i de regelverk 

som Arbetsmiljöverket utfärdar. Arbetsgivarens huvudansvar för arbetsmiljön 

betonas och utvidgas i AML 3 kap. 2a§. Enligt den regeln ska arbetsgivaren 

systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att 

arbetsmiljön i verksamheten uppfyller arbetsmiljölagstiftningens krav. För att 

arbetsgivaren ska kunna göra detta krävs en arbetsmiljöpolicy (AFS 2001:1 5§). 

Arbetsmiljöpolicyn ska beskriva hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet 

ska vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas och en tillfredsställande 
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arbetsmiljö uppnås. Det ska vidare finnas rutiner för hur det systematiska 

arbetsmiljöarbetet ska vara utformat. Arbetsmiljöpolicyn och rutinerna ska 

dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten. Det 

systematiska arbetsmiljöarbetet ska enligt AFS 2001:1 3§ vara en naturlig del i den 

dagliga verksamheten och omfatta alla fysiska, psykiska och sociala förhållanden 

som har betydelse för arbetsmiljön. Dessa regler gäller för alla arbetsgivare i landet 

oavsett verksamhetsområde och antal anställda. Uppföljningen av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1 11§) ska göras en gång varje år. Regelbundna 

uppföljningar har stor betydelse för den fortsatta hanteringen av arbetsmiljön i 

verksamheten. Det är viktigt att den högsta ledningen tar ställning till resultatet till 

uppföljningen och bedömer om det behövs förbättringar i systemet eller den 

praktiska tillämpningen (Arbetsmiljöverket, 2007). 

 

4.2 Arbetstagarens ansvar 

Även om huvudansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren har arbetstagarna 

själva ett stort ansvar för sin arbetsmiljö. Arbetstagarna ska medverka i 

arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att 

åstadkomma en god arbetsmiljö, enligt AML 3 kap. 4§. Detta motiveras med att 

arbetstagarnas medverkan är av stor betydelse inte minst för att komma tillrätta med 

problem på det psykosociala och arbetsorganisatoriska området (Gullberg & 

Rundqvist, 2004). Arbetsgivaren har alltid kvar sitt ansvar för arbetsmiljön, men i 

praktiken är samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare en förutsättning för att 

arbetsmiljöarbetet ska bli effektivt.  

 

4.3 Uppgiftsfördelning och kunskaper  

Förutom huvudansvaret för det systematiska arbetsmiljöarbetet har arbetsgivaren 

även ansvaret att fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller 

flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i 

arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås, vilket framkommer i 

AFS 2001:1 6§. Arbetsgivaren ska enligt denna paragraf se till att de som får dessa 

uppgifter har de befogenheter och resurser som behövs, samt att de har tillräckliga 

kunskaper om vilka arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö.  

Även om olika uppgifter i arbetsmiljöarbetet delegeras har arbetsgivaren kvar sitt 

ansvar för arbetsmiljön.  
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Enligt AFS 2001:1 7§ ska arbetsgivaren även se till att arbetstagarnas kunskaper om 

arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall ska 

förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Det är viktigt att som 

arbetstagare ha de kunskaper som krävs, och detta kan man bland annat få genom 

särskild utbildning och genom att syssla med arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen, som 

en naturlig del i verksamheten. På varje arbetsplats ska arbetsmiljölagen och 

arbetsmiljöförordningen (1977:1166) hållas tillgängliga för arbetstagarna, detsamma 

gäller andra arbetsmiljöföreskrifter som rör den verksamhet som bedrivs där 

(Arbetsmiljöförordningen 5§). 

 

4.4 Offentlig tillsyn av arbetsmiljön 

Den offentliga tillsynen av arbetsmiljölagstiftningen utförs av Arbetsmiljöverkets 

inspektörer. Arbetsmiljöverket har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att 

arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningar följs samt till viss del tobakslagen och 

miljöbalken när det gäller frågor om genteknik och bekämpningsmedel. 

Arbetsmiljöverkets mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet 

och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv, det vill säga när det gäller 

såväl fysisk, psykisk som social och arbetsorganisatorisk synpunkt (www.av.se). 

Arbetsmiljöverket har som tillsynsmyndighet befogenhet att förelägga om vite eller 

förbud vid allvarliga brister i arbetsmiljön. De ska kräva de åtgärder som behövs för 

att undanröja missförhållanden i arbetsmiljön. Om arbetsgivaren inte uppfyller sina 

skyldigheter enligt arbetsmiljölagen kan Arbetsmiljöverket komma att rikta krav mot 

arbetsgivaren. Bristerna och de åtgärder som behövs för att avhjälpa bristerna 

antecknas i ett inspektionsmeddelande som ställs till kommunen eller landstinget i 

dess egenskap av arbetsgivare. Om arbetsgivaren inte lämnar godtagbara besked i tid 

kan Arbetsmiljöverket fatta ett bindande beslut. Det kan antingen bli fråga om ett 

föreläggande att vidta vissa åtgärder eller ett förbud att driva verksamheten om inte 

vissa villkor är uppfyllda. Arbetsmiljöverkets beslut kan överklagas till regeringen 

och i vissa fall länsrätt (Arbetsmiljöverket, 2007).  

 

5. Arbetsmiljöforskning 

Svensk arbetsmiljöforskning har en internationellt stark ställning – nästan åtta 

procent av världens vetenskapliga artiklar om arbetshälsa och ergonomi kommer 

exempelvis från Sverige, vilket gör oss ledande på dessa forskningsområden i 
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världen sett per capita. Trots detta har vi inte lyckats finna någon forskning som 

behandlar vårt problemområde, det vill säga personalens kunskaper om systematiskt 

arbetsmiljöarbete. Den forskning som finns gällande kunskapsområdet behandlar 

främst chefer och arbetsledare. Studier inom arbetsmiljöområdet visar bland annat att 

chefer och arbetsledare har goda teoretiska kunskaper gällande regler för 

arbetsmiljön, däremot har inte alla kompetensen att omsätta sina teoretiska kunskaper 

i praktiken. Otillräckliga resurser, som exempelvis tid och pengar, anses dessutom 

som ett stort hinder för att arbeta effektivt med arbetsmiljöuppgifter (Larsson, 2006). 

När det gäller ekonomiska effekter av arbetsmiljöarbete finns det vissa belägg för att 

arbetsmiljösatsningar ofta är lönsamma på organisationsnivå, även om studierna är få 

och uppvisar en del metodbrister enligt Eklund, Hansson, Karlqvist, Lindbeck och 

Neumann (2006). Petersson har genom sin studie ”Första linjens chefer och 

arbetsmiljön i offentligt tjänstearbete” (Arbetsliv i omvandling, 2006:4) styrkt tesen 

om ledningens stora betydelse för en god arbetsmiljö och menar att inom sjukvården 

har arbetsmiljöfrågorna fått en högre prioritet under de senaste åren; det finns ett 

större intresse för dessa frågor, och det är många gånger en ekonomisk fråga. En 

viktig förutsättning för en god arbetsmiljö och för möjlighet till förbättring är att 

frågorna visas tillbörligt intresse på chefsnivå.  

 

Kunskap, information och delaktighet är viktiga faktorer i allt arbete, och en mycket 

viktig förutsättning för ett lyckat arbetsmiljöarbete. De fysiska arbetsmiljöfaktorerna 

präglade under många år arbetsmiljöarbetet, men under de sista tio till tjugo åren har 

de psykosociala aspekterna blivit allt mer aktuella. Den goda arbetsplatsen, eller den 

goda arbetsorganisationen, karaktäriseras bland annat av människors ansvar, 

inflytande och utvecklingsmöjligheter i organisationer och företag. Hansen och 

Orban (2002) skriver att ”allt arbete kräver någon form av kunskap och ett visst mått 

av motivation”. Kunskaps- och kompetenskravet gäller även för den enskilda 

arbetsplatsens systematiska arbetsmiljöarbete. Organisationer och företag står inför 

ökande krav från samhället att ta ansvar för en god arbetsmiljö, och det är viktigt att 

inte bara behandla och bedöma arbetsplatsens riskfrågor, utan även kunna föra upp 

de psykosociala frågorna på arbetsplatsens agenda. Detta ställer stora krav på kanske 

främst chefer och arbetsledare, men kraven bör även riktas mot arbetstagarna, som 

även de bör ha en viss kunskapsnivå och viss kompetens. 
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6. Organisationen Landstinget Gävleborg 

Undersökningsobjektet för studien är Landstinget Gävleborg, som handhar frågor om 

hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Högsta 

beslutande organ är landstingsfullmäktige. Landstinget kan fatta beslut samt sluta 

avtal. De kan bli skyldiga att betala vite, företagsbot, sanktionsavgifter och 

skadestånd (Arbetsmiljöverket, 2007). Landstinget Gävleborg hade år 2007 intäkter 

på omkring 6,5 miljarder kronor. Inom Gävleborgs gränser finns två landskap, 

Hälsingland och Gästrikland, samt 10 kommuner där cirka 276 000 människor bor 

(www.lg.se). Landstinget Gävleborg är en stor organisation och en stor arbetsgivare i 

Gävleborgs län, både avseende antal medarbetare och geografiskt. Från och med 1 

januari 2008 är Landstinget Gävleborg uppdelat i fem olika divisioner inom hälso- 

och sjukvård: Division Barn- och kvinnosjukvård, Psykiatri och Habilitering 

(BKPH), Division Diagnostik (DIA), Division Medicin (MED), Division Operation 

(OP) och Division Primärvård (PV). Divisionalisering är enligt Hansen & Orban 

(2002) ett specialfall, då den egentligen innebär att man inom en organisation inrättar 

ett antal relativt självständiga enheter.  

 

Landstinget Gävleborg har en övergripande arbetsmiljöpolicy, som lyfter fram några 

prioriterade områden för att uppnå vad man kallar ”den goda arbetsplatsen”. Policyn 

syftar till att Landstinget har en god arbetsmiljö för att kunna ge en god hälso- och 

sjukvård och övrig service till medborgarna i sex prioriterade områden: Delaktighet 

och Medverkan, Arbetsorganisation, Helhetssyn, Kvinnors växande ohälsa, 

Arbetslinjen gäller, Friskvård och Förebyggande arbete (personlig kommunikation, I. 

Forslin, 1 mars 2008). Varje verksamhet ska upprätta en egen arbetsmiljöpolicy som 

ska vara konkret, lätt att komma ihåg samt att den uppfattas av all personal som ett 

rättesnöre för vilken arbetsmiljö som vill skapas på just denna arbetsplats.  

 

6.1 Arbetsmiljöarbete vid Division Medicin, Hudiksvalls sjukhus 

Hudiksvalls sjukhus är en av enheterna inom Landstinget Gävleborg. Vid 

vårdavdelning 7 och 8, Division Medicin, arbetar totalt 66 sjuksköterskor och 

undersköterskor. Varje avdelning har en vårdenhetschef som ansvarar för den dagliga 

driften på avdelningen, samt har personal-, miljö- och ekonomiskt ansvar. I de 

interna dokument som vi fått ta del av och som behandlar rutiner och information om 

systematiskt arbetsmiljöarbete vid vårdavdelning 7 och 8 framgår, att avdelningarna 
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skall uppdatera handlingsplanen gällande arbetsmiljö fortlöpande samt att planen tas 

upp till diskussion på arbetsplatsmöten två gånger per år (bilaga 1). I dokumentet 

framgår också att det är vårdenhetschefen, enligt särskild skriftlig delegering från 

verksamhetschef (VC), som har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön på 

arbetsplatsen. 

 

7. Syfte 

Syftet med studien var att undersöka vilken kunskap personalen vid Division 

Medicin, Hudiksvalls sjukhus, har om arbetsplatsens systematiska arbetsmiljöarbete 

och huruvida personalen anser att närmsta chef tar sitt arbetsmiljöansvar på 

arbetsplatsen. 

 

7.1 Avgränsningar 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter är flera hundra till antalet. En av dessa är föreskrift 

om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, vilken vi begränsat oss till. 

Föreskriften förtydligar stora delar av arbetsmiljölagens bestämmelser om ansvar och 

deltagande från arbetstagarnas sida. Vi skulle kunna beröra hela arbetsmiljölagen för 

att belysa det ansvar och skyldigheter som finns gällande arbetsmiljön, men vi har av 

tidsskäl avgränsat vårt arbete till valda delar av Arbetsmiljölag och till AFS 2001:1. 

Vidare avses med närmsta chef i denna studie vårdenhetschef, och när det gäller 

kunskaper är det i första hand personalens egen uppskattning av sina kunskaper vi 

utgår ifrån. 

  

7.2 Förväntat resultat 

Vår förväntning inför studien var att kunskapsnivån gällande det systematiska 

arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen skulle vara relativt hög. Anledningen till detta är 

att arbetsmiljö är och har under en längre tid varit ett uppmärksammat och aktuellt 

ämne. Vidare var vår förväntning inför studien att det skulle finnas ett samband 

mellan antal tjänsteår och kunskapsnivå, samt mellan yrke och kunskapsnivå. Vår tro 

var att sjuksköterskor med högre utbildningsnivå visavi undersköterskor också skulle 

ha en högre kunskapsnivå avseende systematiskt arbetsmiljöarbete, framförallt med 

tanke på det ledaransvar som naturligt ingår i yrkesrollen. Gällande sambandet 

mellan antal tjänsteår och kunskapsnivå var vår förväntning att ju längre anställning, 

desto högre kunskapsnivå.  
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8. Metod 

I syfte att nå flera respondenter på en begränsad tid samt för att få en deskriptiv bild 

av personalens kunskap om arbetsplatsens arbetsmiljöarbete, valde vi att göra en 

kvantitativ tvärsnittsstudie, vilken grundar sig på en enkätundersökning. 

Kännetecknande för kvantitativ metod är bland annat att den innefattar i förväg 

fastslagna svarsalternativ vid en undersökning. En kvantitativ undersökning ger 

dessutom bredd, vilket ger större utrymme för generella slutsatser (Holme & 

Solvang, 1997). 

 

8.1 Material 

För att få svar på det uppställda syftet konstruerades ett frågeformulär bestående av 

20 standardiserade frågor och svarsalternativ, vilket innebar att samtliga 

respondenter fick samma frågor att besvara (bilaga 3). Olsson & Sörensen (2001) 

menar att riktlinjer för ett frågeformulär ska vara bland annat entydighet, enkelhet, 

begriplighet och inte innehålla ledande eller förutsättande frågor, samt vara på god 

svenska, vilket alla är faktorer vi försökt tänka på vid enkätkonstruktionen. Enkäten 

utformades med bundna svarsalternativ, med visst utrymme för egna kommentarer.  

Enkäten innehåller tre bakgrundsvariabler: antal tjänsteår i Landstinget Gävleborg, 

yrke samt arbetstid. Anledningen till variabeln tjänsteår inom landstinget är att 

samtliga medarbetare har sin grundanställning i organisationen, vilket innebär att 

Landstinget Gävleborg är arbetsgivaren. Detta är helt oberoende av vilken enhet och 

ort medarbetarna tjänstgör vid. Vi tror att anställningens längd och vilket yrke 

(sjuksköterska eller undersköterska) medarbetarna har kan ha betydelse för synen på 

och kunskapen om arbetsplatsens arbetsmiljöarbete, därav bakgrundsvariablerna. Att 

den annars vanligt förekommande variabeln kön uteslutits beror dels på att den inte 

ansågs som relevant för undersökningen, dels att en majoritet av personalen är 

kvinnor, därmed går det inte att garantera fullkomlig anonymitet. Innan enkäten 

delades ut till respondenterna lät vi utföra en mindre provundersökning för att 

kontrollera reliabilitet och validitet.  

 

8.2 Urval 

Då Landstinget Gävleborg är en stor organisation, avseende både antal medarbetare 

och geografiskt vore det inte möjligt att undersöka hela organisationen i ett begränsat 

arbete som detta, varför första urvalet av bekvämlighet med tanke på geografin blev 
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Hudiksvalls sjukhus. Hudiksvalls sjukhus är i sig en stor arbetsplats och kan därför 

ses som representativt för landstinget som organisation. Nästa urvalssteg blev 

slumpmässigt två vårdavdelningar inom Division Medicin: avdelning 7 och 8. Dessa 

avdelningar kan i sin tur ses som representativa för sjukhuset som arbetsplats. 

Urvalet på avdelningarna bestod av tillsvidareanställda sjuksköterskor och 

undersköterskor, till antalet totalt 66 personer. 

 

8.3 Procedur 

Innan enkäten delades ut togs kontakt med berörda vårdenhetschefer för att förklara 

syftet med studien. De fick ta del av enkäten och följebrevet (bilaga 2) för att få 

möjlighet att komma med synpunkter och/eller kommentarer, innan den delades ut 

till personalen. Enkät tillsammans med följebrev lämnades personligen av oss till 

respektive avdelnings vårdenhetschef, för vidarebefordran till respondenterna. I 

följebrevet angavs sista datum för att fylla i enkäten samt var den skulle lämnas. 

Anledningen till att enkäten inte fylldes i vid ett och samma tillfälle är att personalen 

arbetar skift, där både dag-, kvälls- och nattarbete förekommer. Det var därför inte 

möjligt att nå alla respondenter vid ett och samma tillfälle. När svarstiden för enkäten 

var slut hämtade vi personligen de ifyllda enkäterna hos berörda vårdenhetschefer. 

 

8.4 Databearbetning 

Det insamlade materialet bearbetades kvantitativt i SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences) version 14.0, då det öppnar för möjligheten att enkelt göra 

jämförelser mellan olika variabler. Resultatet redovisas i frekvenstabeller för att få en 

överskådlig sammanställning av svarsfrekvens och svarsfördelning, samt korstabeller 

för att redovisa jämförelser mellan olika variabler. De öppna svarsalternativen 

bearbetades manuellt. 

 

9. Sökmetoder 

Som sökmetod har främst tidigare kurslitteratur och referenser använts. 

Litteratursökning har även skett över MIMA, Mittuniversitetets bibliotekskatalog, 

samt över Internet. Sökorden har varit arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete, 

SAM, ledarskap.   
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10. Etiska aspekter 

Informationskravet, det vill säga information om projektet till försökspersonen, krav 

på begriplighet och samtycke är enligt Olsson & Sörensen (2001) viktiga etiska 

aspekter. Det ska finnas information om studiens syfte, dess uppläggning och den 

förväntade nyttan. Vid vår första kontakt med vårdenhetscheferna klargjordes att 

syftet med studien inte var att undersöka något som skulle kunna komma att omfattas 

av sekretess, som till exempel patientvård. Vårdenhetscheferna fick ta del av enkäten 

innan den delades ut till personalen, dessutom ställdes en muntlig fråga om de 

upplevde enkätfrågorna som stötande. Enkäten delades ut tillsammans med ett 

följebrev, där syftet med studien förklarades samt att deltagande var frivilligt och att 

anonymitet garanterades. Olsson & Sörensen (2001) menar att respekten för 

individen kräver att information om forskningsprojektet ges på ett sådant sätt att 

informationsmottagaren förstår aktiviteten och där rätten till anonymitet, 

självbestämmande och frivillighet framgår tydligt. Efter genomförd studie har alla 

enkäter förstörts för att inga obehöriga ska kunna komma åt dem. 
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11. Resultat 
 
Svarsfrekvensen på undersökningen blev 31 av 66 utdelade enkäter. Det innebär att 

vi hade ett externt bortfall på 53 %, vilket är stort. Två av frågorna hade ett internt 

bortfall på 2 respondenter. Fortsättningsvis redovisas de resultat som anses relevanta 

för studien i tabell- och figurform. 

 

 

 Tabell 1. Antal tjänsteår 
 

N = 31 Tjänsteår 

Medelvärde 

Median 

Minimum 

Maximum 

22 

28 

1 

 40 

 

Antalet tjänsteår inom Landstinget Gävleborg är högt på den undersökta 

arbetsplatsen, med ett medelvärde på 22 år och ett medianvärde på 28 år. Den som 

varit anställd längst inom organisationen har arbetat i 40 år medan senast anställd 

endast arbetat i 1 år (tabell 1). 

 

 

 
 Tabell 2. Yrke 
 

Yrke Antal Procent 

 

Sjuksköterska 

Undersköterska 

Totalt 

 

19 

12 

31 

 

61 % 

39 % 

100 % 

                  
 

Av bakgrundsvariabeln yrke framkommer att sjuksköterskorna är 19 till antal och 

undersköterskorna är 12 (tabell 2). 
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Tabell 3. Uppskattade kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete 
 

 
Kunskaper Antal Procent  

 

Bra 

Ganska bra 

Varken bra eller dåliga 

Ganska dåliga 

Dåliga 

Totalt 

 

4 

15 

6 

6 

0 

31 

 

12,9 % 

48,4 % 

19,4 % 

19,4 % 

0 % 

100 % 

  

 

På frågan om hur personalen uppskattar sina kunskaper om systematiskt 

arbetsmiljöarbete svarar 19 stycken att kunskaperna var bra eller ganska bra. 

Anmärkningsvärt är att ingen av de tillfrågade uppskattar sina kunskaper som dåliga 

(tabell 3). 

 

 

Tabell 4. Orsaker till bra eller ganska bra kunskaper om systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

 
 

Orsaker till bra eller ganska bra kunskaper Antal Procent 
 

 

Eget intresse av arbetsmiljöfrågor 

Bra information från chefer/facklig organisation 

God tillgänglighet till skriven information 

Annat 

Totalt 

 

5 

10 

2 

2 

19 

 

26,3 % 

52,6 % 

10,5 % 

10,5 % 

100 % 

 

 

Av de 19 respondenter som uppskattat sina kunskaper om systematiskt 

arbetsmiljöarbete som bra eller ganska bra uppger hela 10 stycken att orsaken till 

detta är bra information från chefer och/eller facklig organisation (tabell 4).  
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Tabell 5. Orsaker till dåliga eller ganska dåliga kunskaper om systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

 

 
Orsaker till dåliga eller ganska dåliga kunskaper 
 

Antal Procent 

 

Inget intresse av arbetsmiljöfrågor 

Dålig information från chefer/facklig organisation 

Bristande tillgänglighet till skriven information 

Annat 

Totalt 

 

3 

1 

0 

2 

6 

 

50 % 

17 % 

0 % 

33 % 

100 % 

 
 

Av de 6 respondenter som uppskattat sina kunskaper som ganska dåliga anger hälften 

att det beror på att det saknas eget intresse för arbetsmiljöfrågor. De som anger annat 

som orsak har uppgett tidsbrist i kommentarerna till frågan  

(tabell 5). 

 

 

Tabell 6. Korstabell – Tjänsteår i relation till uppskattade kunskaper om  
systematiskt arbetsmiljöarbete 

 
 

    Kunskaper 
 

 Totalt 

Tjänsteår  Bra Ganska bra Varken bra 
 eller dåliga 

Ganska dåliga  

0-10 år 
 
 
11-20 år 
 
 
21-30 år 
 
 
31-40 år 

Antal 
% 

 
Antal 

% 
 
Antal 

% 
 
Antal 

% 

1 
11 % 

 
0 

0 % 
 

2 
17 % 

 
1 

12,5 % 

3 
33 % 

 
1 

50 % 
 

7 
58 % 

 
4 

50 % 

1 
11 % 

 
1 

50 % 
 

2 
17 % 

 
2 

25 % 

4 
45 % 

 
0 

0 % 
 

1 
8 % 

 
1 

12,5 % 

9 
100 % 

 
2 

100 % 
 

12 
100 % 

 
8 

100 % 
Totalt  4 

 
15 

 
6 
 

6 
 

31 
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Respondenternas tjänsteår i relation till uppskattade kunskaper antyder att längre 

anställning innebär bra eller ganska bra kunskaper i arbetsmiljöfrågor. Fyra av totalt 

9 personer (44 %) av de som varit anställda upp till 10 år uppskattar sina kunskaper 

som bra/ganska bra i jämförelse med 14 av totalt 20 (73%) av de som varit anställda i 

mer än 20 år (tabell 6). 

 

 

 
Tabell 7. Korstabell – Yrke i relation till uppskattade kunskaper om systematiskt 

arbetsmiljöarbete.  
 

    Kunskaper  Totalt 
Yrke  Bra Ganska bra Varken bra eller 

dåliga 
Ganska 
dåliga 

 

SSK1 

 
 
USK2 

Antal 
% 

 
Antal 

% 

3 
15 % 

 
1 

9 % 

9 
45 % 

 
6 

55 % 

3 
15 % 

 
3 

27 % 

5 
25 % 

 
1 

9 % 

20 
100 % 

 
11 

100 % 
Totalt  4 

 
15 

 
6 
 

6 
 

31 
 

 

1 Sjuksköterska  
2 Undersköterska 

 

Respondenternas yrke i relation till uppskattade kunskaper om systematiskt 

arbetsmiljöarbete visar att 12 av totalt 20 sjuksköterskor uppskattar sina kunskaper 

som bra eller ganska bra jämfört med 7 av totalt 11 undersköterskor. Värt att notera 

är att en fjärdedel av sjuksköterskorna angav att de har ganska dåliga kunskaper om 

systematiskt arbetsmiljöarbete. Resultaten kan inte styrka att det föreligger något 

samband mellan yrke och uppskattade kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete 

på grund av det låga antalet svaranden (tabell 7). 
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Har personalen kännedom om innehållet i 
arbetsplatsens arbetsmiljöpolicy?
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Figur 1. Har personalen kännedom om innehållet i arbetsplatsens arbetsmiljöpolicy? 
 
 

På frågan om personalen känner till innehållet i arbetsplatsens arbetsmiljöpolicy 

svarar 20 respondenter ja. Drygt en tredjedel av deltagarna i undersökningen uppger 

att de inte känner till innehållet (figur 1). Internt bortfall på frågan var 2 

respondenter. 

 

 

  Tabell 8. Information om arbetsmiljöpolicy 
 

Information om arbetsmiljöpolicy 
 

Antal Procent 

 

Muntlig information från chef/facklig organisation 

Landstingets hemsida 

Skriftlig arbetsmiljöpolicy på arbetsplatsen 

Annat 

Totalt 

 

12 

2 

5 

1 

20 

 

60 % 

10 % 

25% 

5 % 

100 % 

                    
 

Av de 20 respondenter som svarat att de känner till innehållet i arbetsplatsens 

arbetsmiljöpolicy anger 12 stycken att de fått informationen muntligt från chef 

och/eller facklig organisation. Den som svarar annat anger i kommentaren till frågan 

att vederbörande är förtroendevald i Vårdförbundet och därmed fått informationen 

den vägen (tabell 8).  
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Övriga dokument knutna till arbetsmiljön

2
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6
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Våld & hot

Kränkande särbehandling

Jämställdhetsplan

Rehabiliteringspolicy

Friskvårdspolicy

Personalpolitiskt program

Alkohol- & drogpolicy

 
      

Figur 2. Övriga dokument knutna till arbetsmiljön. 
 

 

Angående vilka övriga dokument och andra policys knutna till arbetsmiljön som 

finns tillgängliga på arbetsplatsen anger 23 stycken att de känner till att det finns en 

friskvårdspolicy tillgänglig. Endast 3 av respondenterna känner till att en policy 

gällande kränkande särbehandling finns. Två av respondenterna har svarat annat och 

i kommentarerna till alternativet har tobakspolicy angivits. Det var möjligt att ange 

flera alternativ på frågan (figur 2).  

 

 

Anser personalen att de får tillräcklig information 
om arbetsplatsens arbetsmiljöarbete?
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Figur 3. Anser personalen att de får tillräcklig information om arbetsplatsens 
arbetsmiljöarbete 
 

På frågan om personalen anser att de får tillräcklig information när det gäller 

arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen svarar 24 respondenter ja, medan nästan en 

fjärdedel svarar nej (figur 3).  
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 Tabell 9. Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen 

 
Bedrivs ett systematiskt  
arbetsmiljöarbete  

Antal Procent 

 

Ja 

Nej 

Vet ej 

Totalt 

 

20 

2 

9 

31 

 

64,5 % 

6,5 % 

29 % 

100 % 

 
 

20 stycken av respondenterna anser att det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete 

på arbetsplatsen i dagsläget. Värt att notera är att drygt en fjärdedel av personalen 

inte vet om det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen (tabell 9).  

 

 
 
 

Känner personalen till vem som har det yttersta 
arbetsmiljöansvaret på arbetsplatsen?
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Figur 4. Känner personalen till vem som har det yttersta arbetsmiljöansvaret på 

arbetsplatsen? 

 

26 av respondenterna anger att de känner till vem som har det yttersta 

arbetsmiljöansvaret på arbetsplatsen. Nästan en sjättedel av personalen känner inte 

till vem som har ansvaret för arbetsmiljön (figur 4).  
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 Tabell 10. Vid synpunkter – vem vända sig till? 
 

Vänder sig till 
 

Antal Procent 

 

Närmsta chef 

Facklig organisation 

Personalavdelning 

Kollega 

Annan 

Osäker 

Totalt 

 

22 

1 

0 

4 

2 

2 

31 

 

71,0 % 

3,2 % 

0 % 

12,9 % 

6,5 % 

6,5 % 

100 % 

    
 

På frågan om vem personalen i första hand skulle vända sig till vid frågor eller 

synpunkter gällande arbetsmiljön på arbetsplatsen svarar 22 stycken närmsta chef. 

De respondenter som svarat annan har i kommentarerna till frågan angivit 

miljöombudet. 2 stycken är osäkra på vem de skulle vända sig till (tabell 10).  

 

 

 

 Tabell 11. Chefens engagemang för arbetsmiljöfrågor 
 

Engagemang från chef Antal 
 

Procent 

 

Stort engagemang 

Visst engagemang 

Litet engagemang 

Inget engagemang 

Totalt 

 

12 

15 

4 

0 

31 

 

39 % 

48 % 

13 % 

0 % 

100 % 

    

 
En majoritet av respondenterna, 27 stycken, har svarat att de anser att deras närmsta 

chef visar stort eller visst engagemang när det gäller arbetsmiljöfrågor. Ingen av de 

tillfrågade anser att chefen inte visar något engagemang alls och de 4 personerna som 

anser att chefen endast visar litet engagemang har i kommentarerna till frågan angivit 

att det främst är beroende av tidsbrist (tabell 11).   
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Är arbetsmiljöfrågor en naturlig del av 
medarbetarsamtalen?
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Figur 5. Är arbetsmiljöfrågor en naturlig del av medarbetarsamtalen? 
 

 
26 respondenter anser att frågor gällande arbetsmiljön på arbetsplatsen är en naturlig 

del av medarbetarsamtalen, medan nästan en sjättedel anser att det inte är en naturlig 

del (figur 5).  

 

 

Personalens upplevelse av brister i arbetsmiljön 
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Figur 6. Personalens upplevelse av brister i arbetsmiljön på arbetsplatsen 

 

71 % av respondenterna anser att det finns brister i arbetsmiljön på arbetsplatsen. Av 

dessa anger 20 respondenter att bristerna är fysiska, medan 17 stycken anger att de är 

psykiska (figur 6). Värt att notera är att 15 respondenter anser att det finns både 

fysiska och psykiska brister i arbetsmiljön på arbetsplatsen. I kommentarerna till 

frågan framkommer bland annat att arbetsbelastningen upplevs som tung på grund av 

överbeläggningar och låg bemanning, varför man anser att arbetsmiljön brister. 
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Tar personalens närmsta chef sitt 
arbetsmiljöansvar på arbetsplatsen?
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Figur 7. Tar personalens närmsta chef sitt arbetsmiljöansvar på arbetsplatsen? 
  
 

26 stycken av de tillfrågade anser att deras närmsta chef tar sitt ansvar för 

arbetsmiljön på arbetsplatsen. Endast 3 stycken anser att chefen inte tar sitt 

arbetsmiljöansvar (figur 7). Bland de som svarat nej på frågan uppges i 

kommentarerna bland annat att man önskar mer tid av chefen på avdelning samt 

utökat engagemang och mer information. Frågan har ett internt bortfall på 2 stycken 

respondenter.  

 

 

11.1 Sammanfattande resultat 

Resultaten från undersökningen visar att personalen vid Division Medicin, 

vårdavdelning 7 och 8, Hudiksvalls sjukhus, har förhållandevis bra kunskaper om 

arbetsplatsens systematiska arbetsmiljöarbete: 61 % av de tillfrågade uppskattar sina 

kunskaper som bra eller ganska bra. En majoritet av respondenterna anser att de får 

tillräcklig information gällande arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen och många 

uppger även att de känner till innehållet i arbetsplatsens arbetsmiljöpolicy, även om 

drygt en tredjedel inte känner till densamma. En större del av de tillfrågade känner 

även till vem som har det yttersta arbetsmiljöansvaret och de anser dessutom att 

deras närmsta chef tar sitt arbetsmiljöansvar på arbetsplatsen. Trots detta upplever  

71 % att det finns brister i arbetsmiljön.  
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12. Metoddiskussion 

Valet av metod går alltid att diskutera. I vårt fall kändes en kvantitativ metod med en 

enkät som självklar, när syftet med studien var att mäta kunskaper. Ejlertsson (2005) 

skriver att man ska vara försiktig med användandet av kunskapsfrågor, då de många 

gånger har låg validitet. Han menar dock att frågetypen i undantagsfall kan vara 

motiverad, till exempel om svaren inte är för raka och enkla, samt om det inte är 

enkelt att ta reda på svaren. För att svara mot syftet med studien ansåg vi det 

nödvändigt med vissa kunskapsfrågor, men vi är medvetna om att det kan vara 

svårvärderat när man utgår från respondenternas egen uppskattning av sina 

kunskaper. På grund av detta har vi därför lagt ner mycket tid på frågeformuleringen 

för att nå så hög validitet som möjligt, och har även haft det i åtanke när vi analyserat 

resultaten. Att vi enbart frågat efter antalet tjänsteår inom Landstinget Gävleborg kan 

ifrågasättas, då även erfarenhet från andra organisationer har betydelse. Anledningen 

till att vi i vår enkät begränsade oss till Landstinget Gävleborg i frågan om 

anställningstid beror på att syftet med vår studie var att undersöka kunskaperna om 

denna arbetsplats systematiska arbetsmiljöarbete. Givetvis kan erfarenhet från andra 

arbetsplatser ha en betydande roll för kunskaperna. Även om det är lagstadgat att 

arbetsgivaren ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i verksamheten kan 

rutinerna och informationen variera mellan olika arbetsplatser. Detta är anledningen 

till att vi begränsat oss till antal tjänsteår inom Landstinget Gävleborg.  

 

12.1. Bortfallsanalys 

Det externa bortfallet i undersökningen var 53 % vilket är stort i sammanhanget. 

Orsakerna till bortfallet är troligen flera men vi tror att det hade kunnat bli mindre 

om vi haft möjlighet att dela ut enkäterna direkt till respondenterna utan 

mellanhänder, för omgående ifyllnad. Detta hade gett möjlighet att även muntligt 

förklara syftet för deltagarna samt gett dem tillfälle att ställa frågor osv. Detta var 

dock inte möjligt på grund av bland annat schematekniska omständigheter och 

därmed ansåg vi att det valda förfarandet ändå var det bästa möjliga. Vi gav även 

personalen en påminnelse, samt förlängde tiden för ifyllnad med några dagar, för att 

få en större svarsfrekvens. En möjlig orsak till bortfallet är att delar av personalen av 

någon anledning inte har arbetat under den tiden enkäten fanns på arbetsplatsen, men 

naturligtvis kan det även bero på att de av någon anledning inte vill medverka i 

undersökningen. Vi är medvetna om att det har varit stora organisationsförändringar 
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på arbetsplatsen och vi har även fått indikationer på att personalen har en hög 

arbetsbelastning vilket antagligen bidrar till brist på tid och/eller ork att medverka i 

en undersökning av detta slag. Vi har även blivit informerade om att personalen på 

senare tid har deltagit i flera undersökningar och därmed är enkättrötta, vilket också 

troligen bidragit till det externa bortfallet. Det är möjligt att svarsfrekvensen på 47 % 

inte är tillräckligt stor för att göra en rättvis analys, då problemet med externt bortfall 

är att vi inte vet säkert vilken eller vilka grupper som inte deltagit i undersökningen, 

och framförallt varför. Vi är medvetna om att den låga svarsfrekvensen gör att vi inte 

kan dra några generella slutsatser, men vi kan ändå få en uppfattning om hur 

kunskapsnivån ser ut bland personalen vid vårdavdelning 7 och 8, Division Medicin, 

Hudiksvalls sjukhus. Det förhållandevis låga interna bortfallet tyder annars på en i 

helhet bra utformning av enkäten, även om vi i efterhand sett att vissa frågor och 

svarsalternativ hade kunnat förtydligas.  

 

13. Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka vilken kunskap personalen vid Division 

Medicin, Hudiksvalls sjukhus, har om arbetsplatsens systematiska arbetsmiljöarbete 

och huruvida personalen anser att närmsta chef tar sitt arbetsmiljöansvar på 

arbetsplatsen. Den låga svarsfrekvensen gör att studien varken kan styrka eller 

förkasta de förväntade resultaten. En av förväntningarna inför studien var att det 

skulle föreligga ett samband mellan antalet tjänsteår och kunskapsnivån gällande 

systematiskt arbetsmiljöarbete. Vår teori angående detta var att ju längre anställning 

inom landstinget, desto högre kunskapsnivå. Anledningen till detta skulle bland 

annat kunna vara att som nyanställd har man mycket att fokusera på, som att sätta sig 

in i arbetsplatsens allmänna rutiner, lära sig nya arbetsuppgifter med mera. Vi kan 

inte dra några generella slutsatser gällande detta. Vårt resultat visar ändå på vissa 

tendenser som styrker att det skulle kunna finnas ett samband, det vill säga att de 

med fler tjänsteår har en högre kunskapsnivå avseende systematiskt 

arbetsmiljöarbete. Vidare var en förväntning inför studien att sjuksköterskor med en 

högre utbildningsnivå visavi undersköterskor skulle ha en högre kunskapsnivå 

avseende systematiskt arbetsmiljöarbete, framförallt med tanke på det ledaransvar 

som naturligt ingår i yrkesrollen. Arbetsledning av omvårdnadsarbetet är enligt 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ett av sjuksköterskans 

huvudsakliga arbetsområden. Det innebär bland annat att sjuksköterskan ska ha 
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förmåga att leda, prioritera, fördela, samordna och utvärdera omvårdnadsarbetet 

utifrån medarbetarnas olika kompetens (www.socialstyrelsen.se). Studien kan inte 

styrka att det skulle finnas ett samband mellan yrke och kunskapsnivå gällande 

systematiskt arbetsmiljöarbete. Snarare visar resultaten på att så många som en 

fjärdedel av sjuksköterskorna har ganska dåliga kunskaper. Studien kan däremot 

styrka det förväntade resultatet angående en relativt hög kunskapsnivå bland 

personalen. Detta baseras på hur personalen själv uppskattar sina kunskaper, vilket är 

vad vi utgått ifrån. Anledningen till att vi förväntade oss en relativt hög kunskapsnivå 

är att arbetsmiljöfrågor är och under en längre tid varit ett uppmärksammat och 

aktuellt ämne, och vår tro är fortfarande att kunskaperna påverkas av detta.  

 

13.1 Arbetsgivarens ansvar 

Renborg (1997) skriver att ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete förutsätter att 

företagsledning, chefer och arbetsledare (=första linjens chefer) är medvetna om sitt 

arbetsmiljöansvar och har tillräckliga kunskaper för att kunna ta erforderlig hänsyn 

till olika arbetsmiljöaspekter när olika verksamhetsbeslut tas. Kravet på 

arbetsgivarens internkontroll/arbetsmiljöstyrning förutsätter en tydlig 

ansvarsfördelning på arbetsgivarsidan. En majoritet av respondenterna i vår 

undersökning ansåg att närmsta chef tar sitt ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen, 

och de angav även att de känner till vem som har det yttersta arbetsmiljöansvaret på 

arbetsplatsen. 71 % av respondenterna angav vidare att vid frågor eller synpunkter 

gällande arbetsmiljön skulle de i första hand vända sig till närmsta chef. Dessa 

resultat ger de närmsta cheferna, det vill säga vårdenhetscheferna vid Division 

Medicin, ett gott betyg. De tar sitt arbetsmiljöansvar och de anställda har vetskap om 

vem som har det yttersta arbetsmiljöansvaret på arbetsplatsen. Samtidigt som 

respondenterna ger ett gott betyg till närmsta chef, kan man finna det 

anmärkningsvärt att så många anser att det finns brister i arbetsmiljön på 

arbetsplatsen. Vår uppfattning är att om cheferna tog sitt fulla arbetsmiljöansvar 

skulle det i teorin inte finnas några brister i arbetsmiljön, varför dessa resultat talar 

något emot varandra. I kommentarerna till frågan framkommer bland annat att 

arbetsbelastningen upplevs som tung på grund av överbeläggningar och låg 

bemanning, varför man anser att arbetsmiljön brister. Som organisation har 

Landstinget under de senaste åren gjort flera omorganisationer och den kärva 

ekonomin har gjort besparingar nödvändiga. Vår slutsats av detta blir att låg 
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bemanning i förhållandet till antalet patienter är en trolig förklaring till upplevelsen 

av att det finns både fysiska och psykiska brister i arbetsplatsens arbetsmiljö, detta 

som en effekt av snäva ekonomiska ramar i organisationen som helhet. Att 

personalen ändå tycker att närmsta chef tar sitt arbetsmiljöansvar tror vi dels beror på 

att personalen anser att detta är en organisationsfråga som närmsta chef inte råder 

över, dels att personalen inte har fullständiga kunskaper om vilket arbetsmiljöansvar 

som är delegerat till vårdenhetscheferna.  

 

Tor Larsson, forskare verksam vid sociologiska institutionen vid Uppsala universitet, 

använder termen ”dubbelkommando” för att beskriva de dubbla arbetsuppgifter som 

vilar på arbetsgivaren. Dels är arbetsgivaren enligt arbetsmiljölagen huvudansvarig 

för att göra allt som krävs för att förebygga att anställda drabbas av ohälsa och 

olycksfall i arbetet. Å andra sidan är arbetsgivaren ansvarig att göra det som 

huvudmannen, i det här fallet Landstinget, kräver. Vårdenhetscheferna har enligt Tor 

Larsson, ett dubbelt uppdrag, att infria arbetsgivarens huvuduppdrag, med till 

exempel stora ekonomiska besparingar, samtidigt som kraven enligt 

arbetsmiljölagstiftningen ska uppfyllas. I vissa fall kan dessa olika uppdrag vara 

svårförenliga eller rent av motstridiga och i sådana fall uppkommer ett så kallat 

dubbelkommando som cheferna i allmänhet eller enskilda chefer kan ha svårt att 

svara upp mot (T. Larsson, personlig kommunikation, 31 januari, 2008). Att få den 

dagliga driften att fungera på en vårdavdelning är en stor arbetsuppgift för 

vårdenhetschefen, när det finns dagliga problem som hög arbetsbelastning kontra låg 

bemanning. Detta gör förmodligen att arbetsmiljöarbetet ofta kommer i andra hand, 

samt gör att chefen upplevs som svårtillgänglig och osynlig av personalen, trots deras 

delegerade ansvar för arbetsmiljön. Att en majoritet av respondenterna anser att det 

finns brister i arbetsmiljön tycker vi visar på att det finns ett så kallat 

dubbelkommando som cheferna har svårt att svara upp mot, trots att många av 

respondenterna tycker att cheferna tar sitt arbetsmiljöansvar.  

 

13.2 Arbetstagarens ansvar 

En majoritet av personalen uppskattar sina kunskaper om systematiskt 

arbetsmiljöarbete som bra eller ganska bra och anger att orsaken till detta är bra 

information från chefer och/eller facklig organisation. Av dem som uppskattar sina 

kunskaper som dåliga eller ganska dåliga, anger hälften att det beror på att det saknas 
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ett eget intresse för arbetsmiljöfrågor. Även bristande tid har angetts som orsak. 

Allwood och Thylefors (1997) använder uttrycket ”Vi är varandras arbetsmiljö” för 

att beskriva ett av de viktigaste inslagen i den psykosociala arbetsmiljön. ”Klimat 

eller atmosfären i en grupp är en produkt av vad som sker i gruppen – konflikter, 

relationer, normer, kommunikation, trygghet, arbetsledning osv.”  Även om 

arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön har också all personal på en 

arbetsplats ett ansvar för sin egen arbetsmiljö. Detta handlar inte om ett intresse från 

arbetstagaren utan det som arbetsmiljölagen beskriver som att medverka eller delta i 

arbetsmiljöarbetet för att åstadkomma en god arbetsmiljö (AML 3 kap. 4 §).  Vi kan 

konstatera att all personal har ett gemensamt ansvar för arbetsplatsens arbetsmiljö 

och därmed bör inte ointresse för arbetsmiljöfrågor vara en giltig orsak till okunskap. 

En av vårdenhetscheferna beskriver att ha roligt på arbetet, att kunna ha trevligt, att 

skratta tillsammans som en viktig faktor i det stressiga arbetet på en vårdavdelning. 

Humor på arbetet är kostnadsfritt, men har stor betydelse för den psykosociala 

arbetsmiljön. En avspänd arbetsmiljö påverkar verksamhetens effektivitet, något som 

borde vara av högsta prioritet i en tid av kärv ekonomi. Hur arbetsgruppen fungerar 

är avgörande inte bara för människors arbetslivskvalitet utan också för 

verksamhetens effektivitet. Goda arbetsgrupper existerar dock inte i ett vakuum utan 

de frodas i företag och organisationer som erbjuder bra grundläggande arbetsvillkor 

och en ändamålsenlig struktur (Allwood & Thylefors, 1997).  

 

13.3 Samverkan 

Trots att samverkansdelen i dagens ändamålsparagraf till AML är borttagen bygger 

arbetsmiljöarbete på samverkan, vilket innebär att det är viktigt att arbetstagarna är 

engagerade eftersom de bäst känner den verksamhet de arbetar i och dess 

arbetsmiljö. Verksamhetens mål ska vara tydliga för alla anställda på arbetsplatsen 

samt kopplingen mellan verksamhetens mål, den egna arbetsinsatsen och resultatet. 

Kaufmann och Kaufmann (2005) talar om systematiska styrningsverktyg som 

utvecklats i organisationer både för att främja den enskilde arbetstagarens motivation 

och prestation och för att uppnå en bättre målkoordinering i organisationen som 

helhet. Det är mycket viktigt att målen är samordnade, och att det finns ett 

samförstånd mellan olika nivåer i organisationen om vilka specifika mål man arbetar 

mot. Det är inte ovanligt att det är just här det brister. Om arbetsgrupp och 

arbetsledning inte samverkar, är det svårt eller näst intill omöjligt att hitta nya 
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lösningar och idéer till att förändra och förbättra arbetsplatsen. Det är viktigt för den 

enskilda arbetsplatsen att skapa möjligheter för förändringsarbete och skapa ett 

personligt engagemang och det är också viktigt anser vi, att ha ”högt i tak”, respekt 

och tillåtelse att tycka olika. Medarbetarsamtal kan spela en viktig roll för att skapa 

klarhet i organisationen, där närmsta chef klargör verksamhetens behov och motivera 

planer och program, samtidigt som medarbetarna ges en möjlighet att orientera sig 

och kan utifrån egna intressen påverka sin arbetsroll och sina arbetsinsatser. 

Arbetstagarnas medverkan i arbetsmiljöarbetet enligt AML motiveras med 

betydelsen av att komma tillrätta med problem främst på det psykosociala men även 

arbetsorganisatoriska området (Gullberg & Rundqvist, 2004). Resultaten från 

undersökningen visar att en majoritet av respondenterna anser att frågor gällande 

arbetsmiljön är en naturlig del av medarbetarsamtalet. Från detta kan man dra 

slutsatsen att på vissa plan fungerar samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare 

bra. Då frågor gällande den psykosociala arbetsmiljön kan vara av känslig art anser 

vi att det är av betydelse att dessa frågor naturligt kan behandlas i enskilda samtal 

mellan arbetsgivare och arbetstagare och det är ett ömsesidigt ansvar att se till att 

detta sker.  

 

Sveriges Kommuner och Landsting SKL, skrev 2005 ett ramavtal med de fackliga 

organisationerna kring samverkan och arbetsmiljöfrågor, FAS 05. FAS är en 

förkortning som betyder Förnyelse, Arbetsmiljö och Samverkan. Avtalet för 

landstinget i Gävleborg började gälla den 1 maj 2008 och öppnar för möjligheten att 

ersätta MBL:s (medbestämmandelagen) informations- och förhandlingsskyldighet 

med direktinflytande vid arbetsplatsträffar (www.ht.se). Vi tror att i och med detta 

avtal kan den egna arbetsplatsens arbetsmiljöfrågor komma upp på agendan på ett 

mer naturligt sätt än tidigare. Vi tror att tanken med FAS 05 bland annat är att det ska 

bli lättare för den enskilde arbetstagaren att få direktinflytande på sin arbetsplats. Vi 

tror dock att det kan finnas en fara i detta, i och med att en del personal naturligt har 

lättare att kommunicera sina och/eller arbetsplatsens problem, medan vissa problem 

även fortsättningsvis kommer att vara dolda. Det kommer i sådana fall kräva ännu 

mer av vårdenhetschefen som fortfarande har kvar sitt delegerade ansvar för 

arbetsmiljön. Vi anser att detta avtal utökar deras ansvar och frågar oss om tiden och 

kunskaperna till detta finns? 
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13.4 Ledarskap 

De ökade kraven på första linjens chefer leder inte sällan till förslag till förändringar 

i verksamheten. De kan antingen vara initierade ovanifrån, från exempelvis den 

politiska organisationen, som underifrån, från verksamheten. Första linjens chefer är 

här tvungna att utöva en balansakt mellan önskemål som riktas från starka 

professionella i sin egen organisation och de krav som riktas från överordnade chefer 

och politiker (Petersson, 2006). Första linjens chefer har alltmer kommit i 

bakgrunden och hamnat på ett alltför stort avstånd från arbetsgrupper och 

medarbetare. I kommentarerna till frågan om personalen anser att chefen tar sitt 

arbetsmiljöansvar på arbetsplatsen framkom bland annat att personalen önskar mer 

tid och synlighet av chefen på avdelningen. Även om dessa resultat inte är 

generaliserbara kan vi se ett samband mellan detta och första linjens chefers 

problematik. Vårdenhetscheferna är första linjens chefer och har det yttersta ansvaret 

för verksamheten, arbetsledningen, men också det delegerade ansvaret för 

arbetsmiljön. Petersson (2006) ifrågasätter om första linjens chefer verkligen lyckas 

föra ut sitt budskap och agera för en god psykosocial arbetsmiljö. Han menar vidare 

att risken finns att första linjens chefer blir så hårt klämda mellan olika chefsgrupper 

att de i realiteten nedprioriterar dem i sitt faktiska handlande. En stor del av 

respondenterna i vår studie anser, som redan nämnts, att det finns psykiska brister i 

arbetsmiljön och detta kan enligt oss eventuellt styrka denna tes. 

 

13.5 Arbetsmiljödokument 

Enligt AFS 2001:1 ska det på varje arbetsplats med mer än tio anställda finnas en 

skriftlig arbetsmiljöpolicy. Denna ska beskriva hur arbetsförhållanden i 

verksamheten ska vara för att en tillfredsställande arbetsmiljö ska uppnås. Då 

arbetsmiljö är ett vitt begrepp som innefattar många olika delar ställde vi frågan om 

vilka andra dokument knutna till arbetsmiljön som finns tillgängliga på arbetsplatsen, 

förutom själva arbetsmiljöpolicyn. En majoritet av de tillfrågade kände till att 

arbetsplatsen håller en friskvårdspolicy tillgänglig. Flera kände även till att en policy 

gällande våld och hot samt alkohol- och drogpolicy finns tillgängliga. Anledningen 

till att så många kände till dessa tror vi är att det är aktuella ämnen som varit 

diskuterade, inte bara på arbetsplatsen utan även i media. Två respondenter har valt 

alternativet annat och i kommentarerna till frågan har det angivits att det finns en 

tobakspolicy tillgänglig på arbetsplatsen. Värt att notera är att inte fler har angivit 
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detta, då det varit ett högaktuellt debattämne inom landstinget. Sedan den 1 januari 

2005 finns det en tobakspolicy i Landstinget Gävleborg. Tobakspolicyn ger en klar 

signal till både befolkning och personal om att arbetet mot tobaksbruk är ett viktigt 

steg mot en bättre hälsa. Policyn innebär bland annat att personalen inte får röka 

under arbetstid och inte i sina arbetskläder (www.lg.se).  

 

Aurell menar i sin studie (refererad i Petersson, 2006) att det inom ledningsgrupper 

talas mycket om det systematiska arbetsmiljöarbetet som bedrivs utifrån de 

föreskrifter som finns, men att de inte riktigt kopplar ihop det systematiska 

arbetsmiljöarbetet med hur den faktiska arbetsmiljön ser ut. Det beskrivs inte särskilt 

konkret hur det arbetas med dessa spörsmål och det finns en påtalig ytlighet i 

handhavandet av främst den psykosociala arbetsmiljön. Sammanfattningsvis vågar vi 

påstå att det inte räcker med att upprätta dokument för att bedriva ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete, utan det avgörande är vad som åstadkoms i praktiken för att 

förbättra arbetsmiljön. 

 

14. Konklusion 

Vi har i vår studie gjort ett försök att studera det systematiska arbetsmiljöarbetet vid 

Division Medicin, Hudiksvalls sjukhus, med aspekter på personalens kunskaper och 

huruvida de anser att närmsta chef, det vill säga vårdenhetschefen, tar sitt 

arbetsmiljöansvar på arbetsplatsen. Trots att vår svarsfrekvens var låg och inte ger ett 

statistiskt signifikant resultat, ger den ändå upphov till en del intressanta svar och 

diskussioner. Det som faktiskt är säkerställt är att arbetsgivaren har det yttersta 

ansvaret för arbetsmiljön, vilket gör att ledarskapet är en viktig förutsättning för ett 

lyckat systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetstagaren har också ett ansvar för den 

arbetsmiljö han eller hon medverkar i och samverkan mellan dessa båda parter är ett 

av medlen för att nå ett gott systematiskt arbetsmiljöarbete. Genom att arbeta 

systematiskt med arbetsmiljön läggs grunden; för personalens arbetsmiljö, 

kompetens och engagemang, vilket påverkar arbetets kvalité och indirekt 

kundnöjdheten, det vill säga att en god arbetsmiljö gör alla till vinnare. För att uppnå 

en god arbetsmiljö är det konstaterat att det krävs både kunskap, kompetens och 

motivation, från såväl chefer på alla nivåer samt arbetstagare. 
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15. Vidare forskning 

Studien har gett många uppslag till vidare forskning. Några av dem är chefernas 

kunskaper om arbetsmiljöarbete: finns det tid för att bedriva ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete för första linjens chefer? Prioriteras arbetsmiljöarbete, när det finns 

dagliga problem med hög arbetsbelastning, låg bemanning kontra den dagliga driften 

på en vårdavdelning? Är första linjens chefer medvetna om betydelsen av ett 

delegerat arbetsmiljöansvar som ofta finns integrerat i chefsrollen, och det 

dubbelkommando som detta innebär? 
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Bilaga 1 

Rutiner och information om systematiskt 
arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1 på avd 7 + 8A/B 
Medicinkliniken, Hudiksvall. 
 
Senast uppdaterad: 071206 
 
Vår arbetsmiljöpolicy    
          

På avd 7 +8A/B skall vi tillsammans försöka skapa en sådan  
arbetsmiljö att vi kan känna arbetsglädje och dessutom inte drabbas   
 av olycksfall eller skada            
Vi skall ständigt försöka förbättra vår arbetsmiljö. De aktiviteter        
som vi skall genomföra finns dokumenterade i vår handlingsplan 

 
Risker på arbetsplatsen     
      
  Enligt den senaste riskinventeringen som gjordes den 071206
                      finns följande allvarliga risker på vår arbetsplats, som det är
  viktigt att vi har instruktioner, kunskap och rutiner för att   
  Förebygga, se handlingsplan nr 1. 
 

  
Dessutom finns följande övriga risker 
 
Se handlingsplan nr 2. 
 
 

 
Skyddsombud 

 Skyddsombud  : 
Vårdförbundet:    
XXXXXXXXX 

                                                                 Komunal:  
XXXXXXXXX 

                        XXXXXXXXX 
   
 

Vem ansvarar för vad 
                                

På avd 7 + 8A/B är det avdelningschefen som, enligt särskild skriftlig delegering 
från verksamhetschef (VC), har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön på 
arbetsplatsen. Varje medarbetare har också ett enskilt ansvar att bidra till att 
skapa en säker arbetsplats och bra arbetsmiljö. 

                                  
                       Ansvar för att utföra följande arbetsuppgifter har avdelningschefen lagt ut 
                       på följande personer. 
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Ansvarsområde                              Namn 
          
Läkemedelsansvarig    
                                                                                                   

 

Kontrolläkemedel  
Läkemedelsrekvisition  
Förrådshantering  
Omvårdnadsdokumentation  
Miljöansvarig  
Hygienansvarig  
Tvättansvarig  
Kostombud  
Schemaansvarig  
LISA ansvarig  
Student ansvar  
Flödesscheman  
Sårvårdsansvarig  
Zebra ansvarig  
Durevalls ansvariga  
Friskvårdsinstruktörer  
Kaffekassan  
HLR ansvarig  
Madrass ansvarig  
Hjälpmedel/Rullstolar  
Melior ansvarig  
Medicinskt teknisk ansvarig  
Speglingsledare  
Brandskyddsombud  
PM/rutiner  
Ambassadör funktion mot AUS  
 
 
Våra metoder och rutiner för att undersöka risker i arbetet 
 
                              Den viktigaste metoden är att vi i vardagen är uppmärksamma på olika 
                              risker som finns och tillsammans med avdelningschefen  

        och arbetskamraterna genomföra nödvändiga förebyggande åtgärder. Det 
kan      

                              t.ex. gälla hur vi följer skyddsföreskrifter, olämpliga arbetsställningar som  
                              kan leda till belastningsskador, felaktigheter i utrustning, hur vi samarbetar, 
                              kommunicerar mm. 
 
                             Dessutom skall vi 
 
 

• I oktober/november månad varje år, gå igenom/revidera 
handlingsplanen 

• I medarbetarsamtalen skall arbetsmiljöfrågorna tas upp. 
• Arbetsskador och tillbud skall rapporteras och erfarenheter som fås vid 
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      utredningen skall tas tillvara i arbetsmiljöarbetet 
• Vid sjukfrånvaro skall vi vara observanta på om den kan bero på fak- 

                                   torer i arbetet. 
• Vi skall hålla oss informerade om vilka arbetsmiljöbestämmelser, 

främst AFS från Arbetsmiljöverket, som gäller för vår arbetsplats och 
kontinuerligt utvärdera om vi uppfyller dem. 

 
 
Handlingsplan för arbetsmiljöarbete 
 

Vår handlingsplan med åtgärdsnoteringar för arbetsmiljöarbete sitter 
insatt i informationspärmen som finns på varje expedition. 
Handlingsplanen skall uppdateras fortlöpande samt tas upp till 
diskussion på arbetsplatsmöten två gånger per år. Ansvarig för 
handlingsplanen är vårdenhetschefen. 
 
 

Dokumentation 
 
           På avdelningen finns följande dokumentation: 
 

          Bruksanvisningar (fax, telefoner, TV-apparater, skrivare, video) 
          finns inne på läkarexpeditionen på sal XX 
. 
          Bruksanvisning för medicinsktekniska apparatur sitter i speciella pärmar  
          på läkarexpeditionen på sal XX 
 

Instruktioner för hantering av farliga ämnen sitter i pärmen ”Farliga     
ämnen”  som finns inne på receptionen  

          
 
           Arbetsskador och tillbudsrapporter finns att hämta på XXX 
 

Arbetsmiljöverkets  Föreskrifterna finns även att hämta på XXX, under 
”Arbetsmiljöhandbok” 
 
Introduktionsplan för nyanställda finns på XXX under vård och hälsa 
 
Aktuellt företagshälsovårdsavtal finns på XXX under 
”Arbetsmiljöhandbok”  
 
Drogpolicy, rehabiliteringspolicy, kränkande särbehandling samt våld och 
hot finns på XXX under ”Arbetsmiljöhandbok”  
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Bilaga 2 
 
 

 
 
Institutionen för hälsovetenskap /IHV 
 
 
 

Enkätundersökning – Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Hudiksvalls 
sjukhus, avd. 7 och 8. 
 
Hej! 
 
Vi är två studerande vid det rehabiliteringsvetenskapliga programmet vid Mittuniversitetet i 
Sundsvall/Östersund. Vi skriver just nu på vårt examensarbete – C-uppsats, som är 
avslutningen i våra studier.  
 
Vi har valt att i vårt examensarbete med hjälp av en enkät undersöka vilken kunskap 
personalen vid Division Medicin, Hudiksvall sjukhus, har om arbetsplatsens systematiska 
arbetsmiljöarbete och huruvida Ni anser att närmsta chef tar sitt arbetsmiljöansvar på 
arbetsplatsen. Din avdelning har blivit slumpmässigt utvald för studien. Det är frivilligt att 
svara på enkäten, men vi uppskattar om Du vill delta, eftersom fler svar ger en mer rättvis bild 
av hur arbetsmiljöarbetet på just Din avdelning ser ut.  
 
Enkäterna kommer att vara anonyma, vilket innebär att det inte kommer att vara möjligt att 
identifiera just Ditt svar. Materialet kommer dessutom att förstöras när uppsatsen är godkänd. 
Om Du har några frågor är Du välkommen att kontakta oss via mail eller telefon enligt nedan. 
 
Vi önskar att Du besvarar enkäten senast den 11 april 2008 och lämnar den till Din närmaste 
chef för vidarebefordran till oss. 
 
 
Tack för Din medverkan! 
 
 
 
 
 
Agnetha Persson   Catrine Schröder 
Tfn: 0650-710 57, 070- 307 39 22  Tfn: 0650- 121 25, 070- 203 60 47 
E-post: agpe0500@student.miun.se  E-post: casc0501@student.miun.se 
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Bilaga 3 
 
Enkätundersökning – Systematiskt arbetsmiljöarbete vid 
Hudiksvalls sjukhus, avd. 7 och 8. 
 
 
Antal tjänsteår inom Landstinget Gävleborg? ……… 
 
Yrke?   Undersköterska  Sjuksköterska 
 
Arbetar Du i huvudsak:  Dag/kväll  Natt 
 
 
 
1. Hur uppskattar Du dina kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete? 
 
 

 Bra  (vänligen gå vidare till fråga 2) 

 Ganska bra  (vänligen gå vidare till fråga 2) 

 Varken bra eller dåliga  (vänligen gå vidare till fråga 4) 

 Ganska dåliga  (vänligen gå vidare till fråga 3) 

 Dåliga  (vänligen gå vidare till fråga 3) 

 
 
2. Om Du uppskattar Dina kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete som bra eller 
ganska bra, vad tror Du främst att det beror på? 
 
 
  Eget intresse av arbetsmiljöfrågor 

  Bra information från chefer/facklig organisation 

  God tillgänglighet till skriven information (ex. broschyr, Intranät etc.) 

  Annat, nämligen ………………………………………………………………. 

  
 
3. Om Du uppskattar Dina kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete som dåliga 
eller ganska dåliga, vad tror Du främst att det beror på? 
  
 

 Inget intresse av arbetsmiljöfrågor 

 Dålig information från chefer/facklig organisation 

 Bristande tillgänglighet till skriven information (ex. broschyr, Intranät etc.) 

 Annat, nämligen………………………………………………………………… 

    V.G. vänd 
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4. Känner Du till innehållet i arbetsmiljöpolicyn för Din arbetsplats? 
  
 
  Ja (vänligen gå vidare till fråga 5) 

 Nej (vänligen gå vidare till fråga 6) 

 
 
5. Om Ja, hur har Du fått informationen? 

 
 
  Muntlig information från chef/facklig organisation 

  Via Landstingets hemsida 

  Skriftlig arbetsmiljöpolicy på arbetsplatsen 

  Annat, nämligen…………………………………………………………… 

 

 

6. Vilka övriga dokument/policies knutna till arbetsmiljön finns tillgängliga på Din 
arbetsplats? (flera alternativ möjliga) 
 
 
  Alkohol- & drogpolicy 

  Personalpolitiskt program 

  Friskvårdspolicy 

  Rehabiliteringspolicy 

  Jämställdhetsplan  

  Kränkande särbehandling 

   Våld och hot 

  Annat, nämligen…………………………………………………………. 

 

 

7. Anser Du att Du får tillräcklig information när det gäller arbetsmiljöarbetet på Din 
arbetsplats? (skriftligt, muntligt, utbildning etc.) 
  
  
  Ja 

  Nej 

 

 

 
     
8. Anser Du att det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete på Din arbetsplats idag? 
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  Ja (vänligen gå vidare till fråga 10) 

  Nej (vänligen gå vidare till fråga 9) 

  Vet ej (vänligen gå vidare till fråga 10) 

 

 

9. Om Nej, vad anser Du hindrar? 
 
 
  Brist på tid 

  Brist på kunskap 

  Brist på motivation 

  Annat, nämligen………………………………………………………………… 

 

 

10. Känner Du till vem som har det yttersta arbetsmiljöansvaret på Din arbetsplats? 
 
 
  Ja 

  Nej 

 

 

11. Om Du har frågor eller synpunkter gällande arbetsmiljön på Din arbetsplats – till vem 
vänder Du dig i första hand? 
 

 

  Närmsta chef 

  Facklig organisation 

  Personalavdelning 

  Till en kollega 

  Annan, nämligen ………………………………………………………………… 

  Osäker på vem jag skulle vända mig till 

 

 

 

    V.G. vänd 

12. Har Du blivit erbjuden någon form av utbildning inom arbetsmiljöområdet? 
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  Ja (vänligen gå vidare till fråga 13) 

  Nej (vänligen gå vidare till fråga 14) 

 

 

13. Om Ja, har Du deltagit i någon utbildning inom arbetsmiljöområdet? 
 
 
  Ja 

  Nej 

 

 

14. Hur stort engagemang anser Du att Din närmsta chef visar när det gäller 
arbetsmiljöfrågor? 
 
 
  Stort engagemang (vänligen gå vidare till fråga 16) 

  Visst engagemang (vänligen gå vidare till fråga 16) 

  Litet engagemang (vänligen gå vidare till fråga 15) 

  Inget engagemang (vänligen gå vidare till fråga 15) 

 

 

15. Om Du anser att din närmsta chef visar litet eller inget engagemang för 
arbetsmiljöfrågor, vad tror Du främst att det beror på? 
 
 
  Bristande kunskap 

  Bristande tid 

  Inget intresse 

  Annat, nämligen ………………………………………………………….. 

 

 
 
16. Vid medarbetarsamtal, anser Du att frågor gällande arbetsmiljön på Din arbetsplats 
är en naturlig del av samtalet? 
 
 
  Ja 

  Nej     

17. Anser Du att det finns brister i arbetsmiljön på Din arbetsplats? 
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  Ja (vänligen gå vidare till fråga 18) 

  Nej (vänligen gå vidare till fråga 19) 

 

 

18 a) Om Ja, vilka brister anser Du finns på Din arbetsplats? (flera alternativ möjliga) 
 
 
  Fysiska 

  Psykiska 

 Sociala 

 Annat, nämligen ………………………………………………………………. 

  

 

18 b) Har Du några egna kommentarer till föregående fråga, vänligen skriv dessa här: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
19 a) Anser Du att Din närmsta chef tar sitt ansvar för arbetsmiljön på Din arbetsplats? 
 
 
  Ja 

  Nej 

 

19 b) Om Nej, vad anser Du bör förbättras? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

20. Övriga kommentarer eller synpunkter: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

    Tack för Din medverkan! 


