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Abstract 
 

The purpose with this essay is to study if and in that case how the psychosocial health in the 

working environment has changed in Örebro, Västmanland and Värmland county between 

year 2005 to 2011 thru studying safety stop, interview inspectors from the Work environment 

authority and regional safety agents and also studying statistics from Statistics Sweden. The 

questions at issue are:  

 

 Has there been a change in the number of safety stops which involves psychosocial 

questions between the years 2005 to 2011? 

 Has there, according to inspectors from the Work environment authority, been a 

change in the psychosocial health and how do they in that case describe that change? 

 Has there, according to the regional safety agents, been a change in the psychosocial 

health and how do they in that case describe that change? 

 Has there, according to statistics from Statistics Sweden, been a change in the 

psychosocial health and in that case in what way does that show in the statistics?  

 

The questions at issue are answered thru studying documentation and thru interviews. The 

theory that has been used in the study is the demand-control-support model. 

 

The safety stops and the inspectors don´t show any change in the psychosocial health. The 

regional safety agents consider that the psychosocial health has worsened during the last 

years. Staffing companies, flexibility, lack in communication and too little support are some 

of the psychosocial work environment problems that exist today according to the 

interviewees. The statistics show that more people are experiencing their work as monotonous 

and stressful, but also that more people get a chance to learn new things in their work.   

 

Keywords: psychosocial health, safety stop, work environment inspectors, regional safety 

agent, statistics, demand-control-support model 



  

Sammanfattning 
 

Syftet är att undersöka om och i så fall hur den psykosociala hälsan i arbetslivet förändrats i 

Örebros, Västmanlands och Värmlands län mellan år 2005 till 2011 genom att studera 

skyddsombudsstopp, intervjua Arbetsmiljöverkets inspektörer och regionala skyddsombud 

samt studera SCB:s statistik. De frågeställningar som besvaras är: 

 

 Har det skett en förändring av antalet skyddsombudsstopp som rör psykosociala frågor 

mellan år 2005 till 2011? 

 Har det, enligt Arbetsmiljöverkets inspektörer, skett en förändring av den psykosociala 

hälsan och hur beskriver de i sådana fall denna? 

 Har det, enligt regionala skyddsombud, skett en förändring av den psykosociala hälsan 

och hur beskriver de i sådana fall denna? 

 Har det, enligt statistik från SCB, skett en förändring av den psykosociala hälsan och 

på vilket sätt syns det i sådana fall i statistiken? 

 

Frågeställningarna besvaras med hjälp av att dokumentation studerats och intervjuer har 

genomförts. Teorin som använts i studien är krav-kontroll-stödmodellen.  

 

Skyddsombudsstoppen och intervjuerna med inspektörerna visar inte på någon förändring av 

den psykosociala hälsan. De regionala skyddsombuden anser att den psykosociala hälsan 

försämrats under de senaste åren. Bemanningsföretag, flexibilitet, brister i kommunikation 

och för lite stöd är några av de psykosociala arbetsmiljöproblem som finns idag enligt 

intervjupersonerna. Statistiken visar att fler upplever sitt arbete enformigt och jäktigt, men 

även att fler får möjlighet att lära sig nya saker i arbetet. 

 

Nyckelord: psykosocial hälsa, skyddsombudsstopp, arbetsmiljöinspektörer, regionala 

skyddsombud, statistik, krav-kontroll-stödmodellen 
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1. Inledningskapitel 
 

Nedan följer en kort inledning, sedan kommer syftet med uppsatsen och de frågeställningar 

som besvaras. Kapitlet avslutas med de avgränsningar som finns i arbetet.  

 

1.1 Inledning  

 

Arbetsskador och ohälsa är ett stort problem för individ, arbetsgivare och samhället i stort. De 

orsakar mänskligt lidande och ekonomiska förluster för individ, företag och samhälle. För 

företag kan det betyda minskad produktion och sjukskrivningskostnader. För samhället kan 

det betyda sjukersättning och för individen kan det bland annat innebära minskad inkomst 

(Steinberg 2004:21). Att det inte satsas tillräckligt mycket på förebyggande och 

hälsofrämjande arbete från företagen kan bero på att det handlar om osynliga pengar. En 

minskad sjukfrånvaro ger ingen vinst utan minskar kostnaderna vilket inte syns på samma sätt 

på företagets konto. Dessutom handlar det om långsiktiga satsningar vilket kan vara svårt att 

motivera då företaget i kärva tider kämpar för sin överlevnad (Johanson & Johrén 2007:11).  

 

På grund av skälen som nyss nämnts är det viktigt att synliggöra de psykosociala 

arbetsmiljöfrågorna som finns på arbetsplatserna. För att kunna göra det behövs det först 

studeras hur utvecklingen sett ut under de senaste åren och vilka problem som är aktuella 

idag. Ett sätt att se både utvecklingen och vilka problem som finns idag är att studera 

skyddsombudsstopp. Detta mått är särskilt intressant då det inte använts i så stor utsträckning 

hitintills. I denna uppsats undersöks således om den psykosociala hälsan på svenska 

arbetsplatser har förändrats under de senaste åren och vilka problem som finns idag. Detta 

undersöks med hjälp av att studera skyddsombudsstopp, intervjuer med inspektörer från 

Arbetsmiljöverket och regionala skyddsombud och genom statistik från Statistiska 

centralbyrån (SCB). Eftersom material samlats in på flera sätt blir en intressant effekt att se 

om olika undersökningsmetoder visar samma förändring av dessa frågor.  

 

1.1.1 Definition av psykosocial hälsa 

 

Då psykosocial hälsa är ett brett område kan det definieras på olika sätt. I proposition 

1976/77:149, som är ett förslag till arbetsmiljölag, definieras psykosocial hälsa med:  

 
De psykosociala frågorna utgör sålunda inte någon avskild grupp av 

arbetsmiljöfaktorer. Psykosociala faktorer i arbetsmiljön framkommer genom att 
arbetsmiljön betraktas från psykologisk och sociologisk synvinkel. Detta perspektiv 

omfattar såväl fysiska som organisatoriska och sociala miljöfaktorer. (prop. 

1976/77:149) 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

 

Syftet är att undersöka om och i så fall hur den psykosociala hälsan i arbetslivet förändrats i 

Örebros, Västmanlands och Värmlands län mellan år 2005 till 2011 genom att studera 

skyddsombudsstopp, intervjua Arbetsmiljöverkets inspektörer och regionala skyddsombud 

samt studera SCB:s statistik. 

 

Frågeställningar: 

 

 Har det skett en förändring av antalet skyddsombudsstopp som rör psykosociala frågor 

mellan år 2005 till 2011? 
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 Har det, enligt Arbetsmiljöverkets inspektörer, skett en förändring av den psykosociala 

hälsan och hur beskriver de i sådana fall denna? 

 Har det, enligt regionala skyddsombud, skett en förändring av den psykosociala hälsan 

och hur beskriver de i sådana fall denna? 

 Har det, enligt statistik från SCB, skett en förändring av den psykosociala hälsan och 

på vilket sätt syns det i sådana fall i statistiken? 

 

1.3 Avgränsning  

 

Arbetsmiljöverket är indelat i ett flertal inspektionsavdelningar och distrikt. I detta arbete är 

fokus på Örebros distrikt som ingår i inspektionsavdelning Mitt. Örebro, Västmanland och 

Värmlands län ingår alla i Örebros distrikt (www.av.se hämtat 2012-03-27). Avgränsningen 

gjordes då det skulle bli för stort att studera hela Sverige och länen är intressanta för mig 

personligen då jag bor och studerar i två av dem. 

 

Denna uppsats har ytterligare avgränsningar, alla orsakade bland annat av de tidsramar som 

fanns för framtagandet av material och uppsatsskrivandet. En avgränsning som gjorts är att 

materialet är avgränsat i tid och berör åren 2005 till 2011. Intresset fanns att studera om den 

psykosociala arbetsmiljön förändrats och blivit sämre under de senaste åren. Genom att ta 

fram nytt material och aktuell statistik kunde jämförelser genomföras mot tidigare forskning. 

Bland annat finns en tidigare studie kring skyddsombudsstopp mellan åren 1991 till 1995 

(Steinberg 2004:364) och jag ansåg därför att det vore intressant att se vad som skett 10 år 

senare.  

 

En annan avgränsning är att inga enkäter samlats in och detta på grund av att det empiriska 

materialet redan var tillräckligt omfattande. Uppsatsen har begränsats till att enbart röra en 

teori, nämligen den om krav-kontroll-stöd. Detta eftersom det är en välanvänd teori, den har 

prövats i många studier och jag själv var bekant med teorin. Den tidigare forskningen kring 

psykosocial hälsa och arbetsmiljö är väldigt stor. Det material som använts i denna uppsats 

kan bara skumma på ytan, men den visar ändå den utveckling som skett under ett antal 

årtionden. Ett medvetet val som gjordes var att en stor del av forskningen är svensk, den är 

gjord i Sverige och/eller av svenskar. Dock är detta inte en avgränsning eftersom även annat 

material har fått plats i uppsatsen, men mycket av materialet är svenskt då jag ville studera 

och visa på den utveckling som skett inom svensk forskning.   

 

När den statistiska empirin kring psykosociala hälsofrågor togs fram valdes 41 

arbetsmiljövariabler ut som på ett eller annat sätt har med psykosocial hälsa att göra. Dessa 

avgränsades sedan till variabler som är en del av den teori som använts och till variabler som 

kom upp under intervjuerna. Detta gjordes för att jämförelser skulle kunna göras av de olika 

materialen.  

 

http://www.av.se/
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2. Metod 
 

Nedan följer en beskrivning av de metoder som använts för att ta fram material till denna 

uppsats. Det beskrivs hur vetenskapliga artiklar togs fram, hur intervjuguiden togs fram, hur 

intervjupersonerna kontaktades och hur intervjuerna genomfördes. Hur statistik togs fram 

beskrivs också. Sedan följer en diskussion kring vald metodik, vilka styrkor och svagheter 

som finns och hur dessa har beaktats. 

 

2.1 Design och material   

 

I denna uppsats har triangulering använts (Trost 2005:17). Flera mätmetoder har använts för 

att kunna se om olika metoder leder till samma resultat. Jag har studerat skriftlig 

dokumentation, genomfört fyra intervjuer och studerat statistik. Ett abduktivt förhållningssätt 

har använts men med fler deduktiva inslag (Mason 2002:180). En deduktiv ansats har använts 

då jag innan det empiriska materialet samlades in var inläst på krav-kontroll-stödmodellen. 

När materialet samlades in användes inte modellen utan insamlingen skedde förbehållslöst. 

Vid analysen av materialet utgick jag främst från teorin om krav-kontroll-stöd och sådant som 

kunde stödja eller motsäga teorin noterades. Även sådant som inte faller inom ramen för 

denna teori har tagits med i uppsatsen då det är sådant intervjupersonerna anser påverkar den 

psykosociala hälsan. Ett abduktivt förhållningssätt betyder att det är en växelvis process där 

teori, datagenerering och dataanalysering sker parallellt (Mason 2002:180) och det är på detta 

sätt arbetet skett med de variabler som inte faller inom teorin om krav-kontroll-stöd.  

 

2.1.1 Skyddsombudsstopp 

 

För att få tillgång till skyddsombudsstoppen kontaktades den person som står som 

kontaktperson kring stoppen på Arbetsmiljöverkets hemsida. Denna förfrågan 

vidarebefordrades inom verket och slutligen fick jag kontakt med en administratör. Denne 

sammanställde alla skyddsombudsstopp som skett mellan år 2005 till 2011 i en lista. Totalt 

innehöll listan de 42 skyddsombudsstopp som skett i Örebro distrikt mellan år 2005 till 2011. 

Av dessa var det 26 stycken som verkade innehålla någon form av psykosocial fråga och i 

vissa fall var det otydligt vad som orsakat stoppen. Dokumentationen kring dessa 26 stopp 

genomgick en sekretessbehandling av en jurist på Arbetsmiljöverket innan de kunde studeras 

närmare. Skyddsombudsstoppen och all information som fanns i fallen studerades på 

Arbetsmiljöverkets kontor i Örebro. Av dessa stopp sorterades åtta stycken bort då de 

handlade om annat än psykosociala frågor, så som bland annat ventilation, risk för 

personskada, fallrisk och dålig belysning. Övriga 18 studerades närmare och har använts i 

uppsatsen. Dokumentationen lästes igenom och speciellt de formulär eller blanketter 

skyddsombuden fyllt i då de genomfört stoppet. I dessa togs nyckelord fram om det fanns 

några, annars gjordes en meningskoncentrering vilka sedan skrevs om till nyckelord (Kvale 

1997:174). Dessa har sedan sorterats och behandlats i detta arbete.  

 

2.1.2 Intervjuguide 

 

Intervjuguiden (se bilaga 1) är halvstrukturerad (Kvale 1997:121) och består till att börja med 

av en kom-ihåg-lista till mig själv som skulle fungera som en påminnelse om viktiga saker att 

ta upp innan intervjun startade. Sedan följer tre frågeområden; inledande frågor, psykosocial 

hälsa och förändring. Avslutningsvis finns en fråga om konfidentialitet då jag anser att det är 

betydelsefullt att det framgår i vilken bransch de intervjuade arbetar. Därför tillfrågades de 

efter intervjun om det går bra att detta framgår i uppsatsen. Det var ett medvetet val att ha 
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med stora frågeområden istället för många mindre frågor. Detta eftersom det är lättare att 

komma ihåg några få frågor och för att det skulle vara intervjupersonen som med sina utsagor 

styrde intervjun (Trost 2005:50). Intervjuguiden innehåller även retrospektiva frågor, men det 

är viktigt att vara medveten om att svaren på dessa är beroende av hur intervjupersonerna idag 

ser på hur den psykosociala hälsan var år 2005 (Trost 2005:80).  

 

2.1.3 Val av intervjupersoner 

 

Jag valde att genomföra intervjuer med inspektörer från Arbetsmiljöverket då jag anser att de 

kan ge en bred bild av hur utvecklingen ser ut i det distrikt de arbetar i. De har erfarenhet av 

och kunskap kring de juridiska regler företagare måste förhålla sig till i sitt hälsoarbete inom 

organisationerna.  

  

Regionala skyddsombud har en facklig förbundsavdelning rätt att utse. Arbetsplatser med 

minst en facklig medlem och som inte har skyddskommitté har rätt att använda sig av 

regionala skyddsombud, vilka inte är knutna till en specifik arbetsplats. Dessa ska verka för 

att arbetsmiljöarbetet fungerar på arbetsställena (Steinberg 2006:76-77). Regionala 

skyddsombud valdes som intervjupersoner då de besöker många företag inom sin fackliga 

bransch och ofta hjälper medlemmar med deras arbetsmiljöproblem. De kan även fungera som 

en länk mellan arbetstagare och arbetsgivare och jag anser att de har en bred kunskap och kan 

ge en bra bild av utvecklingen inom företag som tillhör deras bransch.  

 

2.1.4 Intervjuer med inspektörer och regionala skyddsombud 

 

Samtidigt som jag fick kontakt med administratören på Arbetsmiljöverket fick jag ytterligare 

en person som skulle hjälpa till att förmedla kontakter med möjliga intervjupersoner. 

Önskemål om urval framfördes till denne. Jag önskade få kontakt med två personer, en man 

och en kvinna, som gärna arbetade i olika branscher och hade arbetat inom verket år 2005. 

Dessa önskemål, som blev uppfyllda, kan sägas utgöra ett strategiskt urval (Trost 2005:117). 

 

Jag skickade dessutom förfrågningar om kontakter med möjliga intervjupersoner till olika 

fackförbund. Dessa valdes genom att försöka få så stor spridning som möjligt. Mail skickades 

till tjänstemannafack och arbetarfack i olika branscher. Svar erhölls först från en kvinna och 

detta gjorde att den andra personen som svarade på mailet, även det en kvinna, tillfrågades om 

hon kunde vidareförmedla kontakt med en man. Detta för att på det sättet kunna få ett så spritt 

material som möjligt, att de båda intervjupersonerna skulle arbeta inom olika branscher och 

vara av olika kön. De regionala skyddsombuden kan sägas utgöra ett bekvämlighetsurval 

(Trost 2005:120). Intervjupersonerna arbetar som regionala skyddsombud inom IFMetall 

respektive Hotell- och restaurangfacket (HRF).   

 

Alla intervjuer genomfördes på respektive arbetsplats eller fackliga avdelningskontor. 

Intervjuerna blev mellan 26 minuter till en timme och 46 minuter. Samtliga intervjuer 

spelades in efter samtycke och de skrevs ut ordagrant, vilket resulterade i mellan sex till 26 

transkriberade sidor.  

 

2.1.5 Analys av intervjuer 

 

De transkriberade intervjuerna analyserades med hjälp av meningskoncentrering och 

meningskategorisering (Kvale 1997:174). Då intervjuerna med inspektörerna och intervjuerna 

med skyddsombuden analyserades var för sig, var det inga svårigheter att hålla stora delar av 
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materialet i huvudet. Det transkriberade materialet lästes igenom och markerades för att skapa 

koncentrerade meningar där det viktigaste framgick. Ett annat sätt att beskriva det är att 

nyckelord eller nyckelmeningar markerades (Kvale 1997:174). Dessa sorterades och 

kategoriserades sedan och då framträdde mönster snabbt. Det som avgjorde vad som var 

viktigt i materialet var både sådant som är en del i den teori som används i uppsatsen och 

sådant som tidigare forskning visat är väsentligt. Dessutom valdes material ut baserat på vad 

intervjupersonerna tog upp, var det något som båda tog upp och nämnde de själva att det var 

en stor del i problematiken så togs det upp i analysen.   

 

2.1.6 Statistik 

 

För att få fram statistik kring utvecklingen av psykosocial hälsa användes Statistiska 

Centralbyråns hemsida (www.scb.se). En sökning genomfördes i deras statistikdatabas och 

som ämne valdes arbetsmarknad och arbetsmiljöundersökningen. I databasen valdes 41 

arbetsmiljövariabler (se bilaga 2), män och kvinnor, ålder totalt, samtliga socioekonomiska 

indelningar och år 2005, 2007 och 2009. De 41 variablerna valdes ut då de på ett eller annat 

sätt berör psykosocial hälsa. Dessa avgränsades sedan till sådana variabler som ingår i teorin 

eller togs upp av intervjupersonerna. Arbetsmiljöundersökningen genomförs vartannat år och 

materialet för år 2011 är ännu inte publicerat, därav blev det år 2005, 2007 och 2009 som är 

med i uppsatsen. Statistik togs även fram genom att som ämne välja levnadsförhållanden och 

”Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)”. Där valdes ”Tabeller & diagram” 

och under ”Arbetsmiljö och arbetstidens förläggning” valdes år 2010 och tabellen som visar 

”Arbetsmiljö och arbetstidens förläggning – fler indikatorer”. Tabellerna 10 till 12 under år 

1980-2007 har också använts i detta arbete. I dessa tabeller var år 2005, 2006 och 2007 

aktuella och har använts i uppsatsen. Det material som fanns i tabellerna sammanställdes till 

enklare tabeller som endast visar de områden som är av intresse i detta arbete. 

 

Materialet som finns i tabell 2, 3 och 4 i uppsatsen har hämtats från Statistiska Centralbyråns 

hemsida men omarbetats till egna tabeller för att göra det överskådligt. 

 

2.1.7 Etik 

 

Det finns många etiska frågor att förhålla sig till vid insamlandet av material och 

uppsatsskrivande (Kvale 1997:105-109). En etisk aspekt är att en studie ska genomföras för 

att kunna bidra till att förbättra det studerade området. En förhoppning är att genom att 

synliggöra hur problematiken idag ser ut kring psykosocial hälsa på arbetsplatser i de tre 

länen kan ett förebyggande och hälsofrämjande arbete inriktas på de områden som behöver 

fokus. Vidare har intervjupersonerna gett sitt informerade samtycke till att delta i en intervju 

och deras konfidentialitet ska bevaras på det sätt som utlovats. Informerat samtycke betyder i 

detta fall att intervjupersonerna informerats om syftet med intervjun, vad materialet ska 

användas till och hur intervjun är strukturerad. De deltog dessutom frivilligt i intervjuerna. 

Alla intervjupersoner tillfrågades om det gick bra att det i uppsatsen framgår vad de arbetar 

som, regionalt skyddsombud eller inspektör på Arbetsmiljöverket, och i vilken bransch, 

facklig bransch eller inspektionsområde. Alla fyra intervjupersoner godkände att det i 

uppsatsen får framgå vad de arbetar som och de regionala skyddsombuden godkände även att 

det framgår i vilken facklig bransch de arbetar. Eftersom inspektörerna nyligen förändrat vilka 

branscher de har i sitt inspektionsområde ansåg den ena inspektören att det inte skulle framgå 

i uppsatsen vilka branscher de arbetar i, vilket därmed har beaktats.  

 

http://www.scb.se/
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Enligt Jan Trost (2005:107) är det inte etiskt korrekt att göra direkta citat där talspråk finns 

med då det kan anses vara integritetskränkande. I föreliggande arbete har vissa utfyllnadsord i 

citaten tagits bort så som eh och mm. Dessa har tagits bort då de inte tillför något och citaten 

har inte blivit förvrängda i och med denna korrigering (Trost 2005:109).  

 

Alla intervjuer skedde på intervjupersonernas arbetsplatser eller deras avdelningskontor. 

Personerna är därför identifierbara av de som vet att intervjuerna genomfördes. De valde dock 

själva var de ville bli intervjuade, alla utom en. Vem som vid detta tillfälle skulle intervjuas 

var osäkert. Antingen skulle kontaktpersonen intervjuas eller någon denne förmedlat min 

kontakt till. Det blev inte kontaktpersonen som intervjuades och hur kommunikationen med 

intervjupersonen skett har jag ingen vetskap om. Förhoppningen är ändå att denne ställde upp 

frivilligt och att det inte ansågs vara något problem att intervjun utfördes där den gjorde.   

 

2.1.8 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

 

Trost (2010:133) menar att reliabilitet och validitet är begrepp som härstammar från 

kvantitativ forskning och att det därför finns svårigheter med att använda dessa i kvalitativ 

forskning. Han tycker att begrepp som trovärdighet bör användas istället och för att ett arbete 

ska anses trovärdigt ska data vara ”insamlade på sådant sätt att de är seriösa och relevanta för 

den aktuella problemställningen.” (Trost 2010:134).  

 

Jennifer Mason (2002:39) menar att validitet handlar om att du mäter det du säger att du 

mäter, kan det jag vill undersöka mätas genom de sätt jag valt? Eftersom flera 

undersökningsmetoder använts i denna uppsats ges en tydlig bild av utvecklingen kring 

psykosocial hälsa. De personer som intervjuades besitter alla kunskap om utvecklingen men 

från lite olika utgångspunkter. De regionala skyddsombuden ser utvecklingen främst ur sina 

medlemmars synvinkel medan inspektörerna ser utvecklingen främst ur ett juridiskt 

perspektiv. 

 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitligt materialet är (Mason 2002:39). Intervjuerna spelades 

in och transkriberades ordagrant, vilket möjliggör att studera materialet flera gånger. Jag själv 

har genomfört alla intervjuer och har därför kunnat ställa följdfrågor om något var oklart.   

 

Generalisering handlar om du kan göra generella antaganden från ditt material (Mason 

2002:39). Jag anser att det är för få intervjuer som genomförts för att kunna göra några 

generella uttalandet av det materialet. Det kan även vara svårt att göra några generella 

uttalanden kring skyddsombudsstoppen eftersom de kan skilja sig mycket beroende på storlek 

på länen. Förmodligen är det fler stopp i ett län med stora städer, som exempelvis Stockholms 

län, och färre i sådana med endast små samhällen. Örebro, Västmanland och Värmland 

befinner sig dock någonstans mittemellan storstäder och små samhällen och förmodligen är 

det materialet mer generaliserbart än intervjuerna. Statistiken i denna uppsats gäller för landet 

som helhet och kan ge en bild av hur utvecklingen ser ut i de tre län som är aktuella i denna 

uppsats.   

 

2.2 Metoddiskussion 

 

De inspektörer från Arbetsmiljöverket som intervjuades utsågs genom kontakt med en person 

som fungerade som en nyckelperson. Enligt Trost (2005:119) finns det en risk med att 

använda sådana då de kan styra urvalet så att personer som exempelvis har många åsikter och 

är kunniga blir de som intervjuas. Dock ansågs detta förfarande vara det enda möjliga då det 



7  

inte finns någon information tillgänglig om vilka som arbetar i distrikten eller hur länge de 

arbetat där. Det ansågs bäst att utnyttja denna nyckelperson och förlita sig på att denne kunde 

lotsa vidare till möjliga intervjupersoner.  

 

Urvalet av intervjupersoner blev begränsat i och med att de skulle ha arbetat i den positionen 

eller med de arbetsuppgifterna som här är aktuella sedan år 2005. Dessutom finns det i denna 

uppsats inte någon intervju med en tjänsteman. Jag skickade mail till flera olika fackförbund 

varav en del har tjänstemän som medlemmar. På grund av tidsbristen för genomförande av 

uppsatsen valdes de förbund som var snabbast att svara på mailet. Under intervjuerna missade 

jag att säga att de när som helst kunde avsluta intervjun, men eftersom det inte är ett känsligt 

ämne utan att det handlar om deras upplevelser av förändring tror jag inte att det var någon 

fara.  

 

Det finns många arbetsmiljöproblem som kan leda till psykosocial ohälsa, allt från exempelvis 

belastningsskador till att inte kunna påverka arbetstempot. Då det finns en mängd statistiskt 

material gjordes en bedömning om vilka variabler som var aktuella för denna uppsats. 

Bedömningen gjordes utefter den förkunskap som jag har. Denna består av en 

magisterexamen i folkhälsovetenskap till vilken jag läste flera arbetsmiljökurser och dessutom 

skrev C- och D-uppsats inom arbetsmiljöområdet. Självfallet kan denna förkunskap 

visserligen vara bristfällig, men jag bedömde dock att den var tillräcklig för att göra en 

gallring i materialet.  

 

En annan brist med statistiken är att det inte finns statistik för alla år mellan 2005 och 2011, 

men tendenser kan ändå utläsas ur de år som finns. Dessutom genomfördes SCB år 2006 ett 

byte av insamlingsmetod och för att visa eventuella skillnader finns det i tabellerna med båda 

mätningarna som gjordes år 2006. Vidare visar statistiken utvecklingen i hela Sverige. Det 

andra materialet visar utvecklingen i de tre län som ingår i Örebro distrikt vilket gör att det 

finns svårigheter med att jämföra materialet. Jag har dock antagit att Örebro inte borde skilja 

sig nämnvärt från övriga landet vilket gör att en diskussion kring materialet ändå kan föras.   
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3. Tidigare forskning  
 

Nedan beskrivs tidigare forskning ur ett historiskt perspektiv. Indelningen av materialet har 

skett för att läsaren ska kunna se en del av det som varit forskarnas intresseområden under ett 

antal årtionden. Detta för att på ett överskådligt sätt visa att det har forskats länge om frågor 

som exempelvis socialt stöd, arbetsglädje och kontroll. Sedan följer en kort text om 

skyddsombud och deras rätt att stoppa arbetet. Kapitlet avslutas med en summering av 

tidigare forskning. 

 

För att få fram vetenskapliga artiklar om tidigare forskning har sökningar genomförts i 

LibHub och i Summon, två databaser vid Örebro Universitet. I LibHub gjordes sökningar med 

sökorden: ”psychosocial health work Sweden”. Sökorden som användes i Summon var: 

“overview working environment psychosocial health”, “demand and control psychosocial 

health” och “testing demand and control model”. Majoriteten av artiklarna och en del av den 

övriga litteraturen har hittats genom de olika källor som använts i texterna. De artiklar som 

använts är sådana som har något gemensamt med det empiriska materialet.  

 

3.1 Psykosociala frågor på 1950- till 1970-talet 

 

Redan under 1950-talet genomfördes en studie kring psykosocial hälsa (Herzberg, Mausner & 

Bloch Snyderman 1993:81). Denna genomfördes i slutet av 1950-talet i USA och visade att 

hög arbetstillfredsställelse bland annat kunde uppnås med ansvarstagande, att de anställda 

kände att de hade ett visst ansvar för arbetet. Några år senare, i början av 1960-talet (Gardell 

m fl. 1963:7) genomfördes en undersökning om arbetsförhållandena bland anställda inom 

handeln i Sverige. Data insamlades genom intervjuer, både enskilda och i grupp. Den visade 

bland annat att en bra sammanhållning mellan anställda och chefer var viktigare än moderna 

lokaler och att det var viktigt att försäljare skulle kunna vara med och påverka vilka varor som 

skulle finnas i sortimentet. Undersökningen visade även att det var viktigt att bli uppskattad, 

att känna sig sedd och få uppmuntran (Gardell m fl. 1963:28, 34).  

 

Utanförskap kan uppkomma då den anställde inte känner att han eller hon har kontroll över 

egna arbetsuppgifter och att denne inte känner vilken plats man har i en organisation. Sociala 

kontakter, ansvar och autonomi är viktiga delar i att kunna utvecklas som person. Robert 

Baluner (1964:15-17) påstod att det för arbetare var viktigare med kontroll över de egna 

arbetsuppgifterna än att ha kontroll över verksamheten i stort. Enligt Baluner (1964:21) var 

möjligheten att kunna kontrollera arbetstakten en av de grundläggande delarna för att skapa 

någon form av mänsklig värdighet i ett teknologiserat yrke. 

 

I slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet genomfördes undersökningar i Sverige som 

visade på vikten av att synliggöra de psykosociala frågorna på arbetsplatserna. Mellan år 1966 

till 1968 samlades material in från fyra verkstads-, massa- och pappersindustrier (Gardell 

1976: 29, 359). Ena delen av detta material bestod av arbetarnas beskrivningar om hur de 

upplever arbetet. Den andra delen bestod av objektiva beskrivningar av arbetsinnehållet, 

objektiva mätningar av självbestämmande och en bedömning av de krav som krävs för 

arbetsuppgifterna. Dessa genomfördes av produktionskunniga experter och kunnig personal 

från fackföreningsrörelsen och företaget (Gardell 1971:24, 61, 71). Undersökningen visade att 

frihet och kvalifikationskrav var viktiga komponenter för att skapa arbetsglädje (Gardell 

1971:361), men att den är beroende av individens personlighet (Gardell 1976:23). Vidare fann 

Gardell (1976:66) att ett ofritt arbete som styrs av någon annan än en själv förknippades med 
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låg arbetsglädje. Socialt isolerat arbete och monotont arbete var också sammankopplade med 

låg arbetsglädje.  

 

Sociala kontakter, meningsfullt arbete och kontroll över det egna arbetet har länge beskrivits 

som väsentliga för att uppnå en bra psykosocial hälsa bland de anställda (Gardell 1976:14). 

Att själv kunna kontrollera sitt arbete kan påverkas negativt av ett hierarkiskt uppbyggt 

beslutssystem, att arbeta vid ett löpande band då rytmen inte kan påverkas och när det 

existerar detaljbeskrivningar av hur arbetet ska utföras (Gardell 1976:18).  

 

Med början främst från tidigt 1960-tal genomfördes flera studier i Sverige av Bertil Gardell 

som visade på vikten av stöd, kontroll och arbetsglädje. Det har alltså i mer än 50 år forskats 

kring dessa frågor och en del av forskningen genomfördes i Sverige. 

 

3.2 Psykosociala frågor på 1980- till 1990-talet 

 
En förutsättning för inflytande är att de anställda får information, har verkliga 

möjligheter att bilda sig en uppfattning om det som händer och kan komma med 
förslag som de uppfattar att någon lyssnar till (Theorell 2003b:10). 

 

Med början på 1970-talet och in i 1980-talet upplevde anställda att de fick mer inflytande på 

sina arbetsplatser och att de fick mer kompetensutveckling. In på 1990-talet förändrades detta 

då många anställda upplevde att de fick mindre påverkansmöjligheter. Detta gällde främst 

inom kommun, landsting och industri och förändringen skedde främst i mitten på 90-talet 

(Theorell 2003b:11-13). Under dessa två årtionden blev det även vanligare med otrygga 

anställningar, något som enligt Theorell (2003b:23-25) hänger samman med de 

samhällsförändringar som då skedde. Bland annat inleddes en finansiell kris i slutet av 80-

talet, vilket bidrog till nedskärningar inom offentlig sektor. 

  

Anders Wikman (2004:139) har skrivit om att långtidssjukfrånvaron är större bland de med 

litet handlingsutrymme än bland de med stort. Denna skillnad har även ökat över tid. Mellan 

år 1991 till 2001 har skillnaden i sjukfrånvaro bland de med högt respektive lågt 

handlingsutrymme blivit större. 

 

Under 1990-talet ökade upplevelsen av att arbetsbördan blev tyngre. Det blev vanligare att 

uppleva att det inte fanns en balans mellan arbete och fritid, vilket resulterade i sämre hälsa. I 

början av 1990-talet var det vanligt med muskeloskeletala sjukdomar, men mot slutet av 

årtiondet blev det allt vanligare med stress och utbrändhet. Många ansåg att deras psykiska 

problem var arbetsrelaterade och berodde på ständiga omorganisationer (Johansson 2002:303-

305). Nedskärningar blev vanliga, främst i den offentliga sektorn, och det blev även vanligare 

med otrygga anställningsvillkor (Johansson 2002:310, Rostila 2008:126).  

 

I en svensk studie ville forskarna undersöka vilka effekter organisatoriska förändringar fick på 

den psykosociala hälsan. Statistiskt material om skatter kopplades samman med material från 

arbetsmiljöundersökningar. Studien visade att inte alla organisatoriska förändringar har 

negativ effekt på den psykosociala hälsan (Ferrie et al. 2007:62). Måttliga neddragningar 

ledde till bättre arbetsmiljö för personal i den offentliga sektorn. Lågt socialt stöd och en ökad 

risk för psykosociala krav blev effekten för män inom den privata sektorn. För kvinnor i den 

privata sektorn ledde måttliga neddragningar till en ökad risk för minskat handlingsutrymme 

(Ferrie et al. 2007:64). 
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Gunvor Gard (1999:68) har skrivit att det finns fyra nivåer där psykosociala problem kan 

uppstå. Dessa är individnivå, gruppnivå, organisatorisk nivå och politisk/samhällelig/kulturell 

nivå. På individnivå kan det handla om personlighetsdrag som skapar stress exempelvis på 

grund av ens arbetsuppgifter. Stress på grund av förändrade relationer är på gruppnivå. 

Organisatorisk nivå handlar bland annat om ledning, arbetsklimat och förändrade mål med 

organisationen. På den översta nivån kan det exempelvis handla om lagstiftning och andra 

politiska beslut. För att lösa stressproblematiken behöver alla dessa nivåer beaktas.  

 

De två årtiondena som här beskrivits var turbulenta då utvecklingen gick från att anställda 

kände att de fick mer inflytande och kompetensutveckling till att arbetsbördan blev större och 

påverkansmöjligheterna mindre.  

 

3.3 Psykosocial hälsa på 2000-talet 

 

Många har skrivit om att stress uppkommer när kraven, må de komma utifrån eller från 

individen själv, inte kan uppfyllas med de resurser som finns tillgängliga och att detta pågår 

under längre tid utan chans till återhämtning (Johansson 2002:308). Vidare kan socialt stöd 

vara en viktig aspekt i psykosocial hälsa. Genom att en individ har ett socialt stöd, ett socialt 

nätverk, att det finns människor runt omkring som hjälper till och stöttar när det behövs, kan 

påfrestande händelser lättare hanteras (Allebeck et al. 1998:119).  

 

Attityder och kultur påverkar förmodligen sjukfrånvaro (Palmer 2004:42). Vidare påverkas 

den av konjunkturen, vid lågkonjunktur med ökande arbetslöshet sjunker sjukfrånvaron men 

när företagens ekonomi går bättre ökar sjukfrånvaron. Tidigare forskning har föreslagit två 

förklaringar till detta. Den ena är att lågkonjunktur fungerar disciplinerande och den andra att 

det vid högkonjunktur även anställs personer som kanske inte är fullt friska. Dessa blir sedan 

arbetslösa vid en lågkonjunktur då företagen anser sig endast ha råd med anställda som kan 

arbeta 100 procent (Palmer 2004:57).  

 

Arne L. Kalleberg et al. (2009:105) skrev år 2009 en artikel om delaktighet bland norska 

anställda och om den alltid är positiv eller rent av kan leda till ohälsa. De använde sig av data 

från en undersökning om levnadsförhållanden som insamlades i Norge år 2003. Data 

insamlades genom intervjuer, både ansikte mot ansikte och via telefon. Undersökningen 

visade bland annat att arbetsbördan blev större om de anställda inte fick medverka i 

organisatoriska beslutprocesser. Det framkom att kvinnor och män i fackligt organiserade 

verksamheter upplevde att de hade mer stöd. Anställda som arbetade i team, speciellt i 

självstyrande team, upplevde mer stress än referensgruppen, något som således visade att 

delaktighet inte alltid är något positivt. Detta kunde möjligtvis bero på att det i självstyrande 

grupper förekom mer kommunikation och att pressen från medarbetarna var stor. Författarna 

drar ändå slutsatsen att det är bättre med delaktighet än ingen alls då övervägande del av 

resultatet visade detta (Kalleberg et al. 2009:107-112). 

 

Sjukfrånvaron påverkar både individen, organisationer och hela samhället. Det är främst de 

psykiska sjukdomarna som ökat och det är den långa sjukfrånvaron som anses mest 

problematisk. En del tidigare studier har visat att problemen med den ökade sjukfrånvaron 

kanske inte främst ligger i en dålig arbetsmiljö utan att arbetsgivarnas krav på att arbetarna 

ska vara fullt friska har ökat. Det är inte längre acceptabelt att de anställda har krämpor och 

inte kan arbeta maximalt (Marklund & Theorell 2005:327-329). Andra författare har skrivit 

att den ökade sjukfrånvaron förklaras till stor del av en försämrad psykosocial arbetsmiljö. 

Denna försämring ligger bland annat i att kraven ökat men att beslututrymmet samtidigt 



11  

minskat. Tempot har ökat och det sociala stödet inom organisationerna är inte alltid 

tillräckligt (Bjurvald et al. 2005:338-339).  

 
Det finns en tydlig tendens till ”allt tystare arbetsplatser”, det vill säga att allt färre 

anställda klagar över missförhållanden – och ytterst säger upp sig – utan istället 

sjukskriver sig. En sådan förändring ökar risken för höga sjuktal samtidigt som det 
döljer missförhållanden, minskar rörligheten på arbetsmarknaden och försvårar 

lösningar på arbetsplatsen. (Bjurvald et al. 2005:342).  
 

Idag ska företag vara flexibla och så även dess anställda. Michael Allvin et al. (2006:10) 

skriver att ”organisationer må ha blivit flexibla, men människors liv förutsätter trots det en 

viss stabilitet. Även om kapitalet har blivit flyktigt och globalt är arbetskraften fortfarande 

stationär och lokal.” Vidare skriver författarna att det finns olika former av flexibilitet varav 

flexibilitet genom utbytbarhet är en. Denna betyder att företag inte längre är lika beroende av 

en specifik individ, utan att människor är utbytbara (Allvin et al. 2006:44). Ett exempel på 

detta är tidsbegränsade anställningar (Allvin et al. 2006:50). 

 

3.4 Skyddsombud och deras rätt att stoppa arbete 

 

I Arbetsmiljölagens [1977:1160] sjätte kapitel 7§ står att:  

 
”Innebär visst arbete omedelbar och allvarlig skada för arbetstagares liv eller hälsa 

och rättelse inte genast uppnås genom att skyddsombudet vänder sig till 

arbetsgivaren, kan skyddsombudet bestämma att arbetet ska avbrytas i avvaktan på 
ställningstagande av Arbetsmiljöverket.” (Arbetsmiljöverket 2011:60) 

 

Detta är den så kallade stoppningsrätten vilken betyder att ett skyddsombud kan stoppa arbetet 

om det innebär fara för arbetstagares liv eller hälsa. Skyddsombudens rätt att stoppa ett arbete 

infördes redan år 1949 i Arbetarskyddslagen. En sammanställning av antalet 

skyddsombudsstopp visar att det år 1975 var 105 stycken stopp, år 1985 98 stycken, år 1995 

39 stycken och år 2000 var det 47 stycken stopp (Steinberg 2004:33). Studien visar också att 

det mellan år 1991-1995 var 15 stopp totalt i Örebro, Västerås och Karlstad (Steinberg 

2004:144). En majoritet av de skyddsombudsstopp som skedde mellan 1991-1995 i hela 

landet var orsakade av psykosociala belastningar vilket gällde ungefär 20 procent av alla 

stopp. Majoriteten av dessa orsakades av hot och våld, speciellt inom värdetransporter och när 

ensamarbete utfördes i brukares hem. Andra orsaker till att arbete stoppades var att arbetet var 

stressigt, underbemannat, det förekom kränkningar och att det fanns brister i samarbetet med 

arbetsgivaren (Steinberg 2004:155-156). Endast två av de 39 skyddsombudsstopp som skedde 

mellan 1991-1995 och som berodde på psykosociala belastningar skedde i Örebro distrikt 

varav ett i Karlstad och ett i Västerås (Steinberg 2004:364).    

 

3.5 Summering av tidigare forskning   

 

Forskningen kring psykosocial hälsa har pågått länge. Bertil Gardell var en av de svenskar 

som forskade mycket inom detta område redan under 60-talet. Den tidigare forskningen kring 

psykosocial hälsa visar bland annat att ansvarstagande är viktigt för en god hälsa (Herzberg, 

Mausner & Bloch Snyderman 1993:81). Bra sammanhållning, påverkansmöjligheter och att 

bli sedd (Gardell m fl. 1963:28, 34) är andra viktiga komponenter för att skapa en god 

psykosocial hälsa. Kontroll, ansvar (Baluner 1964:15-17), krav (Gardell 1971:361 och socialt 

isolerat arbete (Gardell 1976:66) är ytterligare några faktorer som påverkar.  
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Utvecklingen kring den psykosociala hälsan på svenska arbetsplatser har varit turbulent. På 

70- och 80-talen fick arbetstagarna mer inflytande och kompetensutveckling, men på 90-talet 

minskade möjligheterna att kunna påverka (Theorell 2003b:11-13). Upplevelsen av en 

obalans mellan arbete och fritid blev allt vanligare och mot slutet av 90-talet ökade därför 

förekomsten av stress och utbrändhet (Johansson 2002:303-305).  

 

I denna uppsats vill jag undersöka om den psykosociala hälsan förändrats under de senaste 

åren. Detta för att kunna se om förekomsten av psykosociala arbetsmiljöproblem har ökat 

eller minskat och vilka problem som finns idag. Genom att studera tidigare forskning har en 

bild kunnat ges om hur utvecklingen sett ut fram till år 2005. Nästa steg blir att undersöka om 

den psykosociala hälsan förändrats även mellan åren 2005-2011. Jag anknyter till den tidigare 

forskningen i analysdelen av resultatkapitlet. Där kopplas tidigare insamlat material ihop med 

mitt empiriska material för att visa på de eventuella likheter och skillnader som finns.   
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4. Teori 
 

Det finns många teorier som kan användas i en studie kring psykosocial hälsa. Aron 

Antonovskys teori kring Känsla av sammanhang eller KASAM som den även kallas är ett 

exempel. Andra teorier är Maslows behovstrappa, hälsans bestämningsfaktorer, Gardells 

alienationsmodell, Siegrists effort-reward-modell och Cassels teori kring vikten av socialt 

stöd. I denna uppsats valde jag dock att använda mig att Karasek och Theorells teori kring 

krav, kontroll och stöd då det är en modell som är mycket vanlig inom forskningen kring 

psykosocial hälsa (Theorell 2003b:34).   

 

Nedan beskrivs teorin om krav-kontroll-stöd som använts i detta arbete. Först kommer en 

beskrivning av själva teorin och sedan ett avsnitt om tidigare forskning där teorin använts. I 

delen om tidigare forskning har studier eftersökts som både stödjer och motsäger hela eller 

delar av teorin. Detta eftersom båda sidor bör visas upp för att på det sättet kunna visa på ett 

kritiskt förhållningssätt. 

  

4.1 Krav-kontroll-stödmodellen  

 

I denna uppsats kommer krav-kontroll-stödmodellen (se figur 1) användas. Detta eftersom det 

är vanligt att vid utredningar av den psykosociala hälsan använda denna modell (Theorell 

2003b:34). Dessutom kom många av aspekterna i denna teori upp vid de intervjuer som hållits 

vid insamlandet av material till uppsatsen.    

 

 
Figur 1: Krav-kontroll-stödmodellen (Theorell 2003b:35) 

 

Vid framtagandet av modellen användes data från både Sverige och USA (Karasek & 

Theorell 1990:3). Ursprungligen var modellen tvådimensionell och bestod av krav- och 

kontrollaspekterna. Den utvecklades senare till en tredimensionell modell som även visade på 

vikten av stöd (Johnson & Hall 1988:1336). Stöd kan komma från tre håll; från 

arbetsgruppen, organisationen och den fackliga organisationen (Karasek & Theorell 

1990:183). 

 

Kontroll är förmodligen något som många upplever som en grundläggande del av ens liv 

(Theorell 2003a:16). Att kunna ha kontroll i sitt arbete, även kallat beslutsutrymme, innebär 

att kunna påverka och att ha kunskap. Påverka handlar om organisering av arbetet, vad som 
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ska göras och på vilket sätt. Kunskap handlar om hur organisationen använder de anställdas 

kunskap och hur denna kan utvecklas. Att ha kontroll över arbetet handlar om att få vara 

delaktig i hur arbetet organiseras på lång sikt, så som delaktighet vid rekrytering av ny 

personal och skapandet av riktlinjer (Theorell 2003a:22-23). I en annan bok skriver Theorell 

(2003b:31-32) att beslutsutrymme består av två delar; auktoritet över beslut och kompetens att 

utöva kontroll. Att besitta auktoritet betyder att ha kontroll över sina arbetsuppgifter och att få 

vara delaktig när beslut fattas.  

 

Spända arbeten orsakas av höga psykologiska krav och lågt beslutsutrymme. Det är i sådana 

jobb där risken är störst att drabbas av psykiska besvär. Motsatsen är aktiva jobb i vilken den 

anställde känner motivation för att utveckla nya beteenden. Aktiva jobb är krävande, men 

eftersom den anställde känner att denne har kontroll blir det krävande jobbet något positivt. I 

de arbeten som kan anses vara avspända finns det få psykosociala krav men ett högt 

beslutsutrymme. Passiva arbeten har både låga krav och ett lågt beslutsutrymme. Passiva 

arbeten är det näst största psykosociala arbetsmiljöproblemet, näst efter spända arbeten. Den 

bästa arbetssituationen, sett ur en psykosocial synvinkel, är de arbeten som kallas för 

avspända (Karasek & Theorell 1990:32-37), i figur 1 det som kallas ”Ideal”. Den typ av 

arbeten som klassas som ”ISO-SPÄND” är spända arbeten i kombination med lågt socialt 

stöd, även kallat isolerat arbete (Theorell 2003b:37). 

 

4.2 Tidigare forskning kring teorin  
 

Mycket forskning är gjord kring denna teori och modell och här omnämns endast en bråkdel. 

Christina Györkös et al. (2012:22) skriver i en artikel att den ursprungliga modellen som 

Karasek tog fram år 1979 har citerats 2000 gånger, vilket visar på omfattningen av 

användningen av modellen.  

 

I en studie där Theorell (2003a:70) använt sig av denna modell visade att lågt beslutsutrymme 

hänger samman med en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom. Det är bland annat därför som 

forskarna som utvecklat modellen framhåller att politiker i Sverige borde vara mer 

intresserade av psykosocial hälsa eftersom vårdkostnaderna i vårt land är skattefinansierade 

(Karasek & Theorell 1990:227). 

 

Att spända arbeten är de sämsta ur en psykosocial synvinkel visar många studier i den 

genomgång Margot Van Derdoef och Stan Maes gjort (1999:107). Ungefär hälften av de 

studier som undersöktes stödjer teorin om att de som arbetar i iso-spända arbeten är de som 

mår sämst. Att socialt stöd skulle kunna dämpa de negativa effekterna av spända arbeten är 

det färre studier som visat. Ungefär hälften av de undersökta studierna ger stöd åt att kontroll 

kan göra det lättare att hantera arbeten som är spända. Författarna skriver att tidigare 

genomförda studier visar på att det är personlighetsdrag som avgör om kontroll är effektivt 

eller inte. 

  

År 2000 genomfördes en studie som gav förnyat stöd till krav-kontroll-modellen. Studien 

genomfördes i Nederländerna genom en enkät som nära 2 500 personer som arbetade inom 

servicesektorn svarade på (de Jonge et al. 2000:269-273).  

 

Györkös et al. (2012:21) skriver i en artikel att vi lever i ett allt mer kulturellt blandat 

samhälle där det finns många olika kulturer representerade på våra arbetsplatser. Därför är det 

viktigt att ta med denna dimension när studier genomförs om stressfulla arbeten. Författarna 

skriver att det finns en hypotes om att kontroll skulle verka som en buffer. Denna buffer 
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skulle göra att personer som arbetar i yrken med höga krav lättare skulle hantera dessa om de 

hade kontroll. I artikeln står dock att tidigare forskning endast visat svagt eller inget stöd för 

att kontroll ska verka buffrande (Györkös 2012:22). I en annan studie fann forskaren att 

kopplingen mellan spända jobb och hälsa inte längre var lika stark som den var i början av 

1990-talet. Samma studie visade att det under 1990-talet blev fler som arbetade i så kallade 

spända arbeten, något som visades var sammankopplat med ångest. Men på 2000-talet är 

spända arbeten inte längre eller endast svagt sammankopplat med ångest eller självskattad 

dålig hälsa (Rostila 2008:131-132). 

 

Mycket forskning har genomförts kring teorin om krav-kontroll-stöd. En del forskning ger 

stöd åt teorin och en del motsäger den.  

 

4.3 Summering av teorin 

 

Det är vanligt att teorin om krav-kontroll-stöd används i forskning kring psykosocial hälsa 

(Theorell 2003b:34). Modellen visar vikten av att arbetstagare har kontroll över sina 

arbetsuppgifter, att det finns krav på att de ska göra ett bra arbete och att det är viktigt att det 

finns ett socialt stöd. Det finns olika typer av arbeten enligt modellen, varav det sämsta ur ett 

psykosocialt synsätt är de arbeten som kallas ISO-spända. I dessa arbeten har den anställde ett 

spänt arbete, vilket betyder att det finns höga psykologiska krav och låg kontroll över arbetet, 

i kombination med att arbetet är socialt isolerat (Theorell 2003b:37). Det bästa 

arbetsförhållandet ur en psykosocial synvinkel är de arbeten som kallas avspända. I dessa 

arbeten har den anställde ett stort socialt stöd, en stor kontroll över arbetet och låga 

psykologiska krav (Karasek & Theorell 1990:37). 

 

Tidigare forskning kring teorin visar bland annat att lågt beslutsutrymme hänger samman med 

en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom (Theorell 2003a:70) och att spända arbeten är de 

sämsta för den psykosociala hälsan (Van Derdoef & Maes 1999:107). En sammanställning av 

tidigare studier visar att forskarna i ungefär hälften av de undersökta studierna fann att 

kontroll gjorde det lättare att hantera spända arbeten (Van Derdoef & Maes 1999:107). En 

annan senare sammanställning visar dock att tidigare forskning endast gett ett svagt stöd eller 

inget stöd alls för att kontroll skulle verka som en buffer, alltså göra det lättare för människor 

i yrken med höga krav att hantera dessa (Györkös 2012:22). 

 

I denna uppsats kommer teorin kring krav, kontroll och stöd främst användas i analysen av 

mitt empiriska material. I de transkriberade intervjuerna och även i dokumentationen kring 

skyddsombudsstopp och statistik noteras sådant som på ett eller annat sätt berör teorin. Om 

det i materialet framkommer att krav, kontroll och stöd är viktiga komponenter i dagens 

psykosociala hälsa kommer det att lyftas fram. Om de psykosociala arbetsmiljöproblemen 

som finns idag innefattar delar kring om de anställda har för höga eller för låga psykologiska 

krav, om de har hög eller låg kontroll över sitt arbete och om det finns ett socialt stöd eller 

inte kommer även detta att tas upp i analysen.  
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5. Resultat och analys 

 

Resultatet är indelat utefter de fyra frågeställningarna. Först finns en genomgång av de 

skyddsombudsstopp som skett på grund av psykosociala arbetsmiljöfaktorer i Örebro distrikt 

mellan år 2005 till 2011. Därefter kommer en genomgång av hur två inspektörer på 

Arbetsmiljöverket anser att den psykosociala hälsan utvecklats. Sedan följer de regionala 

skyddsombudens bild av hur den psykosociala hälsan har förändrats under de senaste åren och 

vad den beror på. Avslutningsvis beskrivs vad statistik kring arbetsmiljö och hälsa visar.  

 

5.1 Skyddsombudsstopp 

 

År 2005 skedde två skyddsombudsstopp på grund av psykosociala förhållanden på 

arbetsplatsen. Det första stoppet berodde på att det fanns risk för våld inom hemtjänsten. En 

person hade spelat in hotfulla meddelanden mot personalen på en telefonsvarare och 

arbetsgivaren motsatte sig inte heller stoppet. Det andra stoppet samma år orsakades av att ett 

företag inte genomfört riskbedömningar av transportvägar för värdetransporter och 

arbetstagarna hade inte heller fått vara med i beslutet om vilka transportvägar som skulle 

användas. 

 

Efterföljande år skedde också två skyddsombudsstopp. Ett stopp handlade om att personal på 

en vårdavdelning inte ville utföra vaktmästarens jobb med sophantering då denne hade 

semester eftersom det skapade merarbete för vårdarna. Stopp nummer två var orsakat av 

stress över ökad arbetsbelastning. Ett operativt ledningssystem för poliser skapade bristande 

kontroll över fältet av poliser som var ute i arbete och det skapade fler arbetsmoment för att 

dirigera polisen. Detta ledde till sämre arbetsglädje och risker för yttre personals säkerhet. 

 

År 2007 stoppades arbetet vid tre arbetsställen. På ett företag hade ett ventilationsaggregat 

bytts ut och det fungerade inte som det skulle. Detta skapade en oro bland personalen på 

grund av att det fanns en risk att de inandades ett farligt ämne. I en annan organisation 

genomförde vakter ensamarbete där de blev utsatta för glåpord och kränkningar. 

Skyddsombudet ansåg att det fanns en risk för deras hälsa och stoppade arbetet. Det tredje 

stoppet handlade om kontanthanteringen på bussar. Arbetet med kontanthantering stoppades 

då det skett ett väpnat rån, vilket visade på att risken för hot och våld ökade då kontanter 

hanterades på bussarna.  

 

Ensamarbete stoppades år 2008 vid ett häkte på grund av de risker som fanns då celldörrar 

öppnades. Samma år stoppades arbete vid en busslinje då det fanns en stor rånrisk vid bland 

annat en dåligt upplyst vändplats. En instruktör vid en gymnasieskola arbetade i en farlig 

psykosocial miljö då denne blev utsatt för kränkningar i sitt arbete och skyddsombudet 

stoppade därför arbetet. 

 

En person som hämtade sopor vid ett vårdhem utsattes år 2009 för kränkningar. Personalen 

vid vårdhemmet slängde sopor samtidigt som soporna tömdes och de träffade då 

sophanteraren i huvudet. Vårdpersonalen skrattade åt denne och skyddsombudet stoppade 

arbetet, bland annat på grund av kränkningarna. I en annan organisation stoppades arbetet på 

grund av hög anspänning. Anställda körde sopbilar vintertid i dåliga förhållanden till 

svåråtkomliga platser. Skyddsombudet stoppade arbetet då det innebar en hög anspänning för 

förarna, vilket kunde orsaka stress men också olyckor med fordonet.  
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År 2010 skedde tre skyddsombudsstopp. Det första stoppet orsakades av att det vid en 

mottagningsenhet för flyktingar saknades reträttvägar och nödutgångar vid risk för brand, hot 

eller våld. I en annan organisation avbröts ensamarbetet för butikskontrollanter vid en butik 

då det förekommit hot och våld. Det tredje skyddsombudsstoppet detta år skedde på grund av 

att en anhörig hotat personal vid omsorgsarbete i en brukares hem. 

 

Efterföljande år skedde också tre skyddsombudsstopp i Örebro distrikt. Ett stopp gällde 

ensamarbete för butikskontrollant då arbetet bidrog till risk för hot och våld. Nästa stopp 

handlade om att en person som arbetade som boendestödjare utsattes för hot och våld i 

arbetet. Det sista stoppet detta år orsakades av att en brukare utsatte personal för hot och våld.   

 

Tabell 1: Andel skyddsombudsstopp och dess orsaker. 

År Antal stopp Orsaker 

2005 2 Risk för våld. Ej genomförda riskbedömningar. 

2006 2 Merarbete. Ökad arbetsbelastning, sämre arbetsglädje. 

2007 3 Oro. Glåpord, kränkningar. Risk för hot och våld.  

2008 3 Risk för våld. Rånrisk. Kränkningar.  

2009 2 Kränkning. Hög anspänning. 

2010 3 Saknades flyktvägar vid hot och våld. Hot och våld. Hot. 

2011 3 Hot och våld. Hot och våld. Hot och våld. 

 

5.1.1 Sammanfattande analys 

 

Det genomfördes två till tre skyddsombudsstopp per år i Örebro distrikt mellan åren 2005 till 

2011. Steinberg (2004:364) fann i sin studie att det mellan år 1991 till år 1995 skett totalt två 

skyddsombudsstopp inom samma regioner, ett genomsnitt på 0,4 stycken stopp per år. Antalet 

skyddsombudsstopp har därmed ökat kraftigt sedan mitten av 90-talet, även om de fortfarande 

inte är många till antalet. Däremot har antalet stopp mellan de senaste sju åren legat mellan 

två till tre stycken per år och sett ur det perspektivet har det inte skett någon markant 

förändring i antal inträffade stopp. 

 

De flesta skyddsombudsstopp som skedde i Örebros distrikt mellan år 2005 till 2011 var 

orsakade av att arbetstagare blev utsatta för hot och våld. Några orsakades av stress, hög 

arbetsbelastning och kränkningar. Detsamma gäller för de stopp Steinberg (2004:155-156) 

fann i sin studie. 

 

Flera av skyddsombudsstoppen kan även kopplas till teorin om vikten av krav, kontroll och 

stöd. Det ena stoppet år 2005 hade förmodligen kunnat förhindras om de anställda hade fått 

delta när beslut togs om transportvägar för värdetransporter, om deras kontroll över arbete 

hade varit större. Året efter fanns det brister i kontrollen av ett ledningssystem. År 2007 var 

det också brister i kontrollen över arbetet och bristande stöd då informationen ej var tillräcklig 

som orsakade skyddsombudsstopp. De följande åren utgör inget undantag. Flera av dessa 

stopp var även de bland annat orsakade av bristande kontroll över arbetet och bristande stöd.  

 

5.2 Intervjuer med inspektörer 

 

Nedan redogörs för vad som kom upp under de två intervjuerna med inspektörer från 

Arbetsmiljöverket. Först kommer deras definitioner av vad psykosocial hälsa är och hur de 

anser att utvecklingen skett av de psykosociala frågorna de senaste åren. Sedan kommer deras 

syn på vad som utgör de psykosociala arbetsmiljöproblemen idag. Dessa är bland annat 
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flexibilitet och brist på kommunikation. Därefter kommer ett stycke som handlar om en ökad 

medvetenhet kring de psykosociala frågorna och ett stycke om hur Arbetsmiljöverkets arbete 

ser ut med dessa frågor. Dessa områden eller teman har tagits fram då de är en del av de 

komponenter som ingår i krav-kontroll-stödmodellen och för att de var ämnen som de båda 

inspektörerna ansåg viktiga. Allt material i detta delkapitel, förutom det under 5.2.6, är sådan 

som framkom under intervjuerna.  

 

5.2.1 Definition av psykosocial hälsa och utvecklingen 

 

Inspektörerna definierade psykosocial hälsa som något som är beroende av både mig själv och 

av omgivningen. Det handlar om att ha ett helhetsperspektiv och balans i tillvaron enligt 

intervjupersonerna. 

 
…en psykosocial hälsa det innebär ju att man mår bra naturligtvis i sig själv asså 

man är ju beroende av sin omgivning det är ju dom som påverkar om jag har en god 
hälsa eller inte, förutsättningarna måste ju finnas… Så att det är ju både kroppen och 

själen, men det beror ju en hel del inte bara på omgivningen beror ju också en hel 

del på mig själv, hur jag gör med mitt liv. (IP 4)  

 

För en intervjuperson handlar det även om att det måste finnas ett öppet klimat där 

kommunikation är viktig. 
Ja för mig är det ju det att man har en arbetsplats som är så pass öppen och så pass 

trevlig att man åker till arbetet utan att känna nån oro, stress eller på nåt sätt har ett 

motstånd att åka till jobbet. Har man ett arbete där man trivs tillsammans där man 
har ett öppet klimat där man kan ta upp saker och ting på ett sakligt och bra sätt så 

tror jag man har en bra grogrund för att inte få nån, ja en bra grogrund för att ha en 

bra psykosocial hälsa. (IP 3) 

 

De båda intervjupersonerna anser inte att den psykosociala hälsan förändrats så mycket under 

de senaste åren. Istället är det en förändring som började redan på 1990-talet då det blev 

vanligare med psykosociala belastningar och att det därmed även hamnade mer i fokus av 

Arbetsmiljöverket. En av intervjupersonerna framhöll att det förmodligen finns ett stort 

mörkertal då inte alla händelser av psykosociala problem anmäls.   

 
[…] just det här psykosociala området och vi får ju inte så många anmälningar 

heller. Och vad det beror på det har jag också funderat på för jag tror att det 
förekommer en hel del, men varför vi inte får in några anmälningar det är ju litet 

mysterium […] (IP 3)  

 

Det är fortfarande den fysiska arbetsmiljön som diskuteras mest enligt en intervjuperson. 

 

Psykosocial hälsa handlar mycket om kommunikation och att ha en balans i tillvaron enligt 

inspektörerna. De båda intervjupersonerna anser inte att den psykosociala hälsan förändrats 

nämnvärt mellan år 2005 till 2011.  

 

5.2.2 Bemanningsföretag och flexibilitet 

 

I den ena intervjun kom bemanningsföretag upp och det faktum att det idag är vanligare att 

stora företag hyr in personal vid belastningstoppar. De personer som endast får arbeta under 

belastningstoppar, hur ser arbetsmiljön ut för dem? Är de tillräckligt många? Har de en jämn 

arbetsbelastning så att de inte får slita? Detta är frågor som intervjupersonen anser att det är 

relevant att ställa sig vid inhyrning av personal.  

 



19  

Kraven på de som är anställda av det egna företaget har också ökat. De ska vara mer flexibla 

och kunna utföra fler och olika arbetsuppgifter. Intervjupersonen framhöll dock att detta kan 

upplevas olika av olika personer. Någon kanske anser att det är väldigt stimulerande och roligt 

att få prova på nytt och ha ett varierat arbete, men någon annan kanske anser att det endast är 

stressande. Dessutom verkar det finnas en tendens till att det uppstår konkurrens mellan den 

fasta personalen och de som blir inhyrda, något som intervjupersonen har hört diskuterats.   

 

Företag försöker nog att arbeta långsiktigt, men eftersom det även krävs att företag och dess 

anställda ska vara flexibla påverkar det möjligheten att planera långsiktigt anser en 

intervjuperson. 

 
Och det där tror jag är en enorm stressfaktor asså, den här teknikutvecklingen som 

sker och inte bara teknikutveckling utan utveckling inom organisationer, man har 
organiserar om och det blir lite oroligt allting, tillslut har man liksom ingen fast 

mark att sätta foten på. (IP 3)  

 

Denna ständiga förväntan på flexibilitet skapar även en oro bland anställda. Oron kan 

dessutom komma från en ovisshet att inte veta hur framtiden kommer att se ut enligt en 

intervjuperson. 

 

De båda intervjupersonerna pratade mycket om att organisationer och dess anställda ska vara 

allt mer flexibla. Ett led i detta är att det blivit allt vanligare med att anställda hyrs in genom 

bemanningsföretag, något som kom upp under intervjun med den ena inspektören.  

 

5.2.3 Självständigt arbete och brist på kommunikation 

 

Enligt intervjupersonerna är det vanligt att anställda idag upplever att de får mer att göra och 

att de förväntas arbeta mer självständigt. Dessutom kommuniceras inte vad de ska göra, hur 

det ska göras och hur arbetet kommer att förändras. 

  
En jätteviktig faktor i det, att det är ju mycket det man får höra, dom pratar inte med 

oss och dom bara gör och…så vidare. Och rätt vad det är så blir vi flyttade, så…så 

att det. Men det har ju pågått länge. (IP 4) 

 

I små företag upplever den ena intervjupersonen att det inte pratas om psykosociala frågor och 

att det i små företag förmodligen är svårt att få ärliga svar eftersom det är lätt att bli utpekad. 

Att kunna bli utpekad gör att det då föreligger en risk för att det kan bli värre. Det måste bli 

mer accepterat att tala om psykosocial hälsa enligt intervjupersonen. Företagskulturen måste 

förändras men mycket av arbetet ligger på den enskilde individen att denne måste våga.   

 
Jag tror att nog mer att också den enskilde individen, har, det hänger ju på att man 

tar upp dom här frågorna, att man släpper dom spärrarna så att säga att jag kan 

faktiskt erkänna att jag orkar inte med det här för det är för mycket eller jag tycker 

det är obehagligt att gå in där för, ja för det är risk för hot eller våld eller mörkt och 

instängt eller vad det nu kan va för något. (IP 3)  

 

Det måste bli lika naturligt att prata om psykosociala frågor som det är att prata om att det 

saknas skydd på en maskin menar en intervjuperson. Förmodligen är det lättare att prata om 

sådana fysiska problem än de psykosociala eftersom de inte handlar om en själv som person 

tror den intervjuade.   
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Några psykosociala arbetsmiljöproblem idag är att anställda förväntas arbeta mer självständigt 

samtidigt som de får mer att göra och det dessutom finns brister i kommunikationen mellan 

anställd och chef.  

 

5.2.4 Medvetenhet, kompetens och samhällsutveckling 

 

Intervjupersonerna beskrev att det finns en stor kompetens i företagen om psykosocial hälsa, 

att det tas på allvar och att arbetsgivarna försöker finna lösningar på problematiken. Det finns 

också en kompetens inom företagshälsovården och bland personer som arbetar självständigt 

som exempelvis konsulter att lösa psykosociala frågor på företag. 

 
Så att…på det viset får man väl säga att här på 20-talet så har vi blivit skickligare på 

att ta hand om den här problematiken och även att analysera dom bakomliggande 
faktorerna, hur det kommer sig att vi har kommit i det här läget på den här enheten 

eller företaget. (IP 4) 

 

Arbetet med dessa frågor kan dock enligt en intervjuperson förbättras ytterligare. Företagare 

måste bli bättre på att fånga upp dessa frågor i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

 

Ena intervjupersonen tog upp det dubbelarbete som existerar i samhället, att det blir 

ovanligare med frivilligt deltidsarbete och att de anställda förväntas jobba heltid.  
Och är det ett egenval eller är det ett tryck för att få familjeekonomin att gå ihop 

liksom det är ju mycket sånt och allt kan man ju inte koppla då till arbetslivet, det är 

det jag menar, att jag är inte säker på att det har blivit så stora skillnader i arbetslivet, 

snarare tvärt om att man har blivit mer medveten om att man måste ta hand om sin 

kompetenta personal, det kostar pengar om dom är sjukskrivna eller går på halvfart 

när dom är närvarande och sjuknärvarande. (IP 4)  

 

Kompetensen kring de psykosociala frågorna är stor både inom organisationerna och inom 

företagshälsovården. Inspektörerna anser att det arbetas mycket med dessa 

arbetsmiljöområden, men att arbetet kan bli ännu bättre.  

 

5.2.5 Föreskrifter och Arbetsmiljöverkets arbete 

 

Tidigare bestod Arbetsmiljöverkets arbete av mycket pappers- och dokumenthantering. Idag 

genomförs fler besök, vilket upplevs positivt av de företag som besöks. Dessutom bidrar det 

till ett mer kontinuerligt arbete från arbetsgivarnas sida enligt en intervjuperson.  
 

Men sen vi har börjat med det här löpande uppföljning så tycker jag, ja jag upplever 

att man jobbar mer med dom här frågorna, att det har varit mer positivt. Och att man 
uppskattar det här fysiska mötet istället för då kan man förklara med ord istället för 

skriva. (IP 3)  

 

Dock framhåller ena intervjupersonen att fler företagare borde veta vad systematiskt 

arbetsmiljöarbete är och att det är något som måste arbetas mer med, att förtydliga och 

förklara vad det går ut på. En del i inspektörernas arbete är att bevaka att inte 

arbetsmiljöarbetet stannar av, att det inte enbart skrivs dokument och handlingsplaner men sen 

händer inget. Därför kan extra besök genomföras för att på det sättet se till att anställda inte 

far illa.  

 

En av intervjupersonerna berättade att det tidigare genomförts försök att ta fram en föreskrift 

som skulle handla om psykosocial hälsa, men då begreppet är svårdefinierat och många 

aktörer ville vara med och påverka blev det inget av det arbetet. Nu genomförs det nya försök 
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att ta fram en sådan föreskrift, något som skulle förenkla både företagarnas arbete då det blir 

mer tydligt vad de minst måste uppnå och det förenklar även tillsynsarbetet. 
 

Även om de båda inspektörerna på Arbetsmiljöverket inte anser att det skett en försämring av 

den psykosociala hälsan under de senaste åren, framhöll de dock några aspekter som kan 

anses utgöra problemområden idag. Bland annat finns det brister i kommunikationen när 

förändringar ska genomföras och det finns ett ökat krav på flexibilitet. Det är dock beroende 

av individen och hur den upplever förändringar och att vara flexibel, en del anser det vara 

stimulerande och för andra skapar det en oro.  

 

5.2.6 Sammanfattande analys 

 

De inspektörer från Arbetsmiljöverket som intervjuades anser inte att den psykosociala hälsan 

förändrats mellan år 2005 till 2011. Förändringen började snarare på 1990-talet då den 

psykosociala hälsan försämrades. Tidigare forskning visar att det i början av 90-talet var 

vanligt med fysiska besvär men att de psykiska besvären ökade mot slutet av årtiondet. Stress 

och utbrändhet blev mer vanliga åkommor (Johansson 2002:303-305). Vidare finns forskning 

som visar på att det blev vanligare med nedskärningar och otrygga anställningsvillkor 

(Johansson 2002:310, Rostila 2008:126), vilket också kan kopplas samman med att den 

psykosociala hälsan blev sämre under 1990-talet.  

 

Psykosociala arbetsmiljöproblem som existerar idag är bland annat att organisationer ska vara 

flexibla och så även dess anställda. Idag är det vanligt att personal hyrs in från 

bemanningsföretag vilket skapar nya problemområden. Hur ser egentligen arbetsmiljön ut för 

de som får arbeta under belastningstoppar? Michael Allvin et al. (2006:10) har skrivit att det 

finns ett ökat krav på flexibilitet, precis som intervjupersonerna framhöll, men att individerna 

behöver en viss stabilitet. I samma text skriver han att de anställda blivit utbytbara (Allvin et 

al. 2006:44) vilket kan kopplas samman med att det blivit vanligare med bemanningsföretag.  

 

Anställda idag ska arbeta mer självständigt, har mer att göra och kommunikationen mellan 

anställd och chef har ibland brister. Att anställda ska arbeta mer självständigt kräver också en 

god kommunikation kring vad som förväntas av dem. Det är viktigt att chefer tydliggör vilka 

krav som finns men också att de anställda ges tillräcklig information för att på det sättet öka 

deras kontroll över arbetet. Kopplingen till den tredimensionella teorin till krav, kontroll och 

stöd är tydlig (Johnson & Hall 1988:1336).  

 

Kompetensen kring de psykosociala arbetsmiljöfrågorna finns inom både organisation och 

företagshälsovård, men mer arbete kan ske kring dessa frågor enligt inspektörerna.  

 

5.3 Intervjuer med regionala skyddsombud 

 

Båda de regionala skyddsombuden anser att det skett en försämring av den psykosociala 

hälsan på de arbetsplatser de besöker. Denna försämring består av flera olika delar så som 

bland annat bristen på kommunikation, slimmade organisationer, tillkomsten eller 

utvecklingen av bemanningsföretag och bristen på socialt stöd. Dessa områden eller teman har 

tagits fram då de är en del av de komponenter som ingår i krav-kontroll-stödmodellen och för 

att de var ämnen som de båda regionala skyddsombuden ansåg viktiga. I början finns en kort 

inledning om psykosocial hälsa och kapitlet avslutas med intervjupersonernas åsikter kring 

hur den psykosociala hälsan kan förbättras. Allt material i detta delkapitel, förutom det under 

5.3.8, är sådan som framkom under intervjuerna. 
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5.3.1 Psykosocial hälsa enligt de regionala skyddsombuden 

 

Psykosocial hälsa kan betyda många olika saker och de två regionala skyddsombuden 

definierade det som:  

 
När det inte är kul att gå till jobbet, då är det allvarligt, då har vi kommit lite fel. (IP 

2, HRF) 

 
Ja det är ju hur man mår på jobbet asså att man har en arbetsmiljö där man inte 

känner att det är besvärligt att gå till jobbet för jag vet inte riktigt vad jag blir utsatt 

för under dagen. (IP 1, IFMetall) 

 

Intervjupersonerna framhöll att psykosocial arbetsmiljö blir viktigare och viktigare för 

medlemmarna ute på arbetsplatser, samtidigt som det är lite svårdefinierat då det kan 

innehålla många olika saker som exempelvis lön. Eftersom det är breda frågor krävs också 

mycket resurser, något som inte alltid finns för att arbeta med denna problematik. Samtidigt 

som de psykosociala frågorna får mer utrymme, är det fortfarande de fysiska problemen det 

läggs störst vikt vid. Psykosocial arbetsmiljö är individberoende, människor definierar det 

olika och det läggs olika vikt vid det. Dessutom styrs vi av normer i samhället, lagar och 

regler.  

 
Men ofta andemeningen brukar ju gå ut på att du ska ju inte va sämre när du går hem 

från jobbet än vad du var när du kom dit. Så att det ett, generellt så vill man ju väl, 

det är ju ingen företagare som mår bra av att folk är hemma för det är ju ändå ett, är 
vi på jobbet kan vi ju utföra arbete och det är ju det som är tänkt då att dom kan få 

betalt för det som produceras då på nåt sätt. (IP 1, IFMetall) 

 

Idag är arbetstagarna mer stressade, de psykosociala arbetsmiljöfrågorna blir vanligare och 

vanligare enligt intervjupersonerna. Det handlar bland annat om svårigheter att få ihop 

privatliv och arbetsliv. Mobbing har blivit vanligare och antalet anställda blir färre, men de 

ska samtidigt utföra fler personers arbete. 

 

De båda regionala skyddsombuden anser att den psykosociala hälsan försämrats under de 

senaste åren. Trots att psykosocial hälsa är svårdefinierat hamnar det mer och mer i fokus då 

de fackliga medlemmarna blir allt mer intresserade av dessa frågor.   

 

5.3.2 Kommunikation  

 

En stor problematik som det ena regionala skyddsombudet talade mycket om var bristen på 

kommunikation. Företagen genomgår något som ofta kallas ständiga förbättringsarbeten och i 

dessa saknas det ofta förankring av förändringarna bland arbetstagarna, de blir inte tillräckligt 

informerade. Ofta är en brist av att man inte väljer att lära från tidigare erfarenheter som 

kanske redan skett inom den egna organisationen eller kanske inom andra företag. Genom att 

lära av tidigare erfarenheter och lyssna på de anställda kan många fler bra idéer skapas. Det 

finns även en brist i introduceringen av nyanställda. Detta skapar stress för dessa då de inte 

vet vad som förväntas av dem eller hur arbetet fungerar på just den arbetsplatsen. Ibland när 

de regionala skyddsombuden besöker arbetsplatser märker de att de anställda kan tycka det är 

lättare att diskutera problem med skyddsombuden än med chefen. Skyddsombuden verkar 

därmed som en länk mellan arbetstagare och arbetsgivare.   
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5.3.3 Slimmade organisationer, otrygga anställningsvillkor och bemanningsföretag 

 

Något som ofta kom upp vid de två intervjuerna var slimmade organisationer, otrygga 

anställningsvillkor och bemanningsföretag. Slimmade organisationer gör att det är färre som 

ska utföra samma arbetsuppgifter och dessutom leder det till att 

 
[…] man har inte tolerans, inte ens till sina egna arbetskamrater om nån jobbar 

långsammare eller inte kan göra vissa moment eller så vidare så skapar det 

irritationsmoment […] (IP 1, IFMetall) 

 

Det handlar om att tjäna så mycket pengar som möjligt och en organisations underleverantörer 

vill köpa en billig produkt samtidigt som det egna företaget vill ha en så stor vinst som 

möjligt. Företagen har fått en ökad kundanpassning, att vara flexibel har blivit allt viktigare. 

Det gäller att snabbt kunna anpassa sig efter kundens önskemål, vilket gör att 

framförhållningen blivit kortare och planeringen görs ofta på prognoser berättade den ena 

intervjupersonen.  

 

Enligt en av intervjupersonerna skapar bemanningsföretag en distans mellan arbetsgivaren 

och de inhyrda. Det är lättare att säga upp ett uppdrag än en person. Ansvaret för personen har 

minskat eftersom de inte är en del av företaget, de är inhyrda. Tidigare var en inhyrd person 

någon som hade specialistkompetens, men idag är de som en vanlig arbetskamrat, någon som 

utför samma arbete som de anställda.   

 
[…] just inhyrda har det problemet ibland att man inte får tillräckligt mycket 

information och utbildning i början…just för att företaget säger att ja men jag har ju 

hyrt in dig för att du ska ju kunna det här… (IP 1, IFMetall) 

 

Även om den arbetsgivare som hyr in personal har arbetsmiljöansvaret så vågar ofta inte 

personalen från bemanningsföretaget klaga då det skapar en risk att bli av med entreprenaden. 

Utöver bemanningsföretagen har också anställningsförhållandena förändrats. Bland annat 

finns det ett anställningsförhållande som kommit till genom avtal. Anställningsförhållandet 

går ut på att en person rings in för att arbeta och när denne kliver in genom dörren till 

arbetsgivaren så finns ett anställningskontrakt. Så fort denne går hem för dagen upphör 

anställningskontraktet. Det är en så kallad dag-för-dag-anställning. Denna anställningsform 

skapar en oro bland de fackliga medlemmarna då de gör det svårt att planera på lång sikt och 

veta om hyran kommer att kunna betalas nästa månad eller inte. 

 

De båda regionala skyddsombuden pratade mycket om slimmade organisationer och 

bemanningsföretag. En problematik som blir allt vanligare är att färre ska göra fler personers 

arbete och att anställda hyrs in via bemanningsföretag.  

 

5.3.4 Delaktighet    

 

Bristen på delaktighet och påverkansmöjligheter kom upp under intervjuerna med de 

regionala skyddsombuden. I små företag eller familjeföretag ansågs möjligheterna till 

delaktighet dock vara större än i stora organisationer. Bristen på delaktighet i stora företag kan 

bero på distansen mellan ägarna eller beslutsfattarna och de anställda. I små företag är det ofta 

ägaren som är högste chef och det är lättare att få en överblick över hela produktionen. Detta 

kan även vara något som försvårar för de anställda att hålla isär jobb och privatliv. I små 

företag kan det skapas en omhändertagande attityd som gör att du som anställd känner en 

press att ständigt ställa upp vi problem. I motsats till stora företag där risken finns att 
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personalen går dit och gör precis det de ska göra och inget annat, att de inte ens visar sitt stöd 

till arbetskamraterna runt omkring. Som en intervjuperson uttryckte det:   

 
[…] får jag inte va delaktig så kommer jag sluta att lämna förslag också. (IP 1, 

IFMetall)  

 

Att det idag finns brister i hur mycket de anställda får vara delaktiga i organisationen var 

något som kom upp som ett problemområde i de båda intervjuerna. Det framkom även att det 

kan finnas skillnader i delaktighet mellan stora och små företag.  

 

5.3.5 Förändrat regelverk 

 

Något som ofta kom upp vid de två intervjuerna var det förändrade regelverket i den allmänna 

försäkringen, något som skapar problem och oro bland de fackliga medlemmarna. En rädsla 

för att hamna utanför systemet leder till att anställda går till arbetet fast de är stressade och 

inte mår bra. Det finns även en oro att få sin sjukdom bedömd av Försäkringskassans personal 

vilka inte har någon medicinsk kompetens och dessutom gör bedömningar utifrån schabloner. 

Dessa visar någon form av medelmänniska, har du sjukdom x så ska det ta x antal veckor 

innan du anses helt frisk berättade en av intervjupersonerna. Speciellt tiden strax efter att 

förändringarna i regelverket genomförts hade många medlemmar problem, något som dock 

har minskat i antal nu. Att fokus ligger på hur lång tid en person har på sig att bli frisk istället 

för att just bli frisk, är märkligt anser den ena intervjupersonen.  

 
För det är ju kontentan av det hela att man har en tidsaspekt och inte en aspekt på vi 

ska ha friska människor i Sverige. Och det är ju sånt som blir väldigt konstigt då, 

och då finns det företag som tycker att det är ju bra, vi ska inte ha några halta och 

lytta på det här företaget. Det säger man aldrig, men…personerna försvinner ju ut 

liksom. (IP 1, IFMetall) 

 

Båda intervjupersonerna pratade om de förändringar i regelverket kring sjukskrivningar som 

skedde för några år sedan. Dessa förändringar har skapat en oro och stress bland de fackliga 

medlemmarna. Anställda går till sina arbeten fast de är sjuka då det finns en rädsla att hamna 

utanför systemet berättade skyddsombuden.  

 

5.3.6 Samarbete och stöd 

 

En av intervjupersonerna uttryckte att det finns svårigheter att få arbetstagare att engagera sig 

som skyddsombud på sin arbetsplats. Vidare uttrycktes en önskan om att samarbetet mellan 

arbetsgivare och de fackliga organisationerna skulle förbättras. 

 
För jag tror egentligen inte att det är det här man vill för jag tror att alla arbetsgivare 

skulle ha vilja ha frisk personal som tycker att det är kul att gå på jobbet. Dessutom 

så skulle jag tycka det var jättekul om man hade arbetstagare som sprudlade av nya 

idéer som man kan genomföra på arbetsplatsen, med viss ledning då så att det är det 

man är ute efter. (IP 2, HRF) 

 

Eftersom inspektörer från Arbetsmiljöverket inte hinner besöka företagen ofta, har dessa 

uttryckt att det är bra att de regionala skyddsombuden besöker arbetsplatser oftare än vad de 

själva hinner med. I den ena fackliga organisationen har de som målsättning att besöka 

företagen en gång per år. 
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Stödet från arbetsgivaren är beroende av dennes attityd. Har arbetsgivaren en attityd att alla 

enbart ska jobba eller ska de anställda måna om varandra också? Förr fanns något som en av 

intervjupersonen kallade pysselmänniskor. Dessa var personer som var anställda i företaget 

för att utföra uppgifter för att öka trivseln för de andra anställda. Detta kunde vara att ta hand 

om hur det såg ut i matsalen eller rensa bland buskar och träd. De här pysselmänniskorna blev 

företagets sätt att ta hand om de anställda och deras välmående. 

 
Dom här småsakerna och det är nåt som blir asså den kultur som är i företaget och 

får man då en sån här liten ta hand om kultur, ja då är ju det ett företag som man 
gärna jobbar på och blir kvar länge på. (IP 1, IFMetall) 

 

Denna omhändertagande kultur blir mer och mer sällsynt, dock finns den kvar i större 

omfattning i små företag enligt den ena intervjupersonen. Stödet mellan anställda minskar 

också, det finns inte längre samma kamratanda som en intervjuperson uttryckte det. Det är en 

effekt av slimmade organisationer. Stressade och pressade arbetstagare tar ut sin frustration på 

varandra och det finns inte längre någon toleransnivå gentemot varandra. Det är inte längre 

acceptabelt att någon inte arbetar till max och kanske har en dålig dag eftersom det påverkar 

alla i större omfattning idag. Detta gör att det inte längre är kul att gå till jobbet och som en 

intervjuperson sa:    

 
Jag undrar om det inte är värre att gå till jobbet om jag inte kommer överens med 

arbetstagarna än med en arbetsgivare som man kanske inte träffar hela tiden. (IP 2, 

HRF) 

 

För att på bästa sätt lösa de psykosociala arbetsmiljöproblemen på arbetsplatserna är det 

viktigt att det finns ett samarbete mellan anställda, arbetsgivare, fackliga organisationer och 

Arbetsmiljöverket. Anställda måste engagera sig i större utsträckning och kulturen i företagen 

måste bli mer omhändertagande enligt de regionala skyddsombuden.  

 

5.3.7 Framtiden 

 

Förhoppningen hos de regionala skyddsombuden är att framtiden för med sig ett förändrat 

synsätt, att det ska bli acceptabelt att anställda ibland är sjuka och borde stanna hemma för att 

kurera sig. Det finns en önskan om att arbetsgivarna ska börja lita på sin personal, att de 

verkligen är sjuka när de säger det och att det inte handlar om att utnyttja systemet på något 

sätt. Dock finns det en tendens till att vi är på väg tillbaka till massproduktion, ett arbetssätt 

där jobbet blir enklare och enklare med mindre och mindre delar menar en av 

intervjupersonerna.  

 
[…] istället för asså ett produktionssystem där man tar hand om människan och ser 

till, om människan mår bra så kommer jag ju få ut en bra produkt då i slutändan för 

jobbar jag säkert och mår bra på jobbet […] (IP 1, IFMetall) 

 

Får en anställd uppskattning och vet vad som förväntas av en, då är det lättare att ta ansvar 

och engagera sig i arbetet framhöll ena intervjupersonen. För att kunna förbättra den 

psykosociala hälsan bland de anställda krävs det tydliga riktlinjer om hur arbetet sker på de 

olika företagen, bättre planering och att kunskapen om vad som gör att människor mår bra på 

företaget ökar. Det krävs ett bättre samarbete mellan arbetsgivare, arbetstagare och fackliga 

organisationer. Arbetstagarna måste även de börja ta ansvar för arbetsmiljön och hälsan på 

deras arbetsplatser. Forskning, som det satsades mycket på förr, behöver få nya satsningar. 

Det är väsentligt att sprida de goda exemplen, att lära av varandra, exempelvis genom 

företagsråd. Företagshälsovården som idag inte längre är obligatorisk, behöver byggas upp 
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igen. Inom företagshälsovården fanns en stor kompetens, bland annat hos de skyddsingenjörer 

som ofta var anställda där. Nyttan med att använda sig av företagshälsovården måste bli 

tydligare för att visa på att den kan vara till gagn både för företaget i stort och för dess 

ekonomi.  

 
[…] det tror jag ju också då att det beror ju på vad man vill betala för och man ser 

inte att man kan tjäna ganska mycket pengar på dom här bitarna genom att ha frisk 

personal. (IP 2, HRF) 
 

Enligt de regionala skyddsombuden har den psykosociala hälsan försämrats bland de 

arbetsplatser som de besöker. Den största problematiken verkar vara bristen på 

kommunikation och förändrade organisationsformer. Skulle det finnas en öppenhet på 

arbetsplatserna där det var enkelt att prata om allt mellan himmel och jord skulle personalen 

kanske också kunna hantera de förändringar som sker på ett bättre sätt.    

 

De båda regionala skyddsombuden hoppas att organisationer ska bli bättre på att ta hand om 

sina anställda. Tilliten måste öka och arbetsgivare måste bli bättre på att visa uppskattning för 

sina anställda. Ett sätt att förbättra den psykosociala hälsan är att ta hjälp av den kompetens 

som finns inom företagshälsovården menade den ena intervjupersonen. 

 

5.3.8 Sammanfattande analys 

 

De regionala skyddsombud som intervjuats anser att den psykosociala hälsan i Örebro distrikt 

försämrats mellan år 2005 och 2011. En del i problematiken är att det finns brister i 

kommunikationen mellan anställda och chef, vilket kan skapa bristande kontroll och att de 

anställda inte vet vad som förväntas av dem. Bristande kommunikation kan även betyda att 

det finns brister i stödet mellan chefer och anställda (Johnson & Hall 1988:1336). Viktigt att 

framhålla är dock att stöd kan komma från flera håll, både från arbetsgruppen, organisationen 

och även från den fackliga organisationen (Karasek & Theorell 1990:183). Det arbete som de 

regionala skyddsombuden utför blir då än vikigare om det finns brister i stödet från cheferna. 

Att ha socialt stöd kan göra att individerna lättare kan hantera påfrestande händelser (Allebeck 

et al. 1998:119). 

 

Intervjupersonerna berättade att det är vanligt att det genomförs något som kallas ständiga 

förbättringsarbeten och att organisationer slimmas. Forskning har dock visat att inte alla 

organisatoriska förändringar har negativ effekt på den psykosociala hälsan utan att det i vissa 

typer av organisationer kan leda till en bättre arbetsmiljö (Ferrie et al. 2007:62-64). 

 

Bemanningsföretag blir en allt vanligare anställningsform och färre anställda ska utföra flera 

personers arbete enligt de regionala skyddsombuden. Det finns ett ökat krav på flexibilitet och 

att de anställda ska vara anpassningsbara, precis som tidigare forskning visat (Allvin et al. 

2006:44). Anställda får heller inte vara delaktiga i tillräckligt stor utsträckning enligt de 

regionala skyddsombuden. I en studie som genomfördes i Norge framkom att anställda 

upplevde att arbetsbördan blev större om de inte fick delta i beslutsprocesser (Kalleberg et al 

2009:107). Att få vara delaktig är en del i att ha kontroll. Delaktighet ger en bättre överblick 

över situationen och det är viktigt att anställda får vara delaktiga i arbetets organisering på 

lång sikt menar Theorell (2003a:22-23). 

 

Förändringarna i den allmänna försäkringen som genomfördes för några år sedan skapade och 

skapar stress och oro bland de fackliga medlemmarna berättade intervjupersonerna. En ökad 

förekomst av stress och utbrändhet startade redan under 1990-talet (Johansson 2002:303-305), 
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men enligt Marklund och Theorell (2005:327-329) kanske det inte beror på en dålig 

arbetsmiljö utan istället att kraven på att de anställda ska vara friska har ökat. En av 

intervjupersonerna framhöll att det förändrade systemet med den allmänna försäkringen 

förmodligen uppskattas inom en del företag då anställda på det sättet kan sorteras ut om de 

inte är fullt friska.   

 

Skyddsombuden anser att för att lösa problematiken kring de psykosociala 

arbetsmiljöfrågorna behöver samarbetet bli bättre. Anställda måste bli mer aktiva och alla 

inblandade parter måste bli bättre på att samarbeta. Kulturen inom organisationerna måste 

förbättras och bli mer omhändertagande. Det är de regionala skyddsombudens förhoppning att 

företag ska bli bättre på att ta hand om sina anställda. De måste bli bättre på att visa 

uppskattning och ta hjälp av exempelvis företagshälsovården när de inte klarar att lösa 

problematiken på egen hand.   

 

5.4 Statistik 

 

Nedan följer en beskrivning av de statistiska förändringar som skett av den psykosociala 

hälsan. Den statistikansvariga myndigheten är Arbetsmiljöverket men materialet finns på 

Statistiska Centralbyråns hemsida. För att förenkla materialet har tre tabeller skapats.  

 

Tabellerna 2 och 3 visar att det var en större andel män och kvinnor som år 2010 upplevde att 

deras arbete var jäktigt och enformigt än vad det var år 2005. År 2010 mättes dock endast om 

de tillfrågade ansåg att arbetet var enformigt och ökningen kanske därför inte hade varit lika 

stor om exakt samma variabler varit med. Samtidigt var det fler, ungefär lika många män som 

kvinnor, som upplevde att de fick större möjligheter att lära sig nya saker i arbetet mellan åren 

2005 till 2010. Fler kvinnor än män upplevde sitt arbete psykiskt ansträngande år 2005 och 

skillnaden mellan män och kvinnor var ännu större år 2010 (www.scb.se hämtat den 27 och 

29 mars 2012). 

 

Tabell 2: Procent av antalet tillfrågade i undersökningar om arbetsmiljö 

  2005 2006a 2006b 2007 2010 

Enformigt och jäktigt arbete 10,6 11,4 13,4 12,7 17,1* 

Möjligheter att lära sig nya saker i arbetet 70,1 71,9 70,8 72 74,2 

Psykiskt ansträngande arbete 42,6 42,8 44 43,5 42,4 

*endast enformigt arbete 

(www.scb.se hämtat 27 och 29 mars 2012) 

      

Tabell 3: Procent av antalet tillfrågade i undersökningar om arbetsmiljö, fördelat på kön 

  2005 (m/k) 2006a (m/k) 2006b (m/k) 2007 (m/k) 2010 (m/k) 

Enformigt och jäktigt 
arbete 11,1/10,2 12,2/10,7 13,9/12,9 12,3/13,1 17,6/16,6* 
Möjligheter att lära sig 
nya saker i arbetet 71,7/68,5 72,1/71,7 72,7/68,9 73,3/70,8 76,5/71,6 
Psykiskt ansträngande 
arbete 39,5/45,7 38,6/47,1 38,0/49,8 38,0/48,9 37,6/47,6 

*endast enformigt arbete 

(www.scb.se hämtat 27 och 29 mars 2012) 

 

Tabell 4 visar att det blir vanligare att anställda upplever att de får stöd av både chef och 

arbetskamrater. Det är dock fler som får stöd av sina arbetskamrater än av chefen. Fler 

kvinnor än män är utsatta för hot och våld i arbetet. Tabellen visar även att det är vanligare att 

http://www.scb.se/
http://www.scb.se/
http://www.scb.se/
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kvinnor än män upplever att de har för mycket att göra på arbetet (www.scb.se hämtat den 27 

och 29 mars 2012). 

 

Tabell 4: Procent av antalet tillfrågade i Arbetsmiljöundersökningar, fördelat på kön 

(www.scb.se hämtat 27 och 29 mars 2012) 

 

5.4.1 Sammanfattande analys 

 

Den statistik som hämtats från SCB visar att det har blivit fler anställda som känner att deras 

arbete är enformigt och jäktigt mellan åren 2005 till 2010. Ökningen är nästan lika stor bland 

män och kvinnor. Tidigare forskning har visat att det är viktigt att anställda själva kan 

kontrollera arbetstakten (Blauner 1964:21) och att det är viktigt att inte ha för mycket att göra 

då det kan orsaka stress (Johansson 2002:308). Att ha ett jäktigt och enformigt arbete kan 

orsaka låg arbetsglädje (Gardell 1976:66), bidra till en ökad sjukfrånvaro (Bjurvald et al. 

2005:338-339) och skapa långtidssjukfrånvaro på grund av ett lågt handlingsutrymme 

(Wikman 2004:139). 

 

Både män och kvinnor upplever att deras möjligheter att lära sig nya saker i arbetet har ökat, 

men ökningen är störst bland männen. Ungefär hälften av alla anställda, något fler av 

kvinnorna och något färre av männen, anser att de har för mycket att göra på arbetet. Denna 

statistik visar också att det är vanligare att anställda får stöd av sina arbetskamrater än av sina 

chefer. Vikten av socialt stöd har tagits fram i ett flertal studier (Gardell m fl. 1963:28, 34, 

Gardell 1976:66, Allebeck et al. 1998:119 och Bjurvald et al. 2005:338-339). 

 

Statistiken ovan har en tydlig koppling till teorin om krav, kontroll och stöd. Att det blivit fler 

som känner att deras arbete är enformigt och jäktigt kan kopplas samman med att det 

förmodligen blivit fler som arbetar i så kallade spända arbeten. Kraven på de anställda är höga 

men deras beslutsutrymme över arbetet är lågt. Spända arbeten är de som enligt Karasek och 

Theorell (1990:32) har störst risk att orsaka psykisk ohälsa bland de anställda. Vidare finns 

även en tydlig koppling till stöd. Ungefär en tredjedel av alla anställda år 2009 ansåg inte att 

de fick något stöd av sina chefer. Tidigare forskning har visat att spända arbeten i 

kombination med ett lågt socialt stöd är de sämsta arbetena sett ur en psykosocial synvinkel 

(Van Derdoef & Maes 1999:107). 

 

  

 
2005 (m/k) 2007 (m/k) 2009 (m/k) 

Kan inte koppla av tankarna på jobbet under fritiden 
varje vecka 42,1/44,8 38/44 42/45 

Känner olust att gå till arbetet varje vecka 18/17,6 16/16 16/16 
Får för det mesta inte/aldrig stöd och uppmuntran 
från chefer 42,4/33,4 36/31 36/30 
Får för det mesta inte/aldrig stöd och uppmuntran 
från arbetskamrater 23,3/13,3 21/13 19/13 

Utsatt de senaste 12 mån för våld eller hot om våld 10/17,7 10/18 10/18 
Upplever att (instämmer helt eller delvis) man har 
alldeles för mycket att göra 52,5/54,9 53/57 46/56 

http://www.scb.se/
http://www.scb.se/


29  

6. Slutsatser  
 

Antalet skyddsombudsstopp i Örebro distrikt som rör psykosociala frågor har inte ökat mellan 

åren 2005 till 2011 utan de har varierat mellan två till tre stycken per år. Sedan mitten av 

1990-talet har antalet stopp per år däremot ökat (Steinberg 2004:364).  Majoriteten av de 

stopp som skett sedan mitten av 2000-talet var orsakade av att anställda blev utsatta för hot 

och våld. Ett fåtal har handlat om kränkningar, merarbete och hög arbetsbelastning. 

Detsamma gäller de skyddsombudsstopp som skedde mellan 1991-1995 (Steinberg 2004:155-

156). Flera av dessa hade förmodligen kunnat förhindras om de anställda fick vara mer 

delaktiga i beslutsprocesser, att de fick en ökad kontroll över arbetet och att de fick mer stöd.  

 

Den psykosociala hälsan har inte förändrats under de senaste åren enligt inspektörerna från 

Arbetsmiljöverket. Däremot anser de att en försämring av den psykosociala hälsan startade 

redan under 1990-talet, något som stämmer överens med tidigare forskning (Johansson 

2002:303-305). De psykosociala arbetsmiljöproblem som finns idag enligt inspektörerna är 

bland annat ett ökat krav på att företag och dess anställda ska vara flexibla. Samtidigt som 

företag behöver vara mer flexibla för att anpassas till den ständigt föränderliga marknaden 

behöver dess anställda stabilitet (Allvin et al. 2006:10). Att vara anpassningsbar kan betyda 

att anställda har bristande kontroll över sin arbetssituation samtidigt som kraven på att de ska 

vara flexibla är hög. Inspektörerna anser att det finns brister i kommunikationen inom 

organisationerna. Detta kan tyda på att anställda inte får det stöd de behöver, vilket gör det 

svårare att hantera situationer med höga krav och låg kontroll. Enligt Theorell (2003b:37) 

skulle detta betyda att anställda befinner sig i så kallade ISO-spända arbeten. Dock anser 

inspektörerna att det finns en ökad medvetenhet kring de psykosociala frågorna på företagen 

samtidigt som det är något som kan förbättras ytterligare.   

 

Vid intervjuerna med de regionala skyddsombuden framkom att de anser att den psykosociala 

hälsan försämrats under de senaste åren. Denna försämring består bland annat i brister i 

kommunikationen mellan arbetsgivare och anställda, att organisationer ständigt slimmas och 

att färre personer ska utföra samma mängd arbete om inte mer. Vissa organisatoriska 

förändringar, som måttliga neddragningar inom den offentliga sektorn, kan dock leda till en 

bättre arbetsmiljö enligt tidigare forskning (Ferrie et al. 2007:62-64). Vidare finns det enligt 

de regionala skyddsombuden brister i delaktighet och att de anställda inte får tillräckligt 

mycket stöd från sin arbetsgivare. För att förbättra den psykosociala arbetsmiljön anser de 

regionala skyddsombuden att samarbetet måste bli bättre.  

 

Statistik från Statistiska Centralbyrån visar att fler upplevde sitt arbete som enformigt och 

jäktigt år 2010 än år 2005. Att känna att arbetet är jäktigt kan tyda på att det finns brister i 

kontrollen över arbetssituationen vilket bland annat kan orsaka stress (Johansson 2002:308) 

och sjukfrånvaro (Bjurvald et al. 2005:338-339). Samtidigt visar statistiken att fler upplevde 

att de fick möjlighet att lära sig nya saker i arbetet. Det är vanligare med stöd från 

arbetskamrater än chefer, men den kan även komma från den fackliga organisationen enligt 

Karasek och Theorell (1990:183). Statistiken visar också att ungefär hälften av alla anställda 

upplever att de har för mycket att göra på arbetet.  

 

De olika mätmetoderna gav olika svar på frågan om den psykosociala hälsan förändrats under 

de senaste åren. Antalet skyddsombudsstopp som varit orsakade av psykosociala 

arbetsmiljöproblem har inte ökat. Inspektörerna från Arbetsmiljöverket anser inte att den 

psykosociala hälsan förändrats under de senaste åren. De regionala skyddsombuden anser 

däremot att det skett en försämring, vilken beror bland annat på ökade krav på flexibilitet, 
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minskad kommunikation och sämre delaktighet. Statistik från SCB visar att fler upplever 

arbetet som jäktigt och många anser att de har för mycket att göra på arbetet.   
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7. Slutdiskussion 
 

Nedan följer reflektioner och en diskussion kring den metodik som använts i uppsatsen. Det 

finns även en del förslag och tankar kring vidare forskning inom området.  

 

7.1 Metodkritisk reflektion 

 

Om undersökningen skulle göras om och det fanns mer tid skulle först och främst fler 

intervjuas. Det skulle vara intressant att intervjua fler inspektörer för att se likheter och 

skillnader mellan olika län och olika branscher. Detsamma gäller för de regionala 

skyddsombuden vilka besitter stor kunskap om hälsan inom deras bransch och område. Även 

om de intervjuer som genomförts till uppsatsen är få kan de ge en fingervisning om vad ett 

större material skulle kunna visa. Intervjuerna skulle kunna ha varit mer inriktade på krav-

kontroll-stödmodellen och haft fler specifika frågor kring delarna i teorin. Förmodligen skulle 

dock mycket av det övriga materialet missats om frågorna endast handat om teorin. Den 

ursprungliga idén var att endast studera skyddsombud och skulle det funnits mer tid till 

insamling och behandlig av material skulle stoppen i fler län studerats, gärna hela Sverige. 

 

De olika måtten har olika tillförlitlighet. Den största bristen bland intervjuerna är att de är få. 

Intervjupersonernas kunskaper och erfarenheter har däremot en stor tillförlitlighet. Personerna 

har arbetat som inspektörer eller regionala skyddsombud i flera år och gör ofta besök på 

arbetsplaster inom deras distrikt och bransch. Statistiken är insamlad av Arbetsmiljöverket 

och behandlad av Statistiska centralbyrån och dessutom gäller den för hela landet. Därför har 

även den stor tillförlitlighet. Den undersökningsmetod som kanske har lägst tillförlitlighet är 

skyddsombudsstoppen. Tillförlitligheten i de stoppen som finns är hög eftersom de baseras på 

verkliga händelser och skyddsombudens kunskaper inom området. Dock finns det fler 

psykosociala arbetsmiljöproblem på arbetsplatser än vad stoppen visar. Att skyddsombuden 

stoppar arbetet beror på att problemet har gått för långt och utgör en fara för liv eller hälsa. 

Förhoppningsvis tar skyddsombud och arbetsgivare tag i de risker som finns på 

arbetsplatserna innan skyddsombuden behöver använda den sista åtgärden, att stoppa arbetet. 

Det är ändå intressant att studera hur ofta det sker att de psykosociala hälsoriskerna negligeras 

så pass långt att skyddsombudet ser det som den enda lösningen att stoppa arbetet.    

 

Statistiska centralbyrån bytte år 2006 insamlingsmetod och resultaten av de båda metoderna 

år 2006 visas i tabellerna 2 och 3. Frågan är då om det går att jämföra siffror som har tagits 

fram med två olika metoder? Det finns skillnader i de siffror metoderna visar, men 

skillnaderna är små. Då det inte finns någon liknande statistik någon annanstans, var det bästa 

att visa på de skillnader som finns år 2006 och dessutom tydliggöra de ändringar som 

genomförts i insamlingsmetod, vilket har gjorts i uppsatsen. Vidare skulle det varit intressant 

att studera statistiken över en längre tidsperiod. När statistik undersöks kanske en längre 

tidsperiod behövs för att kunna dra några slutsatser. En del i denna uppsats var dock att ha 

material som var jämförbart och därför valdes att endast ha med åren 2005 till 2011 även i 

statistiken.  

 

7.2 Vidare forskning 

 

Något som var förvånande i materialet var att de olika undersökningsmetoderna gav olika svar 

på frågan om den psykosociala hälsan förändrats. Stoppen och intervjuerna med inspektörerna 

gav liknande svar. Den psykosociala hälsan har inte förändrats under de senaste åren var deras 

svar. De regionala skyddsombuden och statistiken däremot gav en annan bild. Enligt dem har 
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den psykosociala hälsan försämrats under de senaste åren. Vidare forskning kring detta hade 

varit intressant att genomföra. Varför ger olika undersökningsmetoder olika resultat? Vem har 

den mest korrekta bilden?  

 

Det finns mängder med aspekter inom psykosocial hälsa som hade varit intressanta att 

studera. Efter den finanskris som skedde år 2008, skapades det en större klyfta mellan 

arbetare och chefer? Har distansen mellan arbetare och chefer blivit större sedan 2008?  

 

Påverkade finanskrisen överhuvudtaget den psykosociala hälsan? Den borde ju rimligtvis ha 

försämrats då eftersom det var många som blev arbetslösa. Vidare gjordes omstruktureringar 

för att hålla organisationerna vid liv och fler blev oroliga och medvetna om den ekonomiska 

situation man befinner sig i. Här skulle det vara intressant att specifikt studera de branscher 

som påverkades mycket av krisen som exempelvis byggbranschen. 

 

En av intervjupersonerna berättade att det finns mycket stora skillnader i 

sjukskrivningsstatistiken om orsakerna till sjukskrivningen. Om en person åker till sjukhuset 

kan läkaren fylla i att ohälsan orsakats av arbetet. Dessutom kan arbetsskadorna eller besvären 

anmälas till Arbetsmiljöverket. Intervjupersonen berättade att det finns stora skillnader i dessa 

två statistiska underlag. Det är många fler fall som rapporteras inom vården än till 

Arbetsmiljöverket. Detta skulle vara intressant att titta närmare på.   
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 
Inledande info: 

 Vem är jag? 

 Vad handlar intervjun om? 

 OK att spela in? 

 Avbryta när som helst 

Syftet är att undersöka om och i så fall hur den psykosociala hälsan i arbetslivet 

förändrats i Örebros, Västmanlands och Värmlands län mellan år 2005 till 2011 

genom att studera skyddsombudsstopp, intervjua Arbetsmiljöverkets inspektörer och 

regionala skyddsombud samt studera SCB:s statistik. 

 

Intervjuguide 
 

Inledande frågor 

 Kan du berätta om ditt arbete? 

o Hur länge arbetat här? 

o Mga anställda? 

 Hur länge arbetat på AV/som RSO? 

o Hur fungerar SO-verksamheten inkl HSO, RSO, SO? 

 (Pool? Åker runt till flera arb.platser? Utbildningar i psykosocial hälsa, 

psykosociala skyddsronder mm?) 

 Kan du definiera vad psykosocial hälsa betyder för dig?  

 

Psykosocial hälsa 

 Hur såg den psykosociala hälsan ut år 2005? 

o Vad påverkade den psykosociala hälsan? 

 Hur såg den psykosociala hälsan ut år 2011? 

o Vad påverkade den psykosociala hälsan? 

 

Förändring 

 Har du märkt någon skillnad i den psykosociala hälsan sedan 2005? 

 Hur skulle du beskriva denna förändring? 

 Varför tror du att det skett en förändring? 

o Har SO:s makt förändrats efter finanskris och maktskifte? 

 Hur ser du på framtiden vad gäller den psykosociala hälsan? 

 

 

 
Avslutande fråga 

 OK att stå som ex. ”RSO HRF” eller helt konfidentiell vid citat? 

  



  

Bilaga 2: De 41 arbetsmiljövariablerna 
 

 systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen 

 har tillgång till företagshälsovård genom arbetet 

 kan inte koppla av tankarna på jobbet under fritiden varje vecka 

 svårt att sova p.g.a tankar på jobbet håller en vaken varje vecka 

 uttröttad i kroppen varje vecka 

 trött och håglös varje vecka 

 känner olust att gå till arbetet varje vecka 

 för trött/saknar tid varje vecka för familj/vänner etc 

 sjuknärvaro minst två gånger senaste 12 månaderna 

 får klart otillräckligt med sömn mellan arbetsdagarna 

 kan som mest ½  arbetstiden själv bestämma arbetstakten 

 har minst ½ arbetstiden så stressigt att man inte hinner prata eller tänka på annat än 
arbete 

 kan som mest ½  arbetstiden ta korta pauser för att prata 

 kan för det mesta inte/aldrig delvis bestämma när olika arbetsuppgifter skall göras 

 är för det mesta inte/aldrig med och beslutar om uppläggningen av det egna arbetet 

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

 får för det mesta inte/aldrig stöd och uppmuntran från chefer 

 besked av chefen om vad som skall prioriteras 

 får för det mesta inte/aldrig stöd och uppmuntran från arbetskamrater 

 drar sig för det mesta/alltid för att framföra kritiska synpunkter på arbetsförhållanden 

 indragen de senaste 12 mån i konflikter/ bråk på arbetet med andra än chefer och 
arbetskamrater 

 utsatt de senaste 12 mån för våld eller hot om våld 

 utsatt de senaste 12 mån för mobbning från chefer eller arbetskamrater 

 utsatt de senaste 12 mån för sexuella trakasserier från chef 

 utsatt de senaste 12 mån för sexuella trakasserier från andra än chefer och 
arbetskamrater 

 utsatt de senaste 12 mån för trakasserier grundat på kön från chefer eller 
arbetskamrater 

 arbetet ställer låga krav på kunskap, utbildnings- resp lärotid 

 arbetet ger varje vecka möjligheter att lära nytt  och utvecklas i yrket 

 krävande problemminst halva tiden går åt till att lösa krävande problem 

 upplever att (instämmer helt eller delvis) man har alldeles för mycket att göra 

 upplever att (instämmer helt eller delvis) arbetsuppgifterna är för svåra 

 upplever att (instämmer helt eller delvis) arbetsuppgifterna är för enkla 

 upplever att (instämmer helt eller delvis) inflytandet är för litet 

 upplever att (instämmer helt eller delvis) arbetet är psykiskt påfrestande 

 upplever att (instämmer helt eller delvis) arbetet är enformigt 

 upplever att (instämmer helt eller delvis) arbetet är bundet/ofritt 

 arbetet är mycket meningsfullt 

 nöjd med arbetet i stort 

 upplever att (instämmer helt eller delvis) man är mycket missnöjd med arbetet 

 med samma yrke under de senaste 5 åren där arbetstakten har ökat 

 med samma yrke under de senaste 5 åren där risken att bli utsatt för våld har ökat 

 


