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SAMMANFATTNING 

Personer med psykiska funktionsnedsättningar har svårare att erhålla och behålla ett arbete på den 

reguljära arbetsmarknaden. Målgruppen löper större risk att drabbas av ohälsa då de ofta exkluderas 

från arbetsmarknaden på grund av deras svårigheter och behov av anpassningar i arbetsmiljön. Syftet 

är att beskriva hur personer med psykiska funktionsnedsättningar som erhållit insatser via metoden 

Supported Employment upplever att arbetsmiljön påverkar deras välbefinnande. Det var 17 personer 

med olika psykiska funktionsnedsättningar som hade erfarenhet av en arbetsmiljö som deltog i 

studien. Bedömningsinstrumentet Work Environment Impact Scale (WEIS) användes till 

datainsamlingen tillsammans med tillhörande intervjuguide för att samla information kring hur 

deltagarna upplevde välbefinnande i sin arbetsmiljö. I resultatet framkom det att faktorer som 

samarbete med arbetskamrater, utformning av arbetsuppgifter, arbetets stimulans, arbetstider och 

arbetets värde och betydelse var de faktorer som upplevdes mest stödjande för välbefinnande i 

arbetsmiljön. De faktorer som upplevdes mest hindrande för välbefinnande i arbetsmiljön var 

arbetsuppgiftens krav, förmåner, sensoriska egenskaper, förväntningar på prestation i arbetet och 

arbetsredskap. Flera studier visar på att en fungerande arbetsmiljö är viktigt för att kunna utföra sitt 

arbete. Förslagsvis behövs fler studier som fokuserar på att utveckla arbetsmiljöinterventioner som 

stödjer personer med psykiska funktionsnedsättningar att trivas och behålla sitt arbete.   
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ABSTRACT 

People with mental disabilities have difficulty obtaining and keeping a job in the regular labor market. 

The target group is at greater risk of developing illness, as they are often excluded from the labor 

market due to their difficulties and their needs for adaptations in the work environment. The purpose 

of this study is to describe how people with mental disabilities who have received interventions 

through the ‘Supported Employment’ method experience their work environment and how it affects 

their well-being. Seventeen people with different mental disabilities and with experience of a specific 

work environment participated in the study. The ‘Work Environment Impact Scale’ (WEIS) assessment 

was used for data collection along with the associated interview guide to gather information about 

how the participants perceived their work environment. In the results it emerged that factors such as 

cooperation with coworkers, job design, the stimulus of work, working hours, and the value and 

importance of work were the factors that were most supportive for well-being in the work 

environment. The most obstructive factors for well-being in the work environment were the work 

demands, benefits, sensory characteristics, expectations of performance at work, and work tools. 

Several studies show that a soundly functioning work environment is important in order to perform at 

work. More studies are needed that focus on developing work environment interventions that help 

people with mental disabilities to enjoy and keep their jobs. 
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1 Inledning 
Flera studier visar att arbetslösheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar är hög 

i välfärdsländer som Australien, England och USA (Waghorn et al 2009; Boardman et al. 2003; 

Bond, Drake & Becker 2008). Studierna påvisar också att det är svårt för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar att behålla ett arbete utan stöd och anpassningar i arbetsmiljön. 

Arbetsmiljölagen säger att förhållanden i arbetsmiljön ska anpassas till personens olika 

förutsättningar i både fysiska och psykosociala avseenden (SFS 1977:1 160). Arbetsmiljön 

påverkar individens förutsättningar på arbetet (Wadell & Larsson 2002).  
 

Personer med psykiska funktionsnedsättningar blir ofta besvikna på sig själva för att de 

upplever att de inte kan utföra samma uppgifter som andra i sin omgivning (Argentzell & 

Leufstadius 2010). Upplevelserna kan i längden leda till ohälsa och individen kan då tappa 

känslan av delaktighet i samhället (Sandlund 2014). Omgivningen kan ha svårt att förstå vad 

en psykisk funktionsnedsättning innebär och därför kan målgruppen upplevas som 

“nonchalanta och oföretagsamma” (Argentzell & Leufstadius 2010a, s. 64). Upplevelserna kan 

försvåra personernas möjligheter till att få och behålla ett arbete. 

 

Inom arbetslivsinriktad rehabilitering finns fokus att hjälpa personer med psykiska 

funktionsnedsättningar att erhålla och behålla en sysselsättning då används bland annat metoder 

som Supported employment (SE) och Individual placement and support (IPS) (Lexen, Emmelin 

& Bejerholm 2016). Syftet med metoderna är att hjälpa personer med funktionsnedsättningar 

att hitta ett arbete och att sedan stödja dem på arbetsplatsen (Bejerholm 2010; Markström & 

Bejerholm 2015). En anpassad arbetsmiljö har visat sig vara en viktig faktor för att personer 

med psykiska funktionsnedsättningar ska kunna behålla sitt arbete (Kouvonen et al. 2016). 

Denna studie bygger på ett samarbete med en kommunal verksamhet som använder sig av 

metoderna SE och IPS för att hjälpa personer med psykiska funktionsnedsättningar att få en 

sysselsättning.  
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2 Bakgrund 
2.1 Psykiska funktionsnedsättningar 
För personer med psykiska funktionsnedsättningar förekommer begränsningar i personens 

möjligheter att vara aktiv samt svårigheter att förverkliga mål i livet (Hydén 2005).  

Begränsningarna ska ha förekommit eller räknas bestå under en längre tid. Personer med 

psykisk funktionsnedsättning kan inneha svårigheter inom olika livsområden som bland annat 

boende, arbete, social gemenskap och relationer (SOU 2006:100; Brunt 2014). Personer som 

diagnostiserats med psykiska sjukdomar eller störningar i form av neuropsykiatriska tillstånd, 

psykossjukdomar, personlighetsstörningar eller allvarligare affektiva syndrom drabbas av 

konsekvenser i form av psykiska funktionsnedsättningar (SOU 2006:100).   

 

Det finns en risk för personer med psykiska funktionsnedsättningar att utveckla kognitiva 

svårigheter som kan drabba de exekutiva funktionerna. Exekutiva funktioner är av vikt för att 

klara av att leva ett bekymmerslöst liv, vilka innebär att kunna ta initiativ, tidsuppfattning, 

förmågan att motivera sig själv, förmågan att skapa struktur i vardagen, förmågan att fokusera, 

upprätthålla uppmärksamhet samt planerings och -organisationsförmåga. Personer som innehar 

nedsatta exekutiva funktioner berövas förmågan att utföra det automatiska handlingsmönster 

som är avgörande för ett fungerande vardagsliv. Exekutiva nedsättningar är för många i 

personens omgivning svåra att förstå, vanligen uppfattas personer med exekutiva nedsättningar 

av omgivningen som “nonchalanta och oföretagsamma” (Argentzell & Leufstadius, 2010a, s. 

64).   

 

Förutom nedsatta exekutiva funktioner kan personer med psykiska funktionsnedsättningar vara 

drabbade av ytterligare kognitiva svårigheter som nedsatt arbetsminne, stresskänslighet, 

inlärningssvårigheter samt svårigheter i sociala situationer (Lundin & Ohlsson 2002; Hydén 

2005). För personer med psykiska funktionsnedsättningar förekommer det ofta att personen har 

svårt att strukturera dagen, samt svårighet att upprätthålla en fungerande dygnsrytm för att 

lyckas bibehålla en tillfredsställande balans mellan sömn, arbete och fritid. Det kan även vara 

påfrestande med över och/ eller understimulerande miljöer. Det förekommer ofta att en person 

med psykiska funktionsnedsättningar blir besviken på sig själv för att personen upplever att den 

inte kan utföra uppgifter som andra personer i sin omgivning (Argentzell & Leufstadius 2010). 

Svårigheter personerna besväras av kan i längden leda till obalans i livet och skapa ytterligare 

problem såsom ångest, depression och social fobi (Mellgren & Lundin 2012). Med tiden kan 

svårigheterna utvecklas till att individen tappar känslan av delaktighet i samhället (Sandlund 

2014).   

 

2.2 Arbetsmiljö 
Begreppet miljö innefattar bland annat fysiska och sociala egenskaper i en specifik kontext och 

inom den specifika kontexten utförs olika aktiviteter. Miljön påverkar vad människor gör och 

hur de gör i den specifika kontexten.  Förhållandet mellan personen och miljön kan i sin tur 

spela en central roll för hur en funktionsnedsättning upplevs (Kielhofner 2012a).  

 

Arbetsmiljö är ett omfattande begrepp som berör den fysiska och psykosociala omgivningen. 

Arbetsmiljön som utgörs på en arbetsplats påverkar individens förutsättningar på arbetet 

(Wadell & Larsson 2002). Arbetsmiljö innefattar fysiska faktorer såsom ljud, ljus, ventilation, 

utrymmen och tillgång till fungerande arbetsutrustning. Arbetsmiljö inbegriper även 

psykosociala faktorer som innefattar relationer mellan arbetstagarna samt relationen mellan 

arbetstagare och chef. Psykosociala faktorer berör även arbetstid och krav på produktivitet 
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(Ekbladh & Haglund 2010; Zanderin 2005). På grund av de faktorer som kan påverka 

arbetsmiljön måste alla företag organiseras på olika men funktionella sätt då arbetsmiljön 

varierar beroende på vad som produceras eller vilka tjänster som utförs (Zanderin 2005).  

 

I arbetsmiljölagen framgår att arbetsmiljöns förhållanden ska anpassas till personens olika 

förutsättningar i både fysiska och psykosociala avseenden (SFS 1977:1 160). Arbetstagaren ska 

få möjlighet att ha inflytande gällande utformning, förändringar och utveckling som rör 

arbetstagarens arbete och egen arbetssituation. Arbetets organisation, tekniska utrustning samt 

arbetsinnehåll ska utformas så att arbetstagaren som utför arbetet inte riskerar att utsättas för 

fysisk eller psykisk belastning som kan medföra olycka eller ohälsa. Arbetsgivaren ska 

eftersträva att arbetsförhållandena bidrar till arbetstagarens personliga och yrkesmässiga 

utveckling (SFS 1977:1 160).  I mars 2016 trädde Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 

organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft (AFS 2015:4). Föreskrifternas fastställer att ingen 

ska behöva bli sjuk på grund av faktorer som otydliga roller, lågt socialt stöd av chef och/eller 

kollegor, stressiga miljöer och otydliga mål som kan vara bidragande orsaker till försämrad 

hälsa hos arbetstagare. I den organisatoriska arbetsmiljön förtydligas förutsättningar och villkor 

för arbetet, de rör faktorer som bland annat ledning, kommunikation, krav och resurser. Samt 

att de arbetsuppgifter och befogenheter som ges till arbetstagaren inte ska leda till ohälsosam 

arbetsbelastning. Den sociala arbetsmiljön berör förutsättningar och villkor inom arbetet bland 

annat socialt stöd och samarbete. Det ska också vara tydligt på arbetsplatsen att kränkande 

särbehandling är oacceptabelt och åtgärder ska vidtas för att motverka kränkande särbehandling 

på arbetsplatsen (AFS 2015:4).  

 

2.3 Rättigheter för personer med psykiska funktionsnedsättningar inom arbete 
Personer med funktionsnedsättningar har på samma villkor rätt till ett arbete som alla andra 

(Myndigheten för delaktighet, MFD 2015). I Artikel 27 i Förenta Nationernas (FN) konvention 

om rättigheter för personer med funktionsnedsättning inom arbete och sysselsättning beskrivs 

att diskriminering ska vara förbjudet. Det innebär att arbetsgivare inte får neka någon 

anställning enbart på grund av en persons funktionsnedsättning. Det betonas även att 

rekryteringsprocessen ska vara öppen för alla samt att arbetsmiljön ska anpassas efter 

individens behov och att arbetsvillkoren ska vara rättvisa (Regeringskansliet 2011).  

Arbetsmiljön har en betydande påverkan på jobbrelaterad diskriminering och är vanligt 

förekommande hos personer med psykiska funktionsnedsättningar (Rüsch et.al. 2014). Om det 

förekommer brister i tillgängligheten på en arbetsplats kan personer med funktionsnedsättning 

missgynnas eller rentav diskrimineras. Om arbetsgivaren inte vidtar skäliga åtgärder i 

arbetsmiljön för alla anställda vare sig med eller utan funktionsnedsättning kan diskriminering 

upplevas. Diskrimineringslagen har ändamålet att motverka diskriminering samt att främja lika 

rättigheter och möjligheter oavsett bland annat kön, ålder och funktionshinder (SFS 2008:567). 

Åtgärder som en arbetsgivare är skyldig att göra går inte att specificera då det beror på 

omständigheter i varje enskilt fall. Åtgärderna kan handla om anpassningar i både den fysiska 

och psykosociala arbetsmiljön. Exempel på fysiska anpassningar är hjälpmedel, utformning av 

personalutrymmen och omklädningsrum. Exempel på psykosociala anpassningar i arbetsmiljön 

är arbetsfördelning, samarbete, krav och samspel. Det är viktigt att arbetsgivaren har en dialog 

med den berörda personen för att ta reda på vilka åtgärder som behöver vidtas 

(Diskrimineringsombudsmannen, DO 2017). 
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2.4 Arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med psykiska funktionsnedsättningar 
Begreppet arbetslivsinriktad rehabilitering är rehabilitering som syftar till att möjliggöra att en 

person ska återfå förmåga och förutsättningar att kunna utföra ett arbete (Jacobsson & Goine 

2008). Arbetslivsinriktad rehabilitering är en sammanhållen individuellt utformad process där 

individen aktivt deltar i samordnade insatser. Processen styrs utefter rehabiliteringens mål som 

är att i huvudsak få personer med funktionsnedsättningar ut på den reguljära arbetsmarknaden. 

Målen gäller även för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Arbetslivsinriktad 

rehabilitering är komplicerad när det kommer till personer med psykiska 

funktionsnedsättningar då personerna under flera år kan ha varit utanför eller aldrig kommit i 

kontakt med ett reguljärt arbete. Rehabiliteringen syftar till att personerna ska tränas till arbetets 

omgivning samt att omgivningen ska anpassas. Att inneha ett arbete ger en god möjlighet för 

personer med psykiska funktionsnedsättningar att integreras och samarbeta med andra 

(Karlsson 2008). Arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar syftar till att förbättra personens svårigheter i relation till arbetet vilket 

även ökar personens delaktighet på arbetet samt ökar personens livskvalité (Mellgren & Lundin 

2012).  

2.4.1 Supported employment och IPS 

Supported Employment (SE) är en metod som ska ge personer med funktionsnedsättningar stöd 

att lyckas i långsiktiga och hållbara sysselsättningar (Bejerholm 2010). Metoden SE är en 

evidensbaserad metod som består av fem olika steg (Corbiere & Lanctot 2011). Stegen är till 

för att hjälpa personer med funktionsnedsättningar att hitta en sysselsättning. Första steget 

innebär att personen ska vara motiverad till att komma ut i arbete. Andra steget handlar om 

kartläggning av individens intresse, kunskap och vilken typ av arbete personen skulle vara 

intresserad av. Det tredje steget går ut på att hitta en arbetsplats som kan ta emot individen. 

Fjärde steget handlar om att arbetsgivaren både är involverad, engagerad och har förståelse för 

anpassningar som individen behöver. Det sista och femte steget innebär att individen ska kunna 

få det stöd som den behöver från både arbetsgivaren och kontaktpersonen för att kunna utföra 

sitt arbete. Inom SE finns det en genomgående röd tråd som innefattar begrepp som 

empowerment, social integration, värdighet och respekt för individen (Bejerholm 2010).  

 

Individual placement and support (IPS) är en modell utformad utifrån supported employment 

och är framtagen för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Modellen tillämpas inom 

psykiatrin för att hjälpa personer med psykiska funktionsnedsättningar att hitta och behålla ett 

arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Utöver stegen som finns i SE -metoden innefattar 

även IPS modellen ytterligare steg som bland annat fokuserar på att få med den medicinska 

aspekten. Stödet som individerna får är inte heller tidsbegränsat utan avslutas när individen 

själv vill. Det är vanligt att arbetsterapeuter använder sig av IPS i sitt arbete med personer som 

har psykiska funktionsnedsättningar. IPS skapar möjligheter för målgruppen att skaffa sig en 

meningsfull tillvaro genom att de blir mer delaktiga i samhället (Areberg 2013).  

 

Vid arbete med personer som har en psykisk funktionsnedsättning kombineras ofta SE och IPS 

stegen för att kunna optimera stödet för individerna (Markström & Bejerholm 2015). Både SE 

och IPS används av olika verksamheter som insats för att hjälpa personer med 

funktionsnedsättningar som antingen haft eller aldrig haft en sysselsättning (Leach 2002). 

Verksamheter som hjälper personer med psykiska funktionsnedsättningar att hitta en 

sysselsättning har oftast anställningsspecialister som exempelvis kan vara rehabkoordinatorer, 

konsulter eller arbetsterapeuter, dem fungerar som nyckelpersoner inom SE och IPS. 

Anställningsspecialisterna följer de olika stegen och koordinerar personerna att hitta rätt 
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sysselsättning och har en stödjande roll i förhållandet mellan arbetsplatsen och den 

arbetssökande. Anställningsspecialisterna ger den arbetssökande obegränsat stöd både på och 

utanför arbetet, vilket skapar en större trygghet för personen (Lexen, Emmelin & Bejerholm 

2016).  

2.5 Betydelsen av arbete för personer med psykiska funktionsnedsättningar 

Begreppet arbete enligt Kielhofner (2012b) är aktiviteter som innebär avlönat eller oavlönat 

arbete. Avlönat arbete är aktiviteter som ger produktivitet och ekonomiskt underhåll. Oavlönat 

arbete är aktiviteter som avser hushållet, uppfostran av barn eller andra aktiviteter som ger 

produktivitet utan någon ekonomisk vinning.  Arbete skapar en ekonomisk balans och bidrar 

till struktur i livet genom rutiner och vanor som skapar ordning i vardagen (Christiansen, Baum 

& Bass 2015; Kielhofner 2012b). Utöver struktur och ordning i vardagen ger arbetet människor 

en roll i sociala situationer samt utvecklar relationer till andra individer. Arbetet bidrar till ett 

ökat välbefinnande samt ökad känsla av meningsfullhet i livet, därför har arbetet en stor 

betydelse även för personer med psykiska funktionsnedsättningar (Eklund 2010). 

Välbefinnande uppkommer när kraven i arbetsmiljön stämmer överens med personens 

förmågor och behov (Ekbladh & Haglund 2010). Att ha ett arbete och en anställning kan leda 

till både minskade psykiska symtom samt förbättring av personens färdigheter (Bell & Lysaker 

1997; Kennedy-Jones, Cooper & Fossey 2005). Personer med psykiska funktionsnedsättningar 

som innehar arbete brukar skatta sin livskvalitet, hälsa och sitt välbefinnande högre än personer 

med psykiska funktionsnedsättningar som saknar arbete (Eklund 2010). I Sverige erbjuds sällan 

personer med psykiska funktionsnedsättningar någon typ av lönearbete, inte ens deltidsarbete 

(Sandlund 2014). Nordström, Skärsäter, Björkman och Wijk (2009) genomförde en studie i 

Sverige som undersökte hur arbetssituationen såg ut för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar. Av studien framkom det att cirka 23 procent av de 932 som deltog hade 

någon typ av anställning, medan endast 8,7 procent av deltagarna hade ett lönearbete. I studien 

framkom det även att nio av tio personer fick sin inkomst från olika bidrag, vilket kan jämföras 

med cirka 10 procent av hela Sveriges befolkning. För att personer med psykiska 

funktionsnedsättningar ska kunna känna delaktighet i samhället är det viktigt att utveckla och 

anpassa aktiviteter, rehabilitering och yrken för personer med psykiska funktionshinder 

(Nordström, Skärsäter, Björkman & Wijk 2009).   

 

Eftersom ett arbete är en central del i vuxenlivet så är det inte konstigt att även personer med 

psykisk funktionsnedsättning vill ha ett arbete (McQuilken et al. 2003). Flera studier som gjorts 

har visat att arbetslösheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar är mellan 70-80 

% i välfärdsländer som Australien, England och USA (Waghorn et al 2009; Boardman et al. 

2003; Bond, Drake & Becker 2008). Studierna visar också att personerna ofta har svårt att 

behålla sitt arbete i mer än sex månader (Bond, Drake & Becker 2008; Waghorn et al. 2009). 

Arbetslösheten indikerar att det är svårt för personer med psykiska funktionsnedsättningar att 

kunna få och behålla ett arbete utan stöd och anpassningar i arbetsmiljön. Arbetslöshet blir 

därför ett omfattande problem för personerna (Hansson & Bejerholm 2014). Arbetsterapeutiska 

interventioner som stödjer personer med psykiska funktionsnedsättningar till att kunna skaffa 

och behålla ett arbete är centralt (Strong & Rebeiro 2003; Ross 2007; Waghorn et al. 2009). 

Anpassningar i arbetsmiljön för personer med psykiska funktionsnedsättningar är en viktig 

faktor för att de ska känna välbefinnande och en vilja att behålla sitt arbete (Kouvonen et al. 

2016).   
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3 Syfte 

Syftet är att beskriva hur personer med psykiska funktionsnedsättningar som erhållit insatser 

via metoden Supported Employment upplever att arbetsmiljön påverkar deras välbefinnande. 

4 Metod 

Studiedesignen är en deskriptiv tvärsnittsstudie med analyser av kvantitativ och kvalitativ data. 

Studien är ett samarbete med en kommunal verksamhet som fokuserar på att hjälpa personer 

med psykiska funktionsnedsättningar att komma ut i arbete och arbetar utifrån metodiken i 

Supported Employment och IPS.   

 

4.1 Urval 
Inklusionskriterierna för att delta i studien var att deltagarna skulle erhållit ett arbete eller 

praktikplats med stöd av den kommunala verksamheten som använder sig av metoderna SE och 

IPS för personer med psykisk funktionsnedsättning. Personerna skulle ha varit ute i arbetslivet 

i minst en månad för att ha hunnit skaffa sig en uppfattning av sin arbetsmiljö. Efter samtal och 

planering med den kommunala verksamheten genomfördes ett bekvämlighetsurval där personer 

som hade ett arbete eller praktikplats tillfrågades att delta i studien. I ett bekvämlighetsurval 

ska deltagare enligt Kristensson (2014) vara tillgängliga och ingå i samma kontext, det vill säga 

att alla deltagarna i denna studie erhölls stöd av SE och IPS via den kommunala verksamheten. 

Sjutton personer tackade ja att delta i studien och det skedde inga bortfall. 

 

4.2 Datainsamling 
För att besvara syftet utfördes en intervjustudie utifrån bedömningsinstrumentet Work 

Environment Impact Scale (WEIS). Syftet med WEIS är att urskilja hur psykosociala samt 

fysiska faktorer i arbetsmiljön påverkar personers tillfredsställelse och välbefinnande på sitt 

arbete. Instrumentet består av en intervjuguide med semistrukturerade frågor och en 

efterföljande skattningsskala innehållande sjutton variabler som berör olika områden i 

arbetsmiljön. WEIS bedömningsinstrument innefattar en intervjuguide med frågor som 

fokuserar på att inhämta information kring hur personer upplever krav i arbetsuppgifter, arbetets 

stimulans, arbetstider, socialt samspel, förmåner, egen prestation samt arbetsredskap. Exempel 

på intervjufrågor kan vara; “Upplever du att dina arbetsuppgifter är stimulerande och att de ger 

dig lagom med utmaning?”, “Är du nöjd med dina arbetstider?”, “Hur tycker du att samarbetet 

kring arbetsuppgifter fungerar?” och “Påverkar förekomst/ frånvaro av förmåner på arbetet hur 

du trivs med ditt arbete?”. Utöver de intervjufrågor som WEIS innehåller användes även 

demografiska frågor såsom deltagarnas ålder, kön samt hur länge de varit på sitt nuvarande 

arbete. Under alla intervjuer antecknades deltagarnas svar och citat. Det skedde inga interna 

bortfall inom varken WEIS variabler eller de demografiska frågorna. Den efterföljande 

skattningen i WEIS innebär att de sjutton olika variablerna skattas med hjälp av en fyrgradig 

skattningsskala. Skattning 1 innebär att variabeln utgör ett stort hinder för personens känsla av 

tillfredsställelse och välbefinnande vid utförande av arbete och skattning 2 utgör ett visst hinder. 

Medan skattning 3 utgör ett visst stöd för personens känsla av tillfredsställelse och 

välbefinnande vid utförande av arbete och skattning 4 innebär ett starkt stöd utifrån den aktuella 

variabeln. WEIS går att genomföra på olika målgrupper som har erfarenhet av en arbetsmiljö 

(Ekbladh & Haglund 2010). WEIS har sin teoretiska referensram i Model of Human Occupation 

(MOHO) (Kielhofner & Forsyth 2012). Bedömningsinstrumentet har visat goda psykometriska 

egenskaper i flera studier genom att bedömning av personens upplevelse av arbetsmiljön kan 
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utföras med stöd av de variabler som finns i instrumentet (Kielhofner et al. 1999; Ekbladh et al. 

2014). 

 

4.3 Genomförande 
Inför intervjuerna genomfördes en provskattning samt två pilotintervjuer för att fördjupa 

kunskapen kring WEIS. Provskattningen utfördes utifrån en inspelad WEIS-intervju. 

Pilotintervjuer utfördes för att kontrollera hur formuleringen av intervjufrågorna fungerade 

under en verklig intervju samt att träna intervjuteknik. Efter pilotintervjuerna diskuterades 

gemensamt olika aspekter och detaljer som kunde vara bra att beakta under kommande 

intervjutillfällen. Pilotintervjuerna ingår inte i studiens resultat.   

 

Deltagarna kontaktades av kontaktpersoner på den kommunala verksamheten som även 

skickade ut missivbrevet till deltagarna “se bilaga 1”. Den kommunala verksamheten 

vidarebefordrade därefter deltagarnas namn och telefonnummer till författarna som sedan 

kontaktade deltagarna för bokning av tid för intervju. Intervjuerna genomfördes i den 

kommunala verksamhetens lokaler eller på deltagarnas arbete för att de skulle känna sig trygga 

och bekväma i en för dem bekant miljö. I samband med intervjutillfället godkände 

studiedeltagarna sin medverkan genom att skriva under en samtyckesblankett “se bilaga 2”. 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes utifrån WEIS- intervjuguide med syfte att samla in 

information om deltagarens upplevelse av välbefinnande i sin arbetsmiljö utifrån fysiska och 

psykosociala aspekter. I början av intervjuerna ställdes även demografiska frågor om 

deltagarnas ålder, kön och hur länge de varit på sitt nuvarande arbete. Intervjuerna pågick 

mellan 30-60 minuter och flertalet intervjuer utfördes två och två, då delades ansvaret upp. En 

person ställde frågor till deltagaren medan den andra antecknade deltagarens svar. Vid tre 

tillfällen utfördes intervjuerna en och en. Vid ett av tillfällena hade två deltagare bokats in 

samtidigt och vid ett annat tillfälle kunde inte den ena intervjuaren närvara. Under intervjuerna 

antecknades deltagarnas svar för att efteråt använda dem till efterföljande skattning med WEIS 

sjutton variabler utifrån instrumentets fyrgradiga skattningsskala. Vidare sammanställdes citat 

i ett dokument för att få en överblick av deltagarnas svar. Att samla citaten i ett och samma 

dokument gjorde det tydligt kring vad deltagarna uttryckte som stödjande eller hindrande kring 

varje variabel.  

 
4.4 Dataanalys 

 

4.4.1 Kvantitativ dataanalys 

Den kvantitativa data i form av skattningar analyserades med hjälp av statistikprogrammet 

SPSS version 24.0 (IBM Corp 2016). Inför analysen numrerades varje intervju underlag i en 

tabell för att göra det enklare att strukturera upp data som samlats in från varje deltagare. För 

att möjliggöra analys av skillnader mellan demografiska grupper kodades samtliga svar och 

grupper utifrån nominalskala som innebär att kategorisering sker utan rangordning (Wahlgren 

2012). Samtliga demografiska grupper dikotomiserades till nominalskala såsom kön till man 

eller kvinna, ålder till under 30 eller över 30 och månader på arbetet dikotomiserades till under 

tre månader eller över tre månader. WEIS fyra skattningsskalor dikotomiserades genom att 

sammanföra skala 1 och 2 till hinder samt skala 3 och 4 till stöd.   

 

Vidare i SPSS programmet beräknades deskriptiv statistik ut med hjälp av frekvenstabeller. I 

frekvenstabeller togs värden fram såsom medelvärde, svarsfördelning i antal och procentsatser 

över huruvida deltagarna upplevde arbetsmiljön som hindrande eller stödjande “se tabell 1”. 
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Om den deskriptiva statistiken beskrev deltagarnas upplevelse av arbetsmiljön som hindrande 

eller stödjande tolkades utifrån procentsatserna. Visade en variabel stöd hos minst 15 av 

deltagarna lyftes variabeln som stöd i resultatet. Visade en variabel hinder hos minst 6 deltagare 

lyftes variabeln som ett hinder i resultatet.  

För att undersöka skillnader mellan grupper genomfördes ett Chi-två-test i SPSS. 

Jämförelseanalyser mellan grupperna kön, ålder och månader på arbetet dokumenterades i en 

korstabell. För att avgöra om skillnaderna mellan grupper var signifikant sattes signifikansnivå 

mellan grupperna till “ p ≤ 0,05”. Tre grupper analyserades, män (n=7) och kvinnor (n=10), de 

som var under 30 (n=7) och de som var över 30 (n=10) samt de som varit under 3 månader på 

samma arbetsplats (n=6) och de som varit över 3 månader på samma arbetsplats (n=11) “se 

tabell 2”. 

4.4.2 Kvalitativ dataanalys 
Utifrån resultatet från den kvantitativa analysen bearbetades de variabler som visade på stöd 

hos 15 deltagare respektive hinder hos 6 deltagare eller fler så analyserades den kvalitativ datan 

vidare. Den kvalitativa analysen genomfördes variabel för variabel och innehållet i de 

kvalitativa kommentarerna kategoriserades och för att tydliggöra kvantitativa data och 

samtidigt förtydliga och exemplifiera deltagarnas upplevelse av sin arbetsmiljö identifierades 

beskrivande citat till resultatet. Den kvalitativa datan analyserades gemensamt vilket 

rekommenderas av Kristensson (2014). 

 

4.5 Etiska aspekter 
I studien användes ett missivbrev innehållande information kring studiens syfte och 

tillvägagångssätt där det framgick att studien var frivillig att delta i och att deltagarna när som 

helst kunde välja att avsäga sitt deltagande. Missivbrevet baserades på autonomiprincipen som 

innebär att forskningen ska genomföras med respekt för deltagarnas självständighet, och att de 

som deltar i forskningsstudier ska ha rätten till att få korrekt information kring studiens syfte 

och tillvägagångssätt (Kristensson 2014). 

 

De uppgifter som samlades in om deltagarna via intervjuerna samt resultat av data hanterades 

endast av de ansvariga studenterna och handledaren. Datainsamlingen genomfördes i enlighet 

med Kristensson (2014) som påtalar att allt material som samlas in ska hanteras så att obehöriga 

inte kan få tillgång till materialet. Resultatet granskades utifrån alla deltagarnas skattningar och 

ingen enskild deltagare kan identifieras i resultatet. Deltagarna blev innan intervjuerna via 

missivbrevet garanterade att deras identitet och åsikter kring sin arbetsplats inte skulle påverka 

relationen mellan dem, arbetsplatsen och den kommunala verksamheten. Det gjordes en 

avidentifiering av deltagarna genom att inte skriva med deltagarnas namn, ålder eller 

arbetsplats. På så sätt togs beaktning till icke skada-principen som innebär att det användes ett 

tillvägagångssätt som minimerar risken för skada (Kristensson 2014). Inför intervjuerna valdes 

bekanta miljöer som deltagarna själva upplever trygga att vistas i. Genom att välja bekanta 

miljöer och tillförlitliga tillvägagångssätt blir det tryggare för deltagarna att delta i studien 

(Kristensson 2014). 
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5 Resultat 
Totalt medverkade 17 deltagare i studien. Deltagarnas medelålder var 33,4 år och bestod av 

män (n=7) och kvinnor (n=10). Deltagarna hade varit inom sina verksamheter mellan 1-36 

månader. Deltagarnas arbete varierade och kunde innebära allt från stillasittande till aktivt 

arbete samt fysiskt lättare till tyngre arbeten förekom. De områden som deltagarna arbetade 

inom kunde vara allt från offentlig sektor till privat verksamhet.   

 

5.1 Variabler som upplevdes stödjande och hindrande för välbefinnande i 

arbetsmiljön. 

Efter en sammanställning av resultatet framkom det att merparten av deltagarna upplevde ett 

stöd gällande känslan av välbefinnande på sitt arbete. Det innebär att många var nöjda med sin 

arbetsmiljö och uttryckte att de trivdes på sin arbetsplats. I tabell 1 framgår resultatet för hur de 

17 deltagarna upplever välbefinnande i sin arbetsmiljö utifrån WEIS. Tabellen visar på antalet 

deltagare (n = 17) som deltog i studien, medelvärdet, medianvärdet, samt antalet deltagare som 

procentuellt upplevde hinder eller stöd i sin arbetsmiljö. De fem variabler som upplevdes 

stödjande för välbefinnande hos flest deltagare var; Samarbete med arbetskamrater (94 %), 

utformning av arbetsuppgifter (94 %), arbetets stimulans (88 %), arbetstider (88 %) och 

arbetets värde och betydelse (88 %). De fem variabler som upplevdes mest hindrande för 

välbefinnande hos flest deltagare var; arbetsuppgiftens krav (65 %), förmåner (60 %), 

sensoriska egenskaper (53 %), Förväntningar på prestation i arbetet (35 %) och arbetsredskap 

(35 %). 
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Tabell 1. Deltagarnas upplevelse av stöd och hinder för välbefinnande i sin arbetsmiljö. 

 

 

 

Antal 

(n) 

Medel Median Hinder  

(1 och 2) 

Stöd 

(3 och 4) 

Variabel    n % n % 

1. Tidskrav 17 1,76 2,00 4 24 13 77 

2. Arbetsuppgiftens krav 17 1,35 1,00 11 65 6 35 

3. Arbetets stimulans 17 1,88 2,00 2 12 15 88 

4. Arbetstid 17 1,88 2,00 2 12 15 88 

5. Samarbete med 

arbetskamrater 

17 1,94 2,00 1 6 16 94 

6. Social gemenskap med 

arbetskamrater 

17 1,76 2,00 4 24 13 77 

7. Samspel med chef 17 1,71 2,00 5 29 12 71 

8. Förväntningar på 

prestation i arbetet 

17 1,65 2,00 6 35 11 65 

9. Utformning av 

arbetsuppgifter 

17 1,94 2,00 1 6 16 94 

10. Interaktion med andra 17 1,71 2,00 5 29 12 71 

11. Förmåner 17 1,41 1,00 10 60 7 41 

12. Sensoriska egenskaper 17 1,47 1,00 9 53 8 47 

13. Disponering av 

arbetsutrymmen 

17 1,71 2,00 5 29 12 71 

14. Stämningen på 

arbetsplatsen 

17 1,82 2,00 3 18 14 82 

15. Arbetsredskap 17 1,65 2,00 6 35 11 65 

16. Personalutrymmen 17 1,76 2,00 4 24 13 77 

17. Arbetets värde och 

betydelse 

17 1,88 2,00 2 12 15 88 
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5.2 Skillnader i upplevelse av faktorer i arbetsmiljön utifrån “kön”, “ålder” och “tid på 
arbetet” 
Det framkom en signifikant skillnad inom gruppen ålder och variabeln “interaktion med andra” 

(p= 0,036) “se tabell 2”. Skillnaden är mellan de som är under 30 år och de som är över 30 år 

och hur de upplevde faktorn “interaktion med andra”. Det var fyra av deltagarna under 30 år 

som upplevde hinder gällande interaktion på arbetet medan nio av deltagarna över 30 år 

upplevde stöd för välbefinnande med interaktionen på arbetet. 

 

Tabell 2. Skillnader mellan gruppers upplevelse av faktorer i arbetsmiljön. 

 

 

 

Variabler 

Kön  
Kvinna/Man  

(n=10) / 

(n=7)   

Ålder  
under 30/ över 30  
(n= 7) / (n= 10)  

Månader på arbetet  
under 3 mån/ över 3 

mån  
(n= 6) / (n= 11)  

1. Tidskrav  0,452  0,116  0,622  

2. Arbetsuppgiftens krav  0,115  0,627  0,901  

3. Arbetets stimulans  0,787  0,072  0,643  

4. Arbetstid  0,208  0,787  0,643  

5. Samarbete med arbetskamrater  0,388  0,218  0,163  

6. Social gemenskap med arbetskamrater  0,452  0,682  0,482  

7. Samspel med chef  0,252  0,949  0,793  

8. Förväntningar på prestation i arbetet  0,627  0,627  0,349  

9. Utformning av arbetsuppgifter  0,388  0,218  0,163  

10. Interaktion med andra  0,949  0,036*  0,793  

11. Förmåner  0,263  0,263  0,584  

12. Sensoriska egenskaper  0,092  0,201  0,232  

13. Disponering av arbetsutrymmen  0,252  0,252  0,394  

14. Stämning på arbetsplatsen  0,761  0,323  0,938  

15. Arbetsredskap  0,627  0,627  0,349  

16. Personalutrymmen  0,682  0,682  0,622  

17. Arbetets värde och betydelse  0,072  0,787  0,266  

*p ≤ 0,05. fetmarkerat värde indikerar en signifikant skillnad. 
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5.3 Faktorer deltagarna upplevde stödjande respektive hindrande för välbefinnande i 
arbetsmiljön.  

 

5.3.1 Stöd i arbetsmiljön  

Variabel 5 ”Samarbete med arbetskamrater”  
Variabeln innebär hur individen upplever att samarbeta med sina arbetskamrater kring 

arbetsuppgifter. 

 

Sexton av sjutton deltagare upplevde att samarbetet med andra arbetskamrater utgjorde ett stöd 

för deras upplevelse av välbefinnande på arbetet. Deltagarna upplevde att de hade ett bra 

samarbete med sina arbetskamrater och att de fick stöd i form av att arbetskamraterna kunde 

hjälpa till att reda ut eventuella problem kring arbetsuppgifter. En av deltagarna uttryckte ”... 

när jag inte klarar av vissa uppgifter kan jag alltid fråga någon om hjälp“ - Deltagare 5. 

Majoriteten av deltagarna upplevde att deras arbetskamrater hade förståelse och tog hänsyn till 

deras svårigheter. En deltagare ansåg att ”... alla vill mig väl och de tar hänsyn till min 

problematik.” - Deltagare 15.   

 

Variabel 9 ”Utformning av arbetsuppgifter”  
Variabeln berör möjligheter och förväntningar på att vara delaktig i planering och upplägg för 

hur arbetsuppgifterna ska utföras.  

 

Sexton av sjutton deltagare upplevde arbetsuppgifternas utformning som ett stöd för 

välbefinnande på sitt arbete. Alla sexton deltagare uttryckte att de utan problem fick möjlighet 

att planera sina arbetsdagar utefter deras förmåga. På frågan om personen har möjlighet att 

påverka innehåll och upplägg av sina arbetsuppgifter svarade en deltagare ”… jag får själv 

bestämma i vilken ordning och när jag gör mina arbetsuppgifter, så länge de blir gjorda” - 

Deltagare 1. Flera av deltagarna uttryckte att de kunde arbeta mer effektivt när de själva fick 

vara med och utforma sina arbetsuppgifter. Möjligheten till kunna vara med och planera sina 

arbetsuppgifter bidrog till ökad motivation vid att utföra sitt arbete. 

 

Variabel 3 ”Arbetets stimulans”  
Variabeln fokuserar på hur personen upplever känslan av stimulans inför och vid utförandet av 

arbetsuppgifter.  

 

Femton av sjutton deltagare upplevde denna faktor som ett stöd för välbefinnande i sin 

arbetsmiljö. Flera uttryckte att arbetet var roligt och varierande samtidigt som de fick använda 

sig av sina styrkor. En av deltagarna berättade att ”… jag får utföra ett av mina stora intressen 

på arbetstid, vilket känns väldigt roligt” - Deltagare 8. En annan deltagare uttryckte “... att få 

vara på ett arbete där jag känner att jag får göra det jag tycker om och är bra på, det känns 

väldigt roligt och stimulerande” Deltagare 7. 

 

Variabel 4 ”Arbetstid”  
Variabeln inhämtar fakta kring hur arbetstiden påverkar personens liv och ansvarsområden på 

och utanför sitt arbete.  

 

Femton av sjutton deltagare upplevde att arbetstiderna var ett stöd för deras välbefinnande på 

arbetet. Tio av deltagarna uttryckte att dem var väldigt nöjda med sina arbetstider. Tre deltagare 

ansåg att dem var nöjda med arbetstiderna, trots att dem ibland hade arbetspass som dem inte 
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var lika nöjda med. En av deltagarna sa exempelvis ”… trots att jag ibland får jobba obekväma 

arbetspass så är jag ändå nöjd med mina arbetstider” - Deltagare 2. Flera deltagare beskrev 

att dem kunde påverka antalet arbetstimmar som de arbetade per dag, vilket dem ansåg 

medförde att de klarade av att komma till jobbet och arbeta mer effektivt under sina arbetspass. 

En deltagare uttryckte “... att kunna vara med och påverka vilka arbetstider jag har gör det 

lättare för mig att ta mig till jobbet och orka arbeta under hela passet” - Deltagare 4. 

 

Variabel 17 ”Arbetets värde och betydelse”  
Variabeln berör det värde och betydelse som personen upplever att arbetet har. 

 

Femton av sjutton deltagare upplevde att arbetets värde och betydelse gav ett stöd för 

välbefinnande i arbetsmiljön. Elva av deltagarna upplevde att de var värdefulla på jobbet genom 

att de kände sig behövda. En av deltagarna beskrev att “... jag känner mig värdefull på jobbet 

då jag kan hjälpa andra” - Deltagare 17. Två av deltagarna uppfattade att deras roll på arbetet 

fyllde en viktig funktion. En av deltagarna uttryckte”… jag känner att jag får inspirera och 

vara en förebild för andra på mitt arbete, vilket betyder väldigt mycket för mig” - Deltagare 7.   

 

5.3.2 Hinder i arbetsmiljön  

Variabel 2 ”Arbetsuppgiftens krav” 
Variabeln innefattar vilka fysiska, kognitiva och emotionella möjligheter och krav som finns 

vid utförande av arbetsuppgifter.  

 

Elva av sjutton deltagare upplevde arbetsuppgiftens krav som ett hinder för att uppleva 

välbefinnande i arbetsmiljön. Elva deltagare beskrev att deras arbete kunde vara både fysiskt 

och psykiskt påfrestande. Nio av deltagarna uttryckte att det var många delar i arbetet att hålla 

koll på vilket ofta gjorde det rörigt för dem. En av deltagarna beskrev ”… det blir ofta mycket 

att hålla reda på och det kan bli väldigt rörigt i mitt huvud” - Deltagare 3.   
 

Variabel 11 ”Förmåner”  
Variabeln innebär de förmåner som ingår i arbetet i form av att kunna göra karriär, få utbildning/ 

kurser, förhöjd lön eller andra förmåner som kan bidra till en trygg anställning.  

 

Tio av sjutton deltagare upplevde att förmåner utgjorde ett hinder för att kunna känna 

välbefinnande på deras arbete. Tillgången på förmåner fanns inte med på samma sätt i och med 

att deltagarnas inte hade en tillsvidareanställning som gjorde att förmåner utgjorde ett hinder 

för tio av deltagarna. Tre uttryckte att de gärna skulle vilja få möjlighet till att gå kurser inom 

sitt arbete. Fyra av deltagarna uttryckte önskan om förmåner som friskvårdsbidrag eller bidrag 

till arbetskläder och skor. En av deltagarna uttryckte önskemål av förmåner på följande sätt ”… 

jag önskar att jag kunde få bidrag till att kunna köpa bättre arbetsskor eller ett friskvårdsbidrag så jag 

kan hålla igång kroppen för att slippa få ont” - Deltagare 2.  
 

Variabel 12 “Sensoriska egenskaper” 
Variabeln beskriver de yttre faktorer som finns på en arbetsplats och som kan påverka den 

anställde på arbetet. Exempel på sensoriska egenskaper kan vara extrema temperaturer, 

luftkvalitet, distraherande hörsel -och synintryck. 

 

Nio av sjutton deltagare upplevde att de sensoriska egenskaperna utgjorde ett hinder för 

välbefinnande i arbetsmiljön. Sensoriska egenskaper som dålig luft, varma lokaler eller hög 
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ljudnivå ledde ofta till huvudvärk, torrhet i hals eller trötthet hos deltagarna. Sju av deltagarna 

upplevde att det var dålig luft och varma lokaler som hindrade dem i utförandet av sina 

arbetsuppgifter. En av deltagarna beskrev detta som “... jag måste dricka vatten hela tiden för 

att jag blir så torr i halsen av den varma och dåliga luften” - Deltagare 17. Tre av deltagarna 

upplevde även att ljudnivån på arbetet hindrade dem i att känna tillfredsställelse och 

välbefinnande på arbetet. En av deltagarna uttryckte att “... ljudnivån är ofta hög vilket gör att 

jag ofta får huvudvärk och inte kan fortsätta med det som jag höll på med” - Deltagare 16.   

 

Variabel 8 “Förväntningar på prestation i arbetet” 
Variabeln innebär de prestationskrav som förväntas av individen gällande kvalitet, engagemang 

och effektivitet vid utförandet av olika arbetsuppgifter. 

 

Sex av sjutton deltagare upplevde att förväntningarna på prestationen i arbetet utgjorde ett 

hinder för välbefinnande i deras arbetsmiljö. Deltagarna upplevde att de ställde för höga krav 

på sig själva, vilket gjorde att de var rädda att inte leva upp till dessa och göra andra besvikna. 

En deltagare uttryckte att “... jag ställer väldigt höga krav på mig själv och när jag inte kan 

leva upp till det så känner jag mig väldigt misslyckad” - Deltagare 6.  

 

Variabel 15 “Arbetsredskap” 
Variabeln fokuserar på om det finns redskap eller skyddsutrustning tillgängligt på arbetsplatsen 

och ifall de håller den standard som krävs för att kunna utföra arbetet. 

 

Sex av sjutton deltagare upplevde att arbetsredskapen utgjorde ett hinder för välbefinnande i sin 

arbetsmiljö. Fyra av deltagarna upplevde att de inte hade tillgång till vissa arbetsredskap som 

krävdes för att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt. Två av deltagarna beskrev att vissa 

arbetsredskap var trasiga eller inte fungerade som de skulle. På frågan om deltagarna upplevde 

att alla arbetsredskap fanns och fungerade svarade en av deltagarna så här “... det är väldigt 

ofta som redskapen är trasiga eller saknas, vilket gör att jag inte kan utföra mitt jobb” - 

Deltagare 10.    

6 Diskussion 
6.1 Resultatdiskussion 
I resultatet framkom att majoriteten av deltagarna var nöjda och upplevde ett välbefinnande 

gällande samarbetet med arbetskamrater genom att de upplevde ett stöd och en förståelse från 

arbetskamraterna när det uppstod problem vid utförandet av arbetsuppgifter. Resultatet visar att 

gott samarbete är positivt för att kunna känna trygghet och stöd på sitt arbete. Ett fungerande 

samarbete mellan arbetskamrater skapar trygghet och förtroende i arbetsgruppen (Lindin 

Arwedson, Roos & Björklund 2007). I en studie av Ekbladh, Thorell och Haglund (2010) 

framkommer det att samarbete med andra var en av de mest stödjande faktorerna för 

arbetsförmåga och upplevelse av tillfredsställelse och välbefinnande på arbetet. Vilket anses 

överensstämma med resultatet i denna studie och det styrks även av Karlsson (2008) som 

beskriver att ett arbete ger personer med psykiska funktionsnedsättningar möjligheter att 

integreras och samarbeta med andra. 

 

Resultatet visade att deltagarna upplevde ett välbefinnande genom att de hade stor möjlighet att 

påverka utformningen av både arbetsuppgifter och arbetstider. Deltagarna upplevde då en bättre 

effektivitet och motivation vid utförandet av arbetsuppgifter. En god arbetsbalans kommer av 

att få vara med och påverka arbetsutformning genom att vara delaktig i utformning av 
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arbetsuppgifter och arbetstider (Albertsen et al. 2008). Resultatet går även i linje med 

arbetsmiljölagen (SFS 1977:1 160) då arbetstagaren har rätt att påverka sin arbetssituation kring 

utformning av arbetsuppgifter och tider.   

 

Merparten av deltagarna upplevde stöd och välbefinnande i arbetets stimulans genom att de fick 

utföra arbetsuppgifter som kändes stimulerande och betydelsefulla. Genom att deltagarna 

upplevde arbetsuppgifterna roliga, motiverande och stimulerande bidrog det till en ökad 

tillfredsställelse hos deltagarna. Att deltagarna upplever sina arbetsuppgifter som 

tillfredsställande går i enlighet med Brown et al. (2001) som betonar att meningsfullt arbete 

leder till en ökad tillfredsställelse som i sin tur har visat på en ökad motivation hos arbetstagare.   

I resultatet framkom det att deltagarna upplevde ett stöd och välbefinnande i arbetets värde och 

betydelse genom att de fick användning av sina styrkor till att hjälpa och inspirera andra på sitt 

arbete. I en studie av Pfeiffer et al. (2017) framkom det att styrkor och intressen var en viktig 

faktor för att de anställda skulle kunna uppleva sitt arbete som värdefullt. Studien visade också 

att de anställda som upplevde sitt arbete som värdefullt även fick en förbättrad 

prestationsförmåga. Resultatet stämmer även bra överens med Ekbladh, Thorell och Haglunds 

(2010) studie som visar att känslan av tillfredsställelse och välbefinnande uppkommer genom 

att individen känner värde och betydelse på sitt arbete, vilket också bidrar till att öka individens 

arbetsförmåga.  

 

De arbetsmiljöfaktorer som upplevdes hindrande för upplevelsen av välbefinnande i 

arbetsmiljön hos deltagarna var arbetsuppgiftens krav. Deltagarna upplevde att de höga krav 

och förväntningar som ställdes på arbetsuppgifterna kunde leda till att uppgifterna upplevdes 

ostrukturerade och svåra att genomföra. De ostrukturerade uppgifterna gav deltagarna en känsla 

av ökad stress på arbetet. Padula et al. (2012) beskriver att stress på jobbet ofta uppkommer på 

grund av att kraven och engagemanget på arbetet blir för högt. De höga kraven bidrog till 

svårigheter att kunna leva upp till de förväntningarna som fanns, vilket ledde till en förhöjd 

stress på arbetet. 

 

En annan arbetsmiljöfaktor som deltagarna upplevde som hindrande för välbefinnande i 

arbetsmiljön var bristen på förmåner. Deltagarna upplevde att de oftast inte fick tillbaka lika 

mycket som de själva gav på arbetet. Det fanns önskningar om att kunna bli duktigare på sitt 

arbete och då krävdes viss utbildning som inte erbjuds av arbetsgivaren. Brister på förmåner 

ledde till att deltagarna inte kände sig uppskattade på arbetet vilket ledde till nedsatt motivation. 

Att inneha förmåner i sitt arbete beskrivs som en viktig faktor av Ko och Hur (2014) som 

antyder att positiv uppskattning i form av förmåner ger de anställda en positiv inställning till 

att vilja utföra sitt arbete.  

 

I resultatet framkommer att deltagarna upplevde de sensoriska egenskaperna på arbetet som 

hindrande för välbefinnande på arbetet då det förekom hög ljudnivå och dålig luftkvalitet. 

Deltagarna uttryckte att de ofta fick huvudvärk och tappade koncentrationen under 

arbetspassen. Lindin Arwedson, Roos och Björklunds (2007) studie påvisar att störande 

sensoriska faktorer kan påverka arbetstagarens trivsel och välbefinnande negativt och samtidigt 

leda till ohälsa. I en annan studie av Pfeiffer et al. (2017) framkommer att höga ljudnivåer på 

arbetet påverkar arbetsutförande negativt då det medför svårigheter att kunna koncentrera sig.  

En ytterligare faktor som deltagarna upplevde som hindrande för välbefinnande i sin arbetsmiljö 

var deras egna förväntningar på prestation i arbetet. Deltagarna ansåg sig misslyckade om de 

inte kunde leva upp till sina egna förväntningar. Ofta var det deltagarnas egna krav som 
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påverkade deras upplevelse av förväntningar på sig själva. Enligt Argentzell och Leufstadius 

(2010) är det vanligt att person med psykiska funktionsnedsättningar blir besviken på sig själv 

för att de själva upplever att dem inte kan utföra samma uppgifter som andra i sin omgivning. 

På grund av de krav som arbetstagare ställer på sig själva kan upplevelsen av hela arbetsmiljön 

påverkas negativt (Pfeiffer et al. 2017).    

 

Det framkom också i resultatet att deltagarna upplevde hinder för välbefinnande i sin 

arbetsmiljö i form av obefintliga eller trasiga arbetsredskap. Deltagarna beskrev att det blev 

svårt att utföra sitt arbete när redskap saknades eller var trasiga. Vikten av att ha fungerande 

och rätt redskap i arbetet bidrar till att förebygga skador och bibehålla god hälsa bland 

arbetstagare (Lindin Arwedson, Roos & Björklund 2007).   

 

I resultatet framkom signifikanta skillnader i gruppen “ålder” och variabeln “interaktion med 

andra”. De deltagare som var under 30 upplevde “interaktion med andra” som ett hinder medan 

de över 30 upplevde faktorn som stödjande. Den signifikanta skillnaden beror med stor 

sannolikhet på att de som är under 30 inte haft lika lång arbetslivserfarenhet kring att interagera 

med andra individer på ett arbete som de över 30. Flera deltagare över 30 beskrev att de hade 

sedan tidigare arbetslivserfarenhet i form av arbetsträning, praktiker eller anställningar som kan 

ha påverkat deras upplevelse av att inte känna sig hindrade i att interagera med andra. Resultatet 

stämmer överens med Yeung, Fung och Chans (2016) beskrivning att arbetstagare med längre 

arbetslivserfarenhet värderar social interaktion med andra på arbetet högre än vad yngre 

arbetstagare värderar arbetet.   

 

Resultatet i studien visar på att flera av deltagarna upplevde stöd för välbefinnandet på arbetet, 

vilket stämmer väl överens med Wadell och Larsson (2002) och Kouvonen et al. (2016) som 

beskriver att arbetsmiljön påverkar individers förutsättningar på arbetet och att anpassningar i 

arbetsmiljön är en viktig faktor för att kunna känna välbefinnande och en vilja att behålla sitt 

arbete. Metoderna SE och IPS skapar förutsättningar för att kunna stödja och anpassa 

arbetsmiljön för att individer ska kunna känna trygghet, välbefinnande och en känsla av att vilja 

behålla sitt arbete (Markström & Bejerholm 2015; Lexen, Emmelin & Bejerholm 2016).    

 

6.2 Metoddiskussion 
Ett bekvämlighetsurval möjliggjorde att många deltagare kunde kontaktas på kort tid vilket var 

till fördel då studiens skulle genomföras under en begränsad tidsperiod. Att utgå ifrån ett 

bekvämlighetsurval kan tolkas ge ett snävt urval, vilket kan uppfattas negativt då Kristensson 

(2014) menar att urvalet bör vara större. Samtidigt anses metoden som en fördel då inga bortfall 

skedde. Att verksamheten kontaktade deltagarna först kan ses som en nackdel då deltagarnas 

svar under intervjun kunde påverkats. Dock upplevdes inte deltagarna styrda i deras svar trots 

att verksamheten kontaktat deltagarna först och därför har inte resultatet påverkats av 

bekvämlighetsurvalet.  

Användningen av bedömningsinstrumentet WEIS som datainsamlingsmetod möjliggjorde att 

studiens syfte kunde besvaras. Enligt Kristensson (2014) ska datainsamlingen gå i linje med 

studiens syfte för att ytterligare styrka resultatet. Att använda en evidensbaserad 

datainsamlingsmetod som WEIS gör att resultatet fick en stabil grund (Kielhofner et al. 1999; 

Ekbladh et al. 2014). Provintervjuerna bedöms påverkat resultatet positivt genom att 

intervjuerna utfördes på ett mer säkert och tryggt sätt. Kvale och Brinkman (2009) förespråkar 

att de som intervjuar ska vara kunniga och ha kompetens att strukturera och styra intervjun. 
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Även Kristensson (2014) påtalar att genomföra intervjuer kräver övning, vilket visar på att 

provintervjuerna ökar tillförlitligheten i resultatet.   

Utifrån de använda demografiska variablerna kön, ålder och antal månader på arbetet 

möjliggjordes att skillnader mellan grupper kunde identifieras vilket har förtydligat resultatet. 

Att ha kännedom om viktiga variabler kan enligt Kristensson (2014) öka representativiteten i 

urvalet.  

Genom att beakta icke skada-principen (Kristensson 2014) via missivbrevet anses det ha ökat 

tillförlitligheten i resultatet genom att deltagarna blev garanterade anonymitet och därför 

bedömts varit ärliga under intervjuerna. Att deltagarna fick möjlighet att välja intervjuplats 

bidrog till att resultatet blev mer trovärdigt genom att deltagarna kände sig trygga under 

intervjun utan störande moment som kan ha påverkat svaren under intervjun. Det är viktigt att 

intervjuer genomförs i en trygg och lugn miljö som inte påverkar innehållet i intervjusvaren 

(Kristensson, 2014; Malterud, 2014; Trost 2005).  

Att ha utfört intervjuerna två och två skulle kunna påverkat resultatet negativt genom att 

deltagarna blev obekväma och inte gav tillräckligt med informationsmängd. Trost (2005) menar 

att två intervjuare kan få ut en mer omfattande informationsmängd än om endast en person 

intervjuar. Då deltagarna själva gav sitt medgivande att intervjun genomfördes av två 

intervjuare anses inte informationsmängden ha påverkat resultatet negativt. Då intervjuerna 

pågick under en längre tid bedömdes det relevant att gemensamt utföra intervjuerna när båda 

var ovana. 

Då rättviseprincipen (Kristensson 2014) beaktades under intervjuerna möjliggjorde det att 

ingen av deltagarna blev annorlunda bemött, samma intervjuguide användes och alla deltagare 

fick lika mycket intervjutid, vilket bidrog till ett trovärdigt resultat. Att jämföra demografiska 

grupper gav en tydlig bild i resultatet av hur deltagarnas upplevde sitt välbefinnande i 

arbetsmiljön. För att kunna jämföra grupper önskas ett stort deltagarantal för att kunna få en så 

stor jämförbarhet som möjligt inom målgruppen (Denscombe 2016). Studiens antal med 17 

deltagare uppfattas vara i minsta laget för resultatets generaliserbarhet. Antalets nackdel går 

även i enlighet med Eliasson (2013) som beskriver att ju färre som deltar desto större risk finns 

det att det ger ett orättvist resultat. Den använda metoden anses dock ha gett fördel då 

kartläggningen tenderar detaljrika svar. I enlighet med Denscombe (2016) så sker kartläggning 

med mer detaljrikt innehåll utifrån färre deltagare. 

Intervjuer som tillvägagångssätt ger studien en ökad reliabilitet, vilket i studiens fall har minskat 

utfallet av missförstånd hos deltagarna kring variablerna till skillnad om en enkät hade använts. 

Det gäller att använda en metod som ger så många svar som möjligt. Det är till fördel att 

använda en metod där intervjuaren kan förtydliga frågor, vilket därefter ger studiens 

efterföljande skattningar ett mer tillförlitligt värde (Eliasson 2013). Fördelen med att utgå från 

WEIS bedömningsinstrument var att sammanställningen gav kvalitativ data som möjliggjorde 

vidare analyser av kvantitativ data, vilket gav ett innehållsrikt resultat. Valet av 

bedömningsinstrument styrks av Eliasson (2013) som beskriver att det är ovanligt att ett 

intervjuformulär består av både kvantitativa och kvalitativa insamlingsmöjligheter (Eliasson 

2013).   
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7 Konklusion 
I studien kartläggs vilka arbetsmiljöfaktorer som upplevs stödjande respektive hindrande för 

personer med psykiska funktionsnedsättningars välbefinnande i arbetsmiljön. Det framkommer 

i studien att de arbetsmiljöfaktorer som upplevdes stödjande för välbefinnande i arbetsmiljön 

var; Samarbete med arbetskamrater, utformning av arbetsuppgifter, arbetets stimulans, 

arbetstider och arbetets värde och betydelse. De arbetsmiljöfaktorer som upplevdes hindrande 

för välbefinnande i arbetsmiljön var; arbetsuppgiftens krav, förmåner, sensoriska egenskaper, 

förväntningar på prestation i arbetet och arbetsredskap.  

 

Utifrån studiens resultat skulle det vara av intresse att genomföra interventioner för att åtgärda 

de arbetsmiljöfaktorer som deltagarna upplevde som hindrande för välbefinnande i 

arbetsmiljön. Att åtgärda hinder i arbetsmiljön möjliggör att deltagarna får bättre förutsättningar 

att trivas och vilja stanna kvar på sin arbetsplats.  Exempelvis skulle kompletterande forskning 

kunna göras för att utveckla arbetsmiljöinterventioner som stödjer personer med psykiska 

funktionsnedsättningar på deras arbetsplats.  

 

Arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar är 

något arbetsterapeuter behöver bli mer involverade i. Det är viktigt att ta vara på 

arbetsterapeutisk kompetens för att kunna identifiera hinder och stöd för välbefinnande i 

arbetsmiljön. I nuläget finns det exempelvis inget tydligt tillvägagångssätt inom metoderna SE 

eller IPS som följer upp hur arbetstagarnas arbetsmiljö fungerar. Det skulle vara till fördel att 

på ett systematiskt sätt få sin arbetsmiljö utvärderad för att kunna förbättra välbefinnandet på 

arbetet och ge större möjligheter att kunna utföra och behålla sitt arbete. I detta arbete har 

arbetsterapeuter möjlighet att använda sin kompetens inom arbetslivsinriktad rehabilitering där 

befintliga bedömningsinstrument som exempelvis WEIS kan användas för att utvärdera 

arbetsmiljön vid användning av SE och IPS. Förslagsvis skulle arbetsterapeuter kunna vara med 

i processen att utveckla en utvärderingsmall till SE och IPS metoderna för att fånga upp stöd 

och hinder i arbetsmiljön.  
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Bilaga 1 Missivbrev        2017-04-28 

Vill du delta i en studie och beskriva hur du upplever din arbetsmiljö? 

Vi heter Ellinor Fredman och Josephine Lind och läser sista året på Arbetsterapeutprogrammet på 

Linköpings universitet. Tillsammans med …………………. planerar vi att genomföra ett 

examensarbete som undersöker personers upplevelse av sin arbetsmiljö. Arbetsmiljön omfattar både den 

fysiska och psykosociala arbetsmiljön. I examensarbetet kommer vi att undersöka hur olika delar i 

arbetet påverkar personens välbefinnande. För att kunna utföra studien skulle vi vilja intervjua ca 20 

personer som har eller fått stöd via ………………….  

Din medverkan innebär: 

● …………………. kommer att tillfråga dig om du vill delta i studien och om du tackar ja 

meddelar de kontaktuppgifter till oss. 
● När vi fått ditt godkännande om att du vill delta i studien kommer vi att kontakta dig för 

att boka in en tid för intervju. 
● Intervjun kommer att bestå av frågor kring din upplevelse av arbetsmiljön på ditt arbete, 

den tar ca 45-60 minuter och genomförs i …………………. lokaler.  
● Under intervjun kommer anteckningar om din upplevelse av din arbetsmiljö att 

dokumenteras men inte spelas in. 
● Det är bara vi studenter och vår handledare som kommer att ha tillgång till 

intervjuanteckningarna. Informationen som vi samlar in via intervjuerna kommer att 

analyseras av oss studenter med stöd från vår handledare. 
● Alla uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt och i den slutliga redovisningen av 

examensarbetet är dina uppgifter anonyma. Detta innebär att ingen som deltagit i studien 

kommer att kunna identifieras i examensarbetet. 
● Ingen information från din individuella intervju delges till ………………….  eller din 

praktikplats/arbetsplats och påverkar därmed inte din kontakt med dem. 
● Att delta i studien är frivilligt och du har rätt att när som helst avsluta utan att förklara 

varför. 
Resultatet av studien kommer bidra med kunskap kring hur personer som fått stöd genom supported 

employment upplever sin arbetsmiljö. Hör gärna av dig vid frågor eller funderingar kring studien och 

dess genomförande. 

Med vänliga hälsningar  

Ellinor Fredman  

Mail: ellfr259@student.liu.se 

Arbetsterapeutprogrammet 

Linköpings universitet 

Handledare: Elin Ekbladh 

Leg. Arbetsterapeut, Medicine doktor, Universitetslektor 

Arbetsterapeutprogrammet Institutionen för Samhälls-  

och välfärdsstudier (ISV), Linköpings universitet  

Mail: elin.ekbladh@liu.se  

Josephine Lind  

Mail: josli382@student.liu.se   

Arbetsterapeutprogrammet 

Linköpings universitet 
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Bilaga 2 Samtyckesblankett 

Samtyckesblankett för deltagande i studie om hur personer upplever sin 

arbetsmiljö. 

- Jag har tagit del av information kring studien och är därmed medveten om hur 

deltagandet kommer att gå till. 

- Jag har haft möjlighet att få mina frågor angående intervjun besvarade innan intervjun 

påbörjas och vet vem jag ska vända mig till med frågor. 

- Jag deltar i studien frivilligt och har blivit informerad om syftet med deltagandet. 

- Jag är medveten om att jag kan avbryta mitt deltagande utan att jag behöver förklara 

varför. 

- Jag ger mitt medgivande till att studiens ansvariga samt handledare hanterar 

information från intervjun. 

- Jag är medveten om att all information jag delgett under intervjun kommer att hanteras 

konfidentiellt, vilket innebär att jag inte kommer att kunna identifieras i det slutgiltiga 

examensarbetet. 

- Jag är medveten om att min kontakt och eventuellt stöd från ………………….  samt 

min arbetsplats inte kommer att påverkas av mitt deltagande i studien. 

         

Utifrån bifogat informationsbrev och punkterna ovan har jag fått information om studien och 

dess genomförande och ger mitt samtycke till att delta i studien om personers upplevelse av 

arbetsmiljön. 

         

 

Ort / Datum     Namnteckning  
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     Namnförtydligande  

 

....................................  

        

           

    

   

 


