
                  

    SYFTE 

 

Att undersöka hur rutiner i det systematiska arbetsmiljöarbetet kan förbättras 

och bli integrerade i den dagliga verksamheten i samverkan med 

kvalitetsutvecklingsarbeten inom hemvårdens verksamhet i kommun K. 

 

Avsikten är att studien ska generera praktisk nytta för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet, samt öka insikten i det aktiva och ständigt pågående 

arbetsmiljöarbetets betydelse för att kvalitetsutvecklingsarbeten ska uppnå 

önskvärd effekt och hållbarhet i en organisation under ständig förändring.  

 

 

  Magisterprogram i Ergonomi – MTO, 60 hp 

  KTH STK (Skolan för Teknik och Hälsa) 

  Stockholm, 2009-2011, halvfart, 50% 

 

  Examensarbetet är på 15 hp. 

    

 



      FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

1.   Hur är det systematiska arbetsmiljöarbetet förankrat? 

 

2.   Hur kan rutiner i det systematiska arbetsmiljöarbetet förbättras? 

 

3.   Hur kan arbetsplatsträffar (APT) användas för att förbättra rutinerna i det               

 systematiska arbetsmiljöarbetet?  

 

4.   Hur kan arbetsplatsträffar (APT) bidra till förankring av kvalitetsutvecklingsarbeten hos 

medarbetarna med positiv påverkan på deras motivation i en verksamhet under ständig 

förändring? 

 



      FRÅGESTÄLLNINGAR TILL ENHETSCHEFER SOL - FOKUSGRUPPINTERVJUER 

 

1.    Hur ser rutinerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet ut idag? 

 

2.    Hur kan större delaktighet i arbetsmiljöarbetet skapas? 

 

3.    Hur bedömer ni er psykosociala arbetsmiljö? 

 

4.    Hur kan vård- och omsorgsarbetet bli bättre kvalitetsmässigt? 

 

 

        Tilläggsfråga som lades till efter första intervjutillfället: 

 

5.    Vad tycker du om ditt eget och din chefs ledarskap? 

 



    HUR BEDÖMER NI ER PSYKOSOCIALA ARBETSMILJÖ? 

 
      Arbetsplatsfaktorer 

 

- Mål – Klarhet om organisationens mål, arbetets målsättning.  

 

- Struktur – Organisationsstruktur, organisationsegenskaper, organisatorisk effektivitet, 

organisatorisk stabilitet, förändring i position - flexibilitet 

 

- Ledning – Relation till närmaste chef, närmaste chef som samordnare, ledningen, typ av 

ledarskap – konsultativt och kontrollerande ledarskap 

 

- Frihet – Beslutsfrihet, inflytande 

 

- Demokrati och rättvisa – Manifesterad yttrandefrihet, arbetsplatsdemokrati, beslutsrättvisa 

 

- Konflikt och konflikthantering – Förekomst av konflikter, konfliktlösning 

 

- Humanitet och socialt stöd – Humanitet, lönsamhet och mänsklighet, socialt stöd 



    HUR BEDÖMER NI ER PSYKOSOCIALA ARBETSMILJÖ? 

 

 Arbetsfaktorer 

 

- Stimulans – Monotont och utvecklande arbete 

 

- Påverkansmöjligheter i arbetet – Bestämma hur arbetet ska utföras, bestämma vad som ska 

utföras i arbetet 

 

- Krav – Kvantitativa krav, emotionella krav, nya krav 

 

- Resurser – Kunskaper, medel och beslutanderätt, tid för reflektion. 

 

 

 



 
       FRÅGESTÄLLNINGAR I DAG   NAMN/NR:_________________ 

 

 

 
1. Stämmer resultaten överens med hur det var/är? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

2. Vad tror du om den framtida utvecklingen av resultaten? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

3. Vad tycker du om metoden? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 



SYSTEMATISKT  ARBETSMILJÖARBETE AFS 2001:1 
UTDRAG 

  

 Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete 

 2 § Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter arbetsgivarens arbete med 

att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och 

olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 

 ”En tillfredsställande arbetsmiljö utmärks av till exempel möjlighet till inflytande, handlingsfrihet 

och utveckling, till variation, samarbete och sociala kontakter.” 

 

 Naturlig del i verksamheten, medverkan, arbetsmiljöpolicy och rutiner 

 3 § Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i den dagliga 

verksamheten. Det skall omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har 

betydelse för arbetsmiljön. 

 ”Arbetsmiljöfrågor behöver på samma sätt som produktion, ekonomi och kvalitet hanteras i 

verksamheten och inte som ett eget system för sig. Många verksamhetsbeslut berör 

arbetsförhållandena. Följderna för arbetsmiljön behöver därför bedömas och beaktas innan 

besluten fattas.”  

 

  

 

 



STYRMODELLEN I KOMMUN K 
 

ORGANISATIONENS GEMENSAMMA VÄRDERINGAR  

 
  

  

  

 

Värdeord Förhållningssätt Arbetssätt 

Öppenhet Vi är uppriktiga och har ett 

positivt bemötande 

Vi är tillgängliga och 

flexibla 

Omtanke Vi har förståelse och visar 

hänsyn 

Vi bryr oss och ger stöd 

Handlingskraft Vi är tydliga och 

målinriktade 

Vi ger god service och 

fullföljer våra uppdrag 


