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Vad är COPSOQ?

Copenhagen Psychosocial Questionnaire

• En enkät som mäter väsentliga aspekter av den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön

• Bygger på en vetenskaplig grund 

• Användning av samma frågor på arbetsplatser och 
inom forskning

• Syftar till att stärka kommunikationen mellan 
forskare och de som arbetar med frågorna i 
praktiken

• Används i mer än 40 länder

Kristensen, Hannerz, Høgh & Borg, 2005
Pejtersen, Kristensen, Borg & Bjorner, 2010
Burr, Berthelsen, Moncada, Nübling, Dupret et al, 2019

Forskning

Praktik



COPSOQ III- Sverige

Krav i arbetet
Arbetets 

organisering 
och innehåll

Relationer och 
ledarskap

Samspel 
mellan individ 

och arbete
Socialt kapital

Hälsa och 
välbefinnande

Kränkande 
beteenden

Berthelsen, Westerlund; Bergström & Burr, 2020



Bygger på vetenskap… 
Vad innebär det egentligen?

➢ Mäta rätt saker 

➢ Mäta med tillräcklig precision 

➢ Relevant underlag att jämföra 
med 

➢ Kunskap om vilka skillnader 
som är betydelsefulla 

➢ Kunskap om hur man kan 
agera med avstamp i 
resultaten



Lagstiftning

Teori

Intressenter

Kristensen, Hannerz, Høgh & Borg, 2005
Pejtersen, Kristensen, Borg & Bjorner, 2010
Burr, Berthelsen, Moncada, Nübling, Dupret et al, 2019
Berthelsen, Westerlund; Bergström & Burr, 2020
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✓ Veta vad vi egentligen vill 
mäta

✓ Mäta vad vi har till avsikt 
att mäta med tillräcklig 
precision

Berthelsen, Kristensen & Westerlund, 2014
Berthelsen, Hakanen, Kristensen, Lönnblad & Westerlund, 2016
Berthelsen, Hakanen &Westerlund, 2018
Berthelsen, Westerlund, Pejtersen & Hadzibajramovic, 2019
Berthelsen, Westerlund, Bergström & Burr, 2020
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Möjliggör jämförelser 
• med nationella referensvärden
• nationella och internationella 
• av enheter/organisationer/yrkesgrupper mm
• vid organisationsförändringar

Berthelsen, Westerlund; Bergström & Burr, 2020
www.copsoq.se
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Enkätundersökningen i sig förändrar inget 
– det som görs före, under och efter avgör!

• Anonymitet och integration med övriga processer 
(Dahler-Larsen et al, 2020)

• Gemensam förståelse, risk- och friskfaktorer, bra 
verktyg (Leka et al, 2015)

• Ledningens prioritering och engagemang, involvering, 
kommunikation (Dollard & Bailey, 2019)



God arbetsmiljö        kvalitet = SANT



En process för engagemang och delaktighet

Förberedelse och 
förankring

Genomförande av
enkätundersökning

Återkoppling och 
dialog om hur 
resultatet kan 

förstås

Arbete med 
åtgärder och 

aktiviteter

Uppföljning och 
plan för fortsatt 

arbete

www.copsoq.se
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• Uppmuntra deltagande
• Skapa förutsättningar, avsätt tid
• Kommunicera och engagera, t ex kring 

svarsfrekvens och nästa steg i arbetet
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• Nationellt referensvärde
• Tolka resultatet  – varför har en viss skala fått ett 

visst värde? En fortsättning på undersökningen!
• Vad är det för typ av risker; en förutsättning i 

arbetet som det behöver finnas strategier kring 
eller en risk som går att ta bort genom åtgärder?



Arbeta med rätt fråga på rätt nivå – alla ska inte göra allt!

Riskgrupper Grupper med 
potential

Riskfaktorer Friskfaktorer

Identifiera
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• Arbeta med rätt fråga på rätt nivå
• Åtgärder och aktiviteter på både kort 

och lång sikt
• Använd hemsidan för stöd kring vilka 

områden som hänger ihop



En process för engagemang och delaktighet
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• Nytt varv i SAM-hjulet – tidsplan och process
• Följ upp både om det som var planerat blev 

gjort och om det fick avsedd effekt



COPSOQ i praktiken – vad ger det?

• Tryggt att veta att det utgår från forskning
• Ett gemensamt språk i arbetsmiljöarbetet
• En gemensam bild i organisationen
• Rätt fråga på rätt nivå – använd resurser klokt
• Möjlighet att följa upp om vidtagna    

åtgärder har haft effekt
• Material och stöd på hemsidan
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