
Student 
Vt 2014 
Självständigt arbete i arbetsliv och hälsa, inriktning beteendevetenskap, 15 hp 

Handledare: Anna Sundström 

 

 

 

Betydelsefulla psykosociala arbets-

miljöfaktorer inom två tjänsteföretag  

Therese Lundstedt Niord  
 



2 
 

 
 
 
 
Jag vill inledningsvis rikta ett stort tack till dem som gjort min studie möjlig att genomföra. 
Först och främst vill jag tacka dem som arbetar i de två undersökta företagen och som lagt 
ner tid på att besvara min enkät. Jag vill också tacka min handledare Anna Sundström för 
goda råd på vägen. Slutligen ett varmt tack till min familj som på olika sätt stöttat mig i 
arbetet med uppsatsen.  
 
Tack! 
 
Therese Lundstedt Niord 

 
  



3 
 

BETYDELSEFULLA PSYKOSOCIALA ARBETSMILJÖFAKTORER  
INOM TJÄNSTESEKTORN 

 
Therese Lundstedt Niord 

 
 
Tidigare forskning visar att de klassiska psykosociala arbetsmiljömodellerna kan behöva kompletteras med 
ytterligare faktorer för att mätinstrument som baseras på dessa modeller med säkerhet tar hänsyn till de 
arbetsförhållanden som råder inom tjänstesektorn idag. Syftet med den här studien är att undersöka vilka 
psykosociala arbetsmiljöfaktorer som är mest betydelsefulla inom två tjänsteföretag utifrån de faktorer 
som omfattas av Den hypotetiska ”kausala modellen”. Ett delsyfte med studien är även att analysera vilka 
faktorer som ingår i Företag 1 egenutvecklade frågeformulär för medarbetarundersökningar, utifrån Den 
hypotetiska ”kausala modellen”, samt ge förslag på kompletteringar av formuläret. Studien genomfördes 
via en enkätundersökning som skickades till de anställda inom två tjänsteföretag. I enkäten fick deltagarna 
utifrån 30 frågeställningar gradera betydelsen av olika psykosociala arbetsmiljöfaktorer. Högst värderades 
faktorerna Mål, Resurser, Humanitet & Socialt stöd samt Stimulans. Dock visade sig faktorn Resurser ha för 
lågt Cronbach´s alphavärde. Några få signifikanta skillnader kunde konstateras mellan de två studerade 
företagen samt i jämförelsen mellan kvinnor och mäns uppfattningar. Företag 2 värderade Struktur, Frihet, 
Socialt stöd (ur faktorn Humanitet och Socialt stöd) och Resurser högre än Företag 1 och kvinnorna 
värderade vetskap om Mål, Demokrati samt Humanitet och Socialt stöd högre än männen i studien. 
Företagets formulär för medarbetarundersökning föreslogs att kompletteras med frågor som rör 
humanitetsaspekten i faktorn humanitets och Socialt stöd. Slutligen kan sägas att Den hypotetiska ”kausala 
modellen” tycks innehålla betydelsefulla arbetsmiljöfaktorer för dagens arbetsliv och resultatet antyder 
vidare att de kompletteringar som gjorts i denna modell behövdes eftersom de klassiska modellerna inte 
verkar täcka den komplexitet som råder i dagens tjänstesektor. 

 
Previous research shows that the classical psychosocial models may need to be complemented by additional 
factors to better ensure that the measure instruments based on these models also consider the working 
conditions in the services of today. The purpose of this study was to examine which psychosocial work 
environment factors that are of most importance in today’s service companies, based on the factors covered 
by The hypothetical "causal model." A secondary aim of the study was to study the factors included in the 
Company 1 self-developed questionnaire for employee surveys, based on The hypothetical “causal” model, 
and give complements to that form. The research was performed by a survey study including two service 
companies. The participants were asked to rated 30 items from The hypothetical “causal model” by their 
importance to different psychosocial work factors. The results showed that Goals, Resources, Humanity & 
Social support, and Stimulation were rated as very important in both companies. However, the Cronbach´s 
alpha value of the factor Resources was too low. A few significant differences were also found between the 
two companies, and between women and men. Participants working at Company 2 valued Structures, 
Freedom, Social support and Resources higher than participants at Company 1, and moreover, women 
valued Goals, Democracy, and Humanitarianism and Social support higher than men. The form of Company 
1, used for employee survey, was proposed to be complemented with issues related to Humanity (from the 
factor Humanity and Social support. In summary, although The hypothetical “causal model" seems to 
contain important work environment factors for today's working environment, it were also found to need 
to be complemented with other aspects to better cover the complexity of today´s working life.  

 
Sverige har under de senaste decennierna gått från att vara ett industriland till att vara 
ett informationssamhälle med en alltmer dominerande tjänstesektor. Detta har skapat 
förändringar inom arbetslivet, bland annat påverkad av en snabb teknisk utveckling, 
globalisering och ökad konkurrens. I och med detta har även arbetsförhållandena kommit 
att ändras för många och det är inte ovanligt med distansarbete, flexibla arbetstider och 
ett mål- eller syftestyrt arbete med få uttalade regler. Även anställningsformerna har 
blivit mer flexibla och de livslånga anställningarna alltmer sällsynta (Fahlén, 2008; Allvin, 
Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006). Förändringarna i arbetslivet verkar 
dock inte vara enkom positiva för de anställda och av Arbetsmiljöverkets (2012) statistik 
framgår att det är den psykosociala ohälsan som blivit allt vanligare i Sverige, i synnerhet 
för kvinnor. I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår därför i många företag en 
regelbunden screening kring förekomsten av psykisk ohälsa vilken vanligtvis sker genom 
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enkätundersökningar. På marknaden finns ett stort antal formulär med varierande grad 
av vetenskaplig grund (Hultberg & Ahlborg, 2008).  
 
Den klassiska psykosociala arbetsmiljöforskningen utgörs framförallt av de två 
tongivande modellerna Krav-kontroll-stöd och Effort Reward Imbalance (Widmark, 
2005). Krav-kontroll-stöd-modellen utvecklades av Robert Karasek 1979 och denna 
åskådliggör hur arbetets krav och individens kontroll interagerar med varandra. 
Kravbegreppet i modellen rör hur hårt, fort och mycket individen arbetar samt också om 
det förekommer motstridiga krav. Kontrollbegreppet utgörs av individens 
beslutsutrymme och består av faktorerna påverkansmöjligheter, kunskapskontroll och 
stimulans vilka handlar om individens kontroll i arbetet och den närmaste arbetsmiljön. 
Därutöver finns även en annan kontrolldimension vilken handlar om kontrollen över 
arbetet vilket istället rör individens inflytande över exempelvis långtidsplanering och 
organisationens mål. Modellen innehåller också en stöddimension vilken tar hänsyn till den 

sociala interaktionen i arbetet. Krav-kontroll-stöd-modellen bygger på grundidén att 
delaktighet, demokrati och inflytande för de anställda är bra både för produktionen och 
för de anställdas hälsa (Karasek & Theorell, 1990).  
 
Den andra av de två centrala teorierna inom psykosocial arbetsmiljöforskning, Effort-
Reward-Imbalance (ERI) eller ansträngnings-belöningsmodellen, utarbetades av 
Johannes Siegrist 1996 i syfte att komplettera krav-kontroll-stöd-modellen. Det centrala 
i modellen är att investerad ansträngning ska stå i rätt proportion till erhållen belöning. 
Vidare är fokus flyttat från den kontrollaspekt som beskrivs i krav-kontroll-stöd-
modellen och ger istället större utrymme för belöningens effekter. Tanken är att den 
anställde ska bidra och prestera till verksamheten och i gengäld få belöning som kan bestå 
av ersättning, aktning, karriärmöjligheter eller anställningstrygghet. Om den anställde 
känner att belöningen inte är tillräcklig i förhållande till sin prestation kan en känsla av 
rädsla, ilska och irritation uppstå (Siegrist, 1996). Effort Reward Imbalance model har på 
senare tid kompletterats med en ytterligare dimension vilken går under namnet Work-
related Overcommittment, WOC (överdrivet arbetsengagemang). I det formulär som 
används för att operationalisera modellen ERI används sex olika frågor för att 
åskådliggöra dimensionen WOC. Dessa frågor berör arbetstagarens attityder, beteenden 
och känslor till sitt arbete i syfte att undersöka om arbetstagaren har en överdriven 
strävan i kombination med en stark önskan om godkännande och aktning (Siegrist et al., 
2004). 
 
Många av de instrument som mäter psykosocial ohälsa och som används på marknaden 
idag har sin utgångspunkt i dessa två beskrivna modeller och framförallt i krav-kontroll-
stöd-modellen (Hultberg & Ahlborg, 2008). Krav-kontroll-stöd-modellen har bedömts 
fortfarande ha stor giltighet trots att denna ursprungligen utvecklats på 70-talet när 
industriarbetet dominerade och att det hänt mycket på arbetsmarknaden sedan dess 
(Oxenstierna, Widmark, Finnholm & Elofsson, 2008; Theorell, 2008; van Veldhoven, Taris, 
de Jonge, Broersen, 2005). Effort-Reward-Imbalance model med tydligt individfokus och 
en inriktning på karriär och anställningsförhållandet används ofta i kombination med 
krav-kontroll-stöd-modellen eftersom den tillför viktiga dimensioner av dagens 
marknadsorienterade arbetsliv (Fahlén, 2008; Oxenstierna et al., 2008).  
 
Nya forskningsresultat har kommit i takt med arbetslivets förändring som visat på vikten 
av att ta hänsyn till ytterligare faktorer än endast de som täcks av krav-kontroll-stöd-
modellen och ERI vid bedömning av psykosocial ohälsa (Akerboom & Maes, 2006; Hurrel, 
Nelson & Simmons, 1998; Oxenstierna et al., 2008; Parker, Wall & Cordery, 2001; van 
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Veldhoven et al., 2005; Widmark, 2005). En del forskare konstaterar endast behovet av 
att komplettera modellerna (Akerboom & Maes, 2006; Hurrel, et al., 1998) medan andra 
föreslagit konkreta faktorer som behöver beaktas, såsom färdigheter (van Veldhoven et 
al., 2005), humanitet, demokrati och frihet (Oxenstierna et al., 2008). 
 
En hypotetisk ”kausal modell” 
Väl i linje med den forskning som visat att ytterligare faktorer är centrala i bedömningen 
av psykosocial ohälsa har Stressforskningsinstitutet i Sverige under senare delen av 
2000-talet genomfört ett större arbete med att komplettera krav-kontroll-stöd-modellen 
samt ERI. Detta resulterade i en modell som presenterades 2008 som inte givits något 
namn av forskarna vid Stressforskningsinstitutet men som i denna uppsats går under 
namnet Den hypotetiska ”kausala modellen”. Syftet med den nya modellen var att på ett 
bättre sätt kunna bedöma den psykosociala arbetsmiljön utifrån dagens arbetsliv. I 
utarbetandet av modellen genomfördes fokusgruppsintervjuer vilket resulterade i att ett 
antal nya dimensioner identifierades som betydelsefulla. Dessa var individuell prestation 
och lönsamhet, struktur, ständiga förändringar och organisatorisk instabilitet, frihet, 
demokrati, ledarskap och humanitet.  Genom fokusgruppsintervjuerna framkom också att 
de dimensioner som redan täcks av krav-kontroll-stöd samt ERI (Mål, Struktur, Stimulans, 
Påverkansmöjligheter i arbetet, Krav och Resurser) fortfarande innehåller centrala 
faktorer för dagens arbetsliv. Utifrån dessa resultat påbörjades sedan utarbetandet och 
valideringen av det som kom att bli Den hypotetiska ”kausala modellen” (Oxenstierna et 
al., 2008).  
 
Utvecklarna av Den hypotetiska ”kausala modellen” lyfter fram två viktiga aspekter kring 
modellens giltighet och användningsområde. Modellen ska ses som hypotetisk och 
primärt användas som en utgångpunkt för diskussion kring hur en modell för analys av 
samband mellan arbetsmiljö och hälsa kan utformas. Modellen behöver även testas 
ytterligare eftersom materialet som användes vid valideringen var litet vilket skapar en 
osäkerhet avseende både enskilda samband och modellens förklaringsgrad. Samtidigt 
poängterar utvecklarna vikten av att föra in fler variabler eftersom detta skapar en 
djupare förståelse av arbetsmiljöns inverkan på hälsan (Oxenstierna et al., 2008).  
 
Tabell 1: Den hypotetiska ”kausala modellens” tre övergripande faktorer med totalt 13 
tillhörande dimensioner. 

Arbetsplatsens faktorer 

Mål Struktur Ledning*  Frihet* Demokrati* Konflikt och 
konflikthante
ring* 

Humanitet* 
och Socialt 
stöd 

Arbetets faktorer 

Stimulans Påverkans-
möjligheter 
i arbetet 

Krav Resurser  

Hälsofaktorer 

Stressymp-
tom* 

Hälsa* 
 

* Tillagda faktorer utöver som ingår i modellerna krav-kontroll-stöd och ERI. 
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Utgångspunkten för Den hypotetiska ”kausala modellen” är alltså krav-kontroll-stöd samt 
ERI. De nya faktorerna som lagts till utgörs av Ledning, Frihet, Demokrati, Konflikt och 
konflikthantering, Humanitet, Stressymptom och Hälsa. Modellens utvecklare menar 
vidare att en av de mer betydelsefulla faktorerna i Den hypotetiska ”kausala modellen”, 
sett utifrån de förändrade förhållandena på arbetsmarknaden, är humanitetsaspekten 
som ingår i faktorn Humanitet och Socialt stöd. I dagens arbetsliv är kraven på effektivitet 
och lönsamhet ofta högre än tidigare vilket för individerna i organisationen kan resultera 
i negativa hälsoeffekter orsakat av en avhumanisering i arbetet. I modellen åskådliggörs 
denna nya aspekt av arbetslivet bland annat genom frågor kring respekt, omtanke och 
trygghet. Socialt stöd som härrörs från Krav-kontroll-stöd-modellen omfattar istället 
frågor kring sammanhållning och arbetsklimat (Oxenstierna et al., 2008). I vissa fall i 
uppsatsens kommande delar kommer Humanitet och Socialt stöd att särskiljas från 
varandra. Orsaken är att de beskriver lite olika delar av arbetsmiljön.  
 
Skillnaden mellan de två tillagda faktorerna Frihet och Demokrati kan också behöva 
förklaras ytterligare. Utvecklarna av modellen menar att frihet ska särskiljas från 
demokratiaspekten eftersom demokrati handlar om de anställdas gemensamma 
möjlighet till delaktighet medan frihet istället är en fråga om individens autonomi och 
självbestämmande. (Oxenstierna et al., 2008).  
 
Den stora betydelsen av just delaktighet för att upprätthålla hälsosamma 
arbetsförhållanden har beskrivits av flertalet forskare (Antonovsky, 1996; Hanson, 2004; 
Hultberg, Skagert, Johansson & Ahlborg, 2010; Karasek & Theorell, 1990). Hanson (2004) 
beskriver exempelvis att delaktighetsskapande faktorer kan vara empowerment a , 
autonomi, känsla av sammanhang, balans mellan krav och resurser och deltagande i 
dialoger kring hälsa. Vidare menar Hansson (2004) att delaktighet främjar individens 
kontroll över sin arbetssituation och att delaktigheten i praktiken kan utgöras av att 
individen ges inflytande i och över sitt arbete eller att denne får möjligheten att kunna 
påverka arbetsvillkoren. Inflytande kan också vara att ha möjlighet att fatta egna beslut 
samt få delta i beslutsfattande på arbetsplatsen. Olika former av delaktighet innefattas 
också i Den hypotetiska ”kausala modellen” genom faktorerna Frihet, Demokrati, 
Påverkansmöjligheter i arbetet och Resurser (Oxenstierna et al., 2008). Även om de flesta 
tycks vara överens om att delaktighet är betydelsefullt i arbetslivet finns också 
forskningsresultat som visar på motsatsen. Ökad delaktighet, ansvar och 
påverkansmöjlighet har visats kunna generera även negativa hälsoeffekter när 
medarbetare saknar vägledning kring vad, hur och när de ska utföra sitt arbete. När vi 
frångår den byråkratiska strukturen som tidigare angav ramarna för arbetet kan 
medarbetare blivit mer ensamma i sin arbetssituation vilket kan resultera i en ökad stress 
(Huzzard, 2003).  
 
I linje med detta menar också utvecklarna av Den hypotetiska ”kausala modellen” att det 
i vissa situationer kan vara negativt med beslutsfrihet, exempelvis kan brister i ledning 
och struktur leda till att den anställde upplever en hög grad av frihet som belastande. I 
faktorn Frihet ingår också frågor om inflytande på arbetsplatsen vilket, precis som 
beslutsfrihet, både kan vara positivt ur hälsosynpunkt men också verka belastande och ge 
ett gränslöst arbete (Oxenstierna et al., 2008). 
 

                                                           
a Empowerment är ett engelskspråkigt uttryck med betydelsen ”egenmakt”, en term som vann spridning på 
1980- och 1990-talen. Med empowerment sätts fokus på individer och arbetsgrupper med en strävan att 
motverka marginalisering och utanförskap (Källa: Psykologiguiden, psykologilexikon). 
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Frihetsaspekten i Den hypotetiska ”kausala modellen” belyser till viss del den ökade 
flexibilitet som karaktäriserar arbetsförhållandena idag. Flexibiliteten handlar bland 
annat om när, var eller på vilket sätt arbetet ska utföras och det åligger numera ofta 
arbetstagaren själv att styra över dessa delar av sitt arbete (Butler, Grzywacz, Ettner & 
Liu, 2009; Rognes, 1999). Traditionellt har flexibilitet enbart setts som en värdefull 
tillgång för anställda eftersom flexibilitet ansetts öka kontrollen och varit en hjälp att 
hantera kraven i arbetet. Flertalet studier har också visat på positiva samband mellan just 
flexibilitet och goda hälsoutfall (Butler et al., 2009; Casey & Grzywacz, 2008). Flexibla 
lösningar i form av bland annat teknisk utrustning och anpassningsbara arbetstider har 
samtidigt gjort att gränsen mellan arbete och privatliv suddats ut vilket inte alltid visats 
sig vara positivt ur hälsosynpunkt (Hanson, 2004). En nyligen publicerad svensk studie 
har visat att ökad flexibilitet samtidigt ställer högre krav på individens egen självdisciplin 
och förmåga att på egen hand hantera och ansvara för sin totala livssituation (Maravelias, 
2009). Vidare finns också forskning som visat att en ökad flexibilitet resulterar i fler val 
och beslut för den enskilde som för vissa kan skapa en osäkerhet och kognitiv 
överbelastning (Allen, Johnson, Kiburz & Shockley, 2013). Viktigt att poängtera kring 
dessa forskningsresultat är att de individuella skillnaderna är stora avseende förmågan 
att hantera flexibla lösningar.  
 
Syftet med den här studien är att undersöka vilka psykosociala arbetsmiljöfaktorer som 
medarbetarna inom två tjänsteföretag uppfattar som mest betydelsefulla. Detta utifrån de 
faktorer som omfattas av Den hypotetiska "kausala modellen". Ett delsyfte med studien 
är även att analysera vilka faktorer som ingår i Företag 1 egenutvecklade frågeformulär 
för medarbetarundersökningar, utifrån den hypotetiska kausala modellen, samt ge 
förslag på kompletteringar av formuläret. 
 
Frågeställningar: 
 
1. Förekommer det skillnader i uppfattningarna avseende vilka psykosociala 
arbetsmiljöfaktorer som är mest betydelsefulla beroende på position 
(ledningsposition/medarbetare), kön och företagstillhörighet? 
 
2. Vilka psykosociala arbetsmiljöfaktorer kan urskiljas i Företag 1 frågeformulär för 
medarbetarundersökning? 
 
3. Hur skiljer sig Företag 1 formulär för medarbetarundersökning från Den hypotetiska 
”kausala modellen” avseende vilka psykosociala arbetsmiljöfaktorer som berörs?  
 
 

Metod 
 
Denna studie har sin utgångspunkt i de psykosociala arbetsmiljöfaktorer som omfattas av 
Den hypotetiska ”kausala modellen”. Datainsamlingen har genomförts via en 
enkätundersökning där personer som arbetar på två olika företag inom tjänstesektorn 
har graderat olika frågeställningar avseende vad de anser vara betydelsefullt för dem i 
deras psykosociala arbetsmiljö. Enkäten som använts har utformats specifikt för denna 
studie och omfattar totalt tio olika arbetsmiljöfaktorer och 30 frågor. 
 
Utformning av enkät 
Enkäten som utformades för denna studie bygger på ett urval av de faktorer och 
frågeställningar som återfinns i Den hypotetiska ”kausala modellen”. Den hypotetiska 
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”kausala modellen”, som beskrevs i tabell 1, innehåller totalt 13 övergripande faktorer 
och hela 109 frågeställningar. Av dessa valdes tre övergripande faktorer med dess 
tillhörande frågor (Konflikter/konflikthantering, Stressymtom samt Hälsa) bort. Denna 
avgränsning gjordes med anledning av att dessa tre faktorer och frågor syftar till att 
bedöma en individs faktiska situation, såsom exempelvis faktorn 
Konflikter/konflikthantering med frågeställningen ”Har du under de senaste 12 
månaderna varit indragen i någon form av konflikt på din arbetsplats?” och faktorn 
Stressymtom med frågan ”Händer det att du inte kan koppla bort tankarna från arbetet 
när du är ledig? Eftersom det inte var syftet med denna undersökning att studera dessa 
aspekter exkluderades dessa faktorer och frågeställningar.  
 
De tio kvarvarande faktorerna som enkäten kom att omfattas av var; Mål, Struktur, 
Ledning, Frihet, Demokrati, Humanitet och Socialt stöd, Stimulans, Påverkansmöjligheter 
i arbetet, Resurser och Kvantitativa krav. Dessa tio faktorer illustrerades i enkäten med 
hjälp av två till fem frågor som också hämtats ur Den hypotetiska ”kausala modellen”. 
Totalt valdes 30 frågor ut vilka sen ändrades till att-satser för att flytta fokus från det 
aktuella läget på arbetsplatsen till att istället på ett mer övergripande plan få 
undersökningsdeltagarna att bedöma huruvida frågan upplevdes som betydelsefull eller 
inte. Exempelvis löd en fråga ursprungligen; ”Det finns tydliga regler och förhållningssätt 
på min arbetsplats”, vilken i denna studies enkät ändrades till ”Är det betydelsefullt för 
dig att det finns tydliga regler och förhållningssätt?”. De frågor som valdes ut bedömdes 
att de skulle kunna illustrera faktorn på ett bra sätt och ibland krävdes fler frågor för detta 
medan det i andra fall bedömdes räcka med endast två. Exempelvis belystes faktorn Mål 
genom två frågor medan det till faktorn Ledning valdes ut fem frågor. Antalet frågor per 
faktor styrdes också av antalet frågor som förekom i Den hypotetiska ”kausala modellen”.  
 
Den färdiga enkäten kom att bestå i två delar. Den första delen innehöll nio faktorer med 
26 frågor där alla inleddes med meningen ”Är det betydelsefullt för dig…” följt av en att-
sats. För dessa frågor användes en skala från ett till fem där ett betydde att deltagaren 
bedömde frågan som ”inte alls betydelsefull” medan fem betydde att deltagaren bedömde 
frågan som ”mycket betydelsefull”. Den andra delen i enkäten innehöll fyra frågor kopplat 
till den återstående faktorn, Kvantitativa krav. Dessa inleddes med frågan ”Hur 
påfrestande upplever du följande krav?” följt av att-satsen. Svarsskalan till dessa frågor 
var omvänd, alltså ett lågt svar var mer positivt för individen än ett högt. Skalan bestod av 
svarsalternativen ett till fem där ett betydde ”inte alls påfrestande” och fem betydde 
”mycket påfrestande”. Utformningen av enkätens frågeställningar beskrivs i sin helhet i 
bilaga 1 och den färdiga enkäten finns i bilaga 2. 
 
Pilotstudie 
En pilotstudie genomfördes med sex deltagare för att säkerställa att såväl enkätens frågor 
som tekniken i webbverktyget fungerade tillfredsställande. Dessa personer valdes ut med 
kravet att de skulle vara yrkesverksamma och ha olika utbildningsbakgrund för att fånga 
flera olika synsätt på enkätens utformning. Deltagarna fick i uppgift att skriftligt återge 
sina synpunkter avseende teknik, layout, instruktioner, formulering av frågor (språk och 
innehåll) samt enkätens längd. Pilot-deltagarnas synpunkter användes därefter till att 
förbättra enkäten inför den kommande undersökningen.  
 
Urval 
Två jämnstora tjänsteföretag valdes ut genom ett så kallat icke randomiserat 
bekvämlighetsurval (Howitt & Cramer, 2010), varav det ena företaget utgjordes av det 
företag vars formulär för medarbetarundersökning som granskats. I studien togs hänsyn 
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till bakgrundsvariablerna företagstillhörighet, position och kön. Totalt ingick 30 deltagare 
i undersökningen, varav åtta av dessa var medarbetare och fyra i ledningsposition inom 
Företag 1. I Företag 2 var fördelningen 13 medarbetare och fem i ledningsposition. 
Könsfördelningen inom Företag 1 var fyra kvinnor och åtta män och i Företag 2 ingick 12 
kvinnor och sex män.  
 
Insamling av data 
Ett kort informationsbrev om studien skickades ut via e-post till de två företagens 
personal. I informationsbrevet informerades om studiens syfte, att deltagandet var 
frivilligt och anonymt samt att resultatet också kan användas i företagens egna 
systematiska arbetsmiljöarbete. Deltagarna informerades också om att företagets ledning 
står bakom studien. Strax därefter skickades enkäten ut via Umeå universitets 
webbverktyg Websurvey. Enkäten kom att skickas ut i påsktider och med hänsyn till att 
deltagarna kunde tänkas ha semester beslutades i samråd med företrädare för företagen 
att två påminnelser skulle skickas ut, en innan påsk och en direkt efter påskhelgen. 
Svarsperioden pågick under totalt två veckor (14-27 april 2014).  
 
Analys av enkätresultaten 
När svarstiden för enkäten passerat fördes samtliga svar in i statistikprogrammet IBM 
SPSS Statistics 22. Både deskriptiv och icke parametrisk inferensstatistik användes för 
analys av det insamlade materialet. Den deskriptiva statistiken bestod av beräkning och 
analys av medelvärden och standardavvikelser för respektive fråga samt medelvärden för 
respektive faktor. Vidare analyserades materialet med det icke-parametriska testet 

Kruskal-Wallis eftersom variablerna inte var normalfördelade och urvalet för litet för att 
göra ett parametriskt T-test. Kruskal-Wallis test är inte beroende av stora urval för att 
vara tillförlitligt och testet används när variablerna är på ordinal- eller nominalnivå som 
är fallet i denna studie (Lisper & Lisper, 2005). Kruskal-Wallis test användes för att 
undersöka om det finns skillnader avseende hur medarbetare och ledning värderar de 
olika arbetsmiljöfaktorerna. Vidare gjordes en jämförelse med avseende på kön och 
slutligen även företagstillhörighet med Kruskal-Wallis test. 
 
För att kontrollera enkätens inre överensstämmelse gjordes även en reliabilitetsanalys 
för att utläsa Cronbach´s alphavärdena i mätinstrumentet. Analysen syftade till att 
säkerställa att frågorna som använts i enkäten verkligen skildrade de tio olika faktorerna. 
Således kunde frågor som inte var relaterade till faktorn utvärderas huruvida de skulle 
exkluderas eller ej. Höga Cronbach´s alphavärden på 0,8 eftersträvas även om värden ner 
till 0,5 är godtagbart ur reliabilitetssynpunkt.  Värden som närmar sig 1,0 kan tyda på att 
frågorna är alltför likartade och kan exkluderas utan att värdet ändras nämnvärt. Viktigt 
att beakta är dock att beräkningarna av Cronbach´s alpha dessvärre inte ger någon 
fullständig bild av reliabiliteten i enkäten när urvalet är litet som är fallet i aktuell studie. 
I dylika fall kan därför lägre Cronbach´s alphavärden omkring =0,6 anses godtagbara 
(Howitt & Cramer, 2011).  
 
Analys av Företagets frågeformulär 
Företag 1 har ett egenutvecklat formulär som används för medarbetarundersökningar 
och vars ingående psykosociala arbetsmiljöfaktorer analyserades i denna studie. 
Formuläret bestod av 48 frågor och berörde områdena; Image och varumärke, 
Information, Ledarskap och samarbete, Arbetsmiljö, Arbetsmetoder, Personlig 
utveckling, Mental stress och konflikter, Nöjdhet, Framtid och Övriga frågor. I denna 
uppsats samlades inte data in från Företag 1 formulär eftersom syftet med uppsatsen inte 
var att bedöma den psykosociala arbetsmiljön utan analysera vilka psykosociala faktorer 
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som återfinns i formuläret. Företagets formulär analyserades därför utifrån vilka 
psykosociala faktorer som kunde urskiljas i formuläret. Vidare gjordes en jämförelse med 
de faktorerna som återfanns i Den hypotetiska ”kausala modellen” och de faktorer som 
framkom som betydelsefulla i enkätstudien av dessa.  
 

Företagets formulär för medarbetarundersökningar innehöll även en större 
frågeställning avseende Arbetsbörda och Mental stress. Denna fråga med tillhörande 
svarsalternativ analyserades separat och analysen gjordes på samma sätt som analysen 
av formuläret i sin helhet. Orsaken till att den separerades var för att analysera om frågans 
tillhörande svarsalternativ var heltäckande i sin utformning avseende olika källor till 
arbetsbörda och mental stress. Utifrån resultaten från studiens enkätundersökning och 
ovan analys utformades slutligen förslag på komplettering av företagets formulär för 
medarbetarundersökning. Av upphovsrättsskäl visas inte formuläret i sin helhet med alla 
ingående frågor.  
 

Etiska frågor 
För aktuell studie har de etiska principerna som framgår av Helsingforsdeklarationen 
(2002) följts. Avseende etiska överväganden kan också nämnas att de två deltagande 
företagens namn inte omnämns i uppsatsen. Företagen är små och det finns annars en 
risk att enskilda individer kan identifieras om företagsnamnen röjs.  
 

 
Resultat 

 
Av studiens 30 deltagare besvarade 27 personer enkäten, av dessa var 15 kvinnor och 12 
män. Svarsfrekvensen var hög både bland medarbetare och ledning, totalt besvarades den 
av 90 % av deltagarna. Inget internt bortfall förekom.  
 
I en analys av enkätens interna reliabilitet kunde konstateras att värdena håller en 
godtagbar nivå ( >,60), detta trots att några av faktorerna endast består av två frågor. De 
flesta av enkätens faktorer har Cronbach´s alfa värden över =,60 medan ett par befinner 
sig strax under =,60 (Se tabell 2). Faktorn Resurser däremot genererade ett mycket lågt 
Cronbach´s alfa värde (=,130). Denna faktor består av 3 olika frågor där en av dessa, 
fråga 25; ”Att ha tillräckligt med rättigheter att fatta beslut för att kunna klara av ditt 
arbete?” hade ett mycket lågt värde. Även om denna fråga hade uteslutits från enkäten 
ökade ändå inte värdet tillräckligt för att nå en godtagbar nivå (=,359).  
 

Tabell 2: Cronbach´s alfavärden för enkätens tio psykosociala arbetsmiljöfaktorer.  

Psykosociala arbetsmiljöfaktorer Cronbach's alfavärden 

Mål ,585 
Struktur ,647 
Ledning ,738 
Frihet ,789 
Demokrati ,716 
Humanitet & Social stöd ,773 
 Stimulans ,510 
Påverkansmöjligheter ,547 
Resurser ,130 
Krav ,895 
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Av de undersökta arbetsmiljöfaktorerna genererade Mål det högsta medelvärdet i 
studien. Faktorn Mål illustrerades med hjälp av två frågor som båda värderats lika högt 
(vetskap om organisationens respektive de individuella målen). Frågan kring ”betydelsen 
av att veta vilka mål organisationen arbetar mot”, värderades med det högsta betyget, det 
vill säga en femma, av 85 % av deltagarna. De övriga 15 % gav denna fråga en fyra och av 
dessa var samtliga män. Dessa resultat kan ställas mot faktorn Demokrati vilken graderats 
lägst. På frågan där deltagarna skulle värdera betydelsen av att alla på arbetsplatsen 
deltar i diskussioner om framtiden (fråga 14), gav 33 % något av de tre lägre betygen på 
den femgradiga skalan. De frågor som rörde faktorn kvantitativa krav resulterade i ett 
klart lägre medelvärde än de övriga faktorerna och även en större spridning i svaren. (se 
tabell 3). 
  
Tabell 3. Medelvärden och standardavvikelser för de olika psykosociala 
arbetsmiljöfaktorerna presenterade i rangordning från högsta till lägsta medelvärde.  

Psykosociala arbetsmiljöfaktorer (n =27) M  SD 

Mål 4,85  0,30 
Resurser 4,59 0,37 
Humanitet & Socialt stöd 4,55 0,52 
Stimulans 4,54 0,50 
Ledning 4,44 0,46 
Frihet 4,39 0,70 
Påverkansmöjligheter 4,39 0,49 
Struktur 4,33 0,51 
Demokrati 4,31 0,70 
Kvantitativa krav 3,44 1,11 

Notera: Ett högt medelvärde i tabellen betyder att faktorn bedöms som mycket 
betydelsefull, undantaget faktorn Kvantitativa krav där skalan är omvänd och ett högt 
värde indikerar att faktorn bedöms som mycket påfrestande. 
 
Skillnader i ledningens respektive medarbetarnas värdering av olika arbetsmiljöfaktorer 
har undersökts. I tabell 4 (på sidan 13 i uppsatsen) visas hur medarbetare och ledning 
skattat varje frågeställning vilket presenteras genom medelvärden och 
standardavvikelser för respektive grupp. Vidare visas också signifikansvärdet för varje 
frågeställning uträknat med Kruskal-Wallis test. Fråga ett och två, ”Att veta vilka mål 
organisationen arbetar mot?” och ”Att veta vilka mål du har att arbeta mot?”, vilka hörde 
till faktorn Mål, genererade högst medelvärden för både gruppen medarbetare och 
gruppen ledning (medarbetare fråga ett: 4,84, SD=,36 och fråga två: 4,89, SD=,31 samt 
ledning fråga ett: 4,88, SD=,33 och fråga två 4,75, SD=,43). I gruppen medarbetare 
värderades också fråga 16 högt; ”Att ni bryr er om varandra på arbetsplatsen?” vilken hör 
till humanitetsdimensionen i faktorn Humanitet och Socialt stöd (4,79, SD=,41). Gruppen 
Ledning å sin sida värderade fråga 25 högt; ”Att ha tillräckligt med rättigheter att fatta 
beslut för att kunna klara av ditt arbete?” Denna fråga hör till faktor Resurser (4,88, 
SD=,33).  
 
Resultatet av Kruskal-Wallis test visade att endast en fråga gav signifikant skillnad i 
jämförelsen av position och denna hörde till faktorn Påverkansmöjligheter, där ledningen 
skattade fråga 22 ”Att ha frihet att bestämma hur ditt arbete ska utföras” som mer 
betydelsefullt än vad medarbetarna gjorde.  
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Vidare jämfördes om eventuella könsskillnader förekom i skattningarna. I tabell 5 (på 
sidan 14 i uppsatsen) visas hur kvinnor och män skattat varje frågeställning vilket 
presenteras genom medelvärden och standardavvikelser för respektive grupp. Vidare 
visas också signifikansvärdet för varje frågeställning uträknat med Kruskal-Wallis test.  
 
Kvinnorna i studien skattade både fråga ett och två mycket högt, båda dessa frågor 
härrörs till faktorn Mål (fråga ett: 5,00, SD=,00, p-värde=,02 och fråga två: 4,93, SD=,25). 
Männen i studien skattade fråga två, faktorn Mål och fråga 13, faktorn Demokrati högt 
(fråga två: 4,75, SD=,43 och fråga 13: 4,75, SD=,43).  
 
Via Kruskal-Wallis test påvisades också signifikant skillnad mellan könen för tre frågor 
vilka utgjordes av fråga 1, 17 och 19 (se tabell 5). Dessa frågor som visade sig skilja sig åt 
mellan män och kvinnor hörde under faktorerna Mål samt Humanitet och Socialt stöd och 
alla dessa skattades högre av kvinnorna. 
 
Slutligen gjordes en jämförelse mellan skattningarna vid de två företagen. I tabell 6 (på 
sidan 15 i uppsatsen) visas hur företag 1 och 2 skattat varje frågeställning vilket 
presenteras genom medelvärden och standardavvikelser för respektive grupp. Vidare 
visas också signifikansvärdet för varje frågeställning uträknat med Kruskal-Wallis test.  
 
Företag 1 skattade fråga 13 ”Att du kan tala om för din chef vad du verkligen tycker och 
tänker?” mycket högt (4,83, SD=,53). Denna fråga hör till faktorn Demokrati. Även de två 
första frågorna kring Mål värderades relativt högt av Företag 1 (fråga 1: 4,75, SD=,37 och 
fråga 2: 4,75, SD=,37). Företag två å sin sida skattade både fråga ett och två som hör till 
faktorn Mål mycket högt (4,93, SD=,36 och 4,93, SD=,36). Vidare skattades också fråga 25 
högt, ”Att ha tillräckligt med rättigheter att fatta beslut för att kunna klara av ditt arbete?” 
(4,87, SD=,50) vilken hör till faktorn Resurser.  
 
Via Kruskal-Wallis test framkom att fyra frågor hade signifikant skild skattning mellan 
företagen. Dessa frågor (nr 3, 17, 19 och 22) hörde till faktorerna: Struktur, Frihet, Socialt 
stöd (ur faktorn Humanitet och Socialt stöd) och Resurser. Deltagarna i Företag 2 skattade 
dessa fyra frågor signifikant högre än Företag 1. På nästkommande tre sidor visas tabell 
4, 5 och 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabell 4. Jämförelse av skattningar mellan medarbetare och ledning presenterade genom medelvärden, (standardavvikelser) och signifikansvärden. 

* = p-value < ,05  

Enkätfrågor Medarbetare  

(n=19) 

Ledning 

(n=8) 

p-
value 

Enkätfrågor Medarbetare  

(n=19) 

Ledning 

(n=8) 

p-
value 

1. Att veta vilka mål organisationen 
arbetar mot? 

4,84 (,36) 4,88 (,33) ,83 16. Att ni bryr er om varandra på 
arbetsplatsen? 

4,79 (,41) 4,63(,48) ,38 

2. Att veta vilka mål du har att arbeta 
mot?  

4,89 (,31) 4,75 (,43) ,34 17. Att ni på arbetsplatsen tänker lika 
mycket på våra medmänniskor som på 
lönsamheten? 

4,47 (,75) 4,00 (1,22) ,31 

3. Att det finns tydliga regler och 
förhållningssätt på arbetsplatsen? 

4,11 (,79) 4,38 (,48) ,46 18. Att det är en god sammanhållning på 
arbetsplatsen? 

4,68 (,46) 4,50 (,50) ,37 

4. Att det är tydligt på arbetsplatsen vem 
som gör vad? 

4,26 (,71) 4,13 (,60) ,59 19. Att dina arbetskamrater ställer upp 
för dig? 

4,42 (,67) 4,50 (,50) ,90 

5. Att det är klart vem som fattar beslut i 
olika frågor på min arbetsplats? 

4,68 (,57) 4,38 (,48) ,12 20. Att du får lära dig nya saker i ditt 
arbete? 

4,63 (,58) 4,50 (,50) ,45 

6. Att få bekräftelse av din chef 4,21 (,77) 4,13 (,78) ,80 21. Att ditt arbete kräver skicklighet? 4,42 (,67) 4,63 (,48) ,53 
7. Att din chef visar omsorg för dig 4,26 (,71) 4,13 (,93) ,86 22. Att du har frihet att bestämma hur 

ditt arbete ska utföras? 
4,68 (,46) 4,13 (,60) ,03* 

8. Att din chef lyssnar på dig och tar in 
det du säger? 

4,53 (,60) 4,50 (,50) ,81 23. Att du har frihet att bestämma vad 
som ska utföras i ditt arbete? 

4,26 (,55) 4,25 (,66) ,98 

9. Att ledningen för verksamheten 
framåt? 

4,68 (,46) 4,75 (,43) ,74 24. Att ha tillräckligt med kunskaper för 
att kunna klara av ditt arbete? 

4,63 (,48) 4,38 (,48) ,23 

10. Att ledningen låter dig som anställd 
fatta egna beslut? 

4,68 (,46) 4,25 (,66) ,10 25. Att ha tillräckligt med rättigheter att 
fatta beslut för att kunna klara av ditt 
arbete? 

4,74 (,55) 4,88 (,33) ,58 

11. Att du förväntas ta egna beslut och 
vara ansvarig för dem? 

4,53 (,94) 4,25 (,66) ,15 26. Att i arbetet ha utrymme för 
reflektion och eftertanke?  

4,32 (,80) 4,75 (,43) ,20 

12. Att du är delaktig i beslutsfattandet 
på arbetsplatsen? 

4,37 (,58) 4,25 (,66) ,70 27. Att behöva arbeta mycket fort? 3,21 (1,20) 2,63 (1,11) ,34 

13. Att du kan tala om för din chef vad 
du verkligen tycker och tänker? 

4,79 (,41) 4,63 (,70) ,71 28. Att behöva arbeta mycket hårt för att 
nå företagets uppsatta mål 

3,37 (1,18) 2,75 (1,48) ,34 

14. Att alla på arbetsplatsen deltar i 
diskussioner om framtiden? 

4,00 (,17) 3,63 (,86) ,27 29. Att tiden inte räcker till för 
arbetsuppgifterna? 

3,79 (1,24) 3,25 (1,39) ,37 

15. Att besluten är konsekventa, samma 
regler gäller för alla? 

4,26 (,91) 4,38 (,70) ,91 30. Att arbetet innebär motstridiga 
krav? 

4,00 (,92) 3,50 (1,58) ,66 

13 



Tabell 5. Jämförelse av skattningar mellan kvinnor och män presenterade genom medelvärden, (standardavvikelser) och signifikansvärde. 

* = p-value < ,05 
 

Enkätfrågor Kvinnor 

(n=15) 

Män 

(n=12) 

p-
value 

Enkätfrågor Kvinnor 

(n=15) 

Män 

(n=12) 

p-
value 

1. Att veta vilka mål organisationen 
arbetar mot? 

5,00 (,00) 4,67 (,47) ,02* 16. Att ni bryr er om varandra på 
arbetsplatsen? 

4,80 (,40) 4,67 (,47) ,44 

2. Att veta vilka mål du har att arbeta 
mot?  

4,93 (,25) 4,75 (,43) ,19 17. Att ni på arbetsplatsen tänker lika 
mycket på våra medmänniskor som på 
lönsamheten? 

4,67 (,60) 3,92 (1,11) ,04* 

3. Att det finns tydliga regler och 
förhållningssätt på arbetsplatsen? 

4,40 (,61) 3,92 (,76) ,10 18. Att det är en god sammanhållning på 
arbetsplatsen? 

4,67 (,47) 4,58 (,49) ,66 

4. Att det är tydligt på arbetsplatsen 
vem som gör vad? 

4,33 (,60) 4,08 (,76) ,41 19. Att dina arbetskamrater ställer upp 
för dig? 

4,73 (,44) 4,08 (,86) ,03* 

5. Att det är klart vem som fattar beslut 
i olika frågor på min arbetsplats? 

4,53 (,62) 4,67 (,47) ,64 20. Att du får lära dig nya saker i ditt 
arbete? 

4,67 (,47) 4,50 (,65) ,56 

6. Att få bekräftelse av din chef 4,20 (,75) 4,17 (,80) ,94 21. Att ditt arbete kräver skicklighet? 4,53 (,62) 4,42 (,64) ,62 
7. Att din chef visar omsorg för dig 4,27 (,93) 4,17 (,55) ,43 22. Att du har frihet att bestämma hur 

ditt arbete ska utföras? 
4,67 (,47) 4,33 (,62) ,16 

8. Att din chef lyssnar på dig och tar in 
det du säger? 

4,60 (,49) 4,42 (,64) ,50 23. Att du har frihet att bestämma vad 
som ska utföras i ditt arbete? 

4,40 (,61) 4,08 (,49) ,14 

9. Att ledningen för verksamheten 
framåt? 

4,80 (,40) 4,58 (,49) ,23 24. Att ha tillräckligt med kunskaper för 
att kunna klara av ditt arbete? 

4,67 (,47) 4,42 (,49) ,20 

10. Att ledningen låter dig som anställd 
fatta egna beslut? 

4,53 (,62) 4,58 (,49) ,96 25. Att ha tillräckligt med rättigheter att 
fatta beslut för att kunna klara av ditt 
arbete? 

4,87 (,34) 4,67 (,62) ,41 

11. Att du förväntas ta egna beslut och 
vara ansvarig för dem? 

4,53 (,62)  4,33 (1,11) ,88 26. Att i arbetet ha utrymme för 
reflektion och eftertanke?  

4,60 (,71) 4,25 (,72) ,16 

12. Att du är delaktig i beslutsfattandet 
på arbetsplatsen? 

4,40 (,61) 4,25 (,60) ,51 27. Att behöva arbeta mycket fort? 3,20 (1,11) 2,83 (1,28) ,41 

13. Att du kan tala om för din chef vad 
du verkligen tycker och tänker? 

4,73 (,57) 4,75 (,43) ,84 28. Att behöva arbeta mycket hårt för att 
nå företagets uppsatta mål 

3,53 (1,20) 2,75 (1,30) ,14 

14. Att alla på arbetsplatsen deltar i 
diskussioner om framtiden? 

4,20 (,91) 3,50 (1,19) ,12 29. Att tiden inte räcker till för 
arbetsuppgifterna? 

3,67 (1,25) 3,58 (1,38) ,94 

15. Att besluten är konsekventa, 
samma regler gäller för alla? 

4,60 (,61) 3,92 (,95) ,051 30. Att arbetet innebär motstridiga 
krav? 

4,20 (,75) 3,42 (1,44) ,19 

14
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Tabell 6. Jämförelse av skattningar beroende på företagstillhörighet presenterade genom medelvärden, (standardavvikelser) och signifikansvärden. 

* = p-value < ,05 

Enkätfrågor Företag 1 

(n=12) 

Företag 2 

(n=15) 

p-
value 

Enkätfrågor Företag 1 

(n=12) 

Företag 2 

(n=15) 

p-
value 

1. Att veta vilka mål organisationen 
arbetar mot? 

4,75 (,37) 4,93 (,36) ,19 16. Att ni bryr er om varandra på 
arbetsplatsen? 

4,58 (,45) 4,87 (,42) ,10 

2. Att veta vilka mål du har att arbeta 
mot?  

4,75 (,37) 4,93 (,36) ,19 17. Att ni på arbetsplatsen tänker lika 
mycket på våra medmänniskor som på 
lönsamheten? 

4,00 (,96) 4,60 (,96) ,07* 

3. Att det finns tydliga regler och 
förhållningssätt på arbetsplatsen? 

3,75 (,73) 4,53 (,73) ,003* 18. Att det är en god sammanhållning på 
arbetsplatsen? 

4,50 (,49) 4,73 (,48) ,22 

4. Att det är tydligt på arbetsplatsen 
vem som gör vad? 

4,00 (,69) 4,40 (,70) ,14 19. Att dina arbetskamrater ställer upp 
för dig? 

4,00 (,75) 

 

4,80 (,75) ,004* 

5. Att det är klart vem som fattar beslut 
i olika frågor på min arbetsplats? 

4,67 (,57) 4,53 (,57) ,15 20. Att du får lära dig nya saker i ditt 
arbete? 

4,58 (,57) 4,60 (,57) ,77 

6. Att få bekräftelse av din chef 4,08 (,77) 4,27 (,79) ,53 21. Att ditt arbete kräver skicklighet? 4,42 (,57) 4,53 (,63) ,61 
7. Att din chef visar omsorg för dig 4,00 (,78) 4,40 (,80) ,13 22. Att du har frihet att bestämma hur ditt 

arbete ska utföras? 
4,33 (,57) 4,67 (,57) ,07* 

8. Att din chef lyssnar på dig och tar in 
det du säger? 

4,58 (,57) 4,47 (,57) ,70 23. Att du har frihet att bestämma vad 
som ska utföras i ditt arbete? 

4,08 (,57) 4,40 (,59) ,14 

9. Att ledningen för verksamheten 
framåt? 

4,58 (,47) 4,80 (,46) ,23 24. Att ha tillräckligt med kunskaper för 
att kunna klara av ditt arbete? 

4,25 (,50) 4,80 (,49) ,005* 

10. Att ledningen låter dig som anställd 
fatta egna beslut? 

4,50 (,57) 4,60 (,57) ,50 25. Att ha tillräckligt med rättigheter att 
fatta beslut för att kunna klara av ditt 
arbete? 

4,67 (,51) 4,87 (,50) ,40 

11. Att du förväntas ta egna beslut och 
vara ansvarig för dem? 

4,17 (,90) 4,67 (,89) ,12 26. Att i arbetet ha utrymme för reflektion 
och eftertanke?  

4,58 (,75) 4,33 (,74) ,64 

12. Att du är delaktig i beslutsfattandet 
på arbetsplatsen? 

4,08 (,61) 4,53 (,62) ,43 27. Att behöva arbeta mycket fort? 3,17 (1,18) 2,93 (1,21) ,61 

13. Att du kan tala om för din chef vad 
du verkligen tycker och tänker? 

4,83 (,53) 4,67 (,52) ,50 28. Att behöva arbeta mycket hårt för att 
nå företagets uppsatta mål 

3,25 (1,31) 3,13 (1,28) ,78 

14. Att alla på arbetsplatsen deltar i 
diskussioner om framtiden? 

3,50 
(1,10) 

4,20 (1,12) ,12 29. Att tiden inte räcker till för 
arbetsuppgifterna? 

4,08 (1,33) 3,27 (,33) ,10 

15. Att besluten är konsekventa, 
samma regler gäller för alla? 

4,17 (,86) 4,40 (,86) ,47 30. Att arbetet innebär motstridiga krav? 4,00 (1,19) 3,73 (1,18) ,51 

15 



16 

Analys av Företagets frågeformulär  
För att utreda vilka psykosociala arbetsmiljöfaktorer som omfattas i Företagets formulär 
för medarbetarundersökning noterades inledningsvis de faktorer som i beskrivningen av 
formuläret var kategoriserade inom det psykosociala området. Detta visade sig vara sex 
stycken faktorer. Utifrån formulärets frågeställningar plockades ytterligare fyra faktorer 
ut som kunde kopplas till det psykosociala arbetsmiljöområdet men som var 
kategoriserat under andra delområden än det psykosociala, dessa totalt tio faktorer 
presenteras i tabell 7.  
 

Tabell 7. Huvudområden, delområden och faktorer kopplat till psykosocial arbetsmiljö i 
Företags formulär för medarbetarundersökningar. 

Huvudområde Delområde Faktor 

    1. Ledarskap 
    2. Stöd 
    3. Delaktighet 

Arbetsmiljö Psykosocial arbetsmiljö 4. Arbetsklimat 
    5. Arbetsbörda/Mental stress 
    6. Utvecklingsmöjligheter 
 

Operativt Arbetsprocesser  7. Information 
 

    8. Metoder för att säkra leverans 
Strategiskt Visioner, mål och strategier 9. Vetskap om mål 

    10. Teamkänsla 
 

 

Därefter gjordes en jämförelse av faktorerna som omfattas i Företagets formulär med Den 
hypotetiska ”kausala modellen”. Via denna jämförelse framgick att de två formulärens 
frågor på det stora hela täcker in liknande faktorer. Två faktorer berörs dock inte i 
Företagets formulär och det är Resurser och Humanitet (ur faktorn Humanitet och Socialt 
stöd), se tabell 8.  
 

Tabell 8: Jämförelse av de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna i Företagets formulär med 
Den hypotetiska ”kausala modellen. 

Företagets formulär Den hypotetiska ”kausala modellen” 

Ledarskap Ledning 
Feedback och stöd Ledning 
Delaktighet Frihet / Påverkansmöjligheter 
Arbetsklimat Socialt stöd 
Arbetsbörda / Mental stress Kvantitativa krav 
Utvecklingsmöjligheter Stimulans 
Information Demokrati 
Metoder för att säkra leverans Struktur 
Vetskap om mål Mål 
Teamkänsla Socialt stöd 

 Resurser  
Humanitet (Ur faktorn Humanitet & Socialt 
stöd) 
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Slutligen gjordes en separat analys av en av formulärets större frågeställningar vilken hör 
till faktorn Arbetsbörda och Mental stress. I denna fråga ska en person som besvarar 
enkäten markera av vilken eller vilka anledningar som denne känner sig stressad. Denna 
fråga besvaras endast av dem som på frågan innan uppgett att de upplever sig vara 
stressade ibland, ganska ofta eller mycket ofta. I en jämförelse med Den hypotetiska 
”kausala modellen” framkom att fyra faktorer inte berörs bland svarsalternativen i 
Företagets formulär. Dessa var Humanitet (ur faktorn Humanitet och Socialt stöd), 
Stimulans, Frihet och Struktur, se tabell 9.   
 
Tabell 9. Analys av vilka arbetsmiljöfaktorer från Den hypotetiska ”kausala modellen” som 
urskiljs i svarsalternativen till en fråga om Arbetsbörda & Mental stress i Företagets 
formulär. 

Svarsalternativ i Företagets formulär Faktorer i Den hypotetiska ”kausala 
modellen”  

Jag har för hård arbetsbelastning på 
jobbet 

Kvantitativa krav 
 

 

Jag har svårt att veta vad som egentligen 
förväntas av mig i mitt arbete 

 

Mål  

 

Jag har för mycket ansvar och för lite 
befogenheter 

 

Resurser  

 

Jag har för liten möjlighet att påverka min 
egen arbetssituation 

 

Påverkansmöjligheter  

 

Jag får för lite stöd från min chef 
 

Ledning  
 

Jag får för lite stöd från mina 
arbetskamrater 

 
Socialt stöd (ur faktorn Humanitet och 
Socialt stöd) 

 

Jag utför ofta arbetsuppgifter som jag 
egentligen skulle behöva mer utbildning 
för 

 

Resurser 

 
Det är andra faktorer i mitt privatliv som 
stressar mig 

 

- 

 Humanitet (ur faktorn Humanitet och 
Socialt stöd), t.ex. Jag blir inte behandlad 
med respekt 
 

Stimulans, t.ex. Mitt arbete är alltför 
monotont 
 

Frihet, t.ex. Jag får inte delta i 
beslutsfattande som rör min 
arbetssituation 
 

Struktur, t.ex. Det saknas tydliga regler och 
förhållningssätt på min arbetsplats 
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Kompletteringsförslag av Företagets frågeformulär 
Utifrån denna analys där Företagets formulär har jämförts med Den hypotetiska ”kausala 
modellen” kan konstateras att formulären innehåller likartade faktorer. Formuläret kan 
på ett övergripande plan behöva kompletteras med frågor kopplade till faktorerna 
Humanitet (ur faktorn Humanitet och Socialt stöd) och Resurser eftersom att dessa inte 
berörs i någon större utsträckning i formuläret idag. Den stora frågeställningen kring 
Arbetsbörda och Mental stress kan behöva kompletteras med svarsalternativ kopplade 
till Humanitet (ur faktorn Humanitet och Socialt stöd) och Stimulans och eventuellt även 
Frihet och Struktur. Exempelvis kan svarsalternativ såsom; ”Jag blir inte behandlad med 
respekt” och ”Mitt arbete är alltför monotont” läggas till i Företagets formulär.  
  
 

Diskussion 
 

Syftet med den här studien var att undersöka vilka psykosociala arbetsmiljöfaktorer som 
medarbetarna inom två tjänsteföretag uppfattar som mest betydelsefulla. Detta utifrån de 
faktorer som omfattas av Den hypotetiska "kausala modellen". Ett delsyfte med studien 
var även att analysera vilka faktorer som ingår i Företag 1 egenutvecklade frågeformulär 
för medarbetarundersökningar, utifrån den hypotetiska kausala modellen, samt ge 
förslag på kompletteringar av detta formulär. 
 
Betydelsefulla psykosociala arbetsmiljöfaktorer 
De psykosociala arbetsmiljöfaktorer som medarbetarna skattade som mest betydelsefulla 
var Mål, Resurser, Humanitet och Socialt stöd samt Stimulans. Dessa fyra faktorer har alla 
fått höga medelvärden och med en låg spridning i undersökningsgruppen. Samtidigt ska 
nämnas att alla undersökta faktorer skattades högt och hade låga standardavvikelser, 
bortsett från faktorn Kvantitativa krav. Vidare kunde ett fåtal signifikanta skillnader 
noteras mellan grupperna ledning och medarbetare, kvinnor och män samt Företag 1 och 
Företag 2.  
 
Det är dock mycket viktigt att ha i åtanke att den interna reliabiliteten i enkäten var 
förhållandevis låg men ändå godtagbar för de flesta faktorer. Endast faktorn Kvantitativa 
krav visade sig uppnå en reliabel nivå. Frågorna tillhörande faktorn Resurser däremot, 
uppvisade mycket låga Cronbach´s alphavärden. Detta påverkar tolkningen av resultaten 
eftersom de ingående frågorna inte på ett reliabelt sätt beskriver faktorn Resurser.  
 
I en granskning av faktorn Mål som hade ett högre medelvärde än övriga faktorer visades 
att både de organisatoriska och de individuella målen värderats högt. Här fanns också en 
könsaspekt att notera avseende vetskapen om organisationens mål. De kvinnliga 
deltagarna värderade ”att veta vilka mål organisationen arbetar mot” (fråga 1) signifikant 
högre än männen. Deltagarnas position eller företagstillhörighet påverkade däremot inte 
uppfattningen. Detta skulle kunna indikera att det är betydelsefullt att de organisatoriska 
och individuella målen kommuniceras på ett tydligt sätt. Att kunskap om målen 
graderades högt kan kopplas till den bild som tidigare målats upp av dagens arbetsliv där 
arbetena i många fall är mål- eller syftesstyrda (Allvin et al., 2006; Fahlén 2008). I en 
arbetssituation där målen utgör den enda riktningen kanske vetskap om dessa blir extra 
betydelsefullt. En möjlig tanke är också att anställda som saknar vetskap om målen kan 
uppleva att verksamheten saknar struktur. Detta menar också Huzzard (2003) kan vara 
en källa till ökad stress. Detta antagande stöds till viss del av att just faktorn Struktur i 
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denna undersökning fick ett något lägre medelvärde åtminstone i Företag 1 (dock ej 
signifikant lägre). 
 
Den faktor som visat sig vara näst mest betydelsefull i rankingen var faktorn Resurser 
vilken i denna studie utgjordes av frågor kring kunskap och rättigheter att fatta beslut. 
Frågorna som tillhörde denna faktor visade sig dock ha mycket låga Cronbach´s 
alphavärden vilket antyder att frågorna som använts inte är tillräckligt relaterade till 
faktorn (Howitt & Cramer, 2011). Det finns därför anledning att betrakta detta resultat 
med försiktighet eftersom frågorna inte med säkerhet mäter faktorn Resurser. Med 
anledning av detta kan sägas att det i ett fortsatt arbete med att identifiera betydelsefulla 
arbetsmiljöfaktorer och att utforma enkäter på området bör fler och kanske andra frågor 
användas för att beskriva faktorn Resurser. Genom en större undersökning med fler 
deltagare kan troligen också mer tillförlitliga Cronbach´s alphavärden uppnås via en 
reliabilitetskontroll.   
 
Det låga Cronbach´s alphavärdet till trots, värderades frågan ”att ha tillräckliga kunskaper 
för att kunna klara av sitt arbete” (fråga 24) mycket högt av deltagarna.  Att det är 
betydelsefullt att ha tillräckliga kunskaper har också visats i en tidigare studie där 
forskarna menade att färdigheter i arbetet (skills) har stor betydelse för hälsan och därför 
bör läggas till i den klassiska krav-kontroll-stöd-modellen (van Veldhoven et al. 2005). I 
dagens arbetsliv kanske det heller inte är så förvånande om det skulle vara så att 
individerna faktiskt sätter stort värde på att ha rätt förutsättningar och resurser för att 
uppnå de mål som företagsledningen satt upp.  
 
Även om faktorn Resurser inte visade sig ha godtagbara Cronbach´s alphavärden var en 
av faktorns tre frågor skild mellan de undersökta företagen. Deltagarna som arbetar på 
Företag 2 värderade betydelsen av att ha tillräckliga kunskaper för att klara av sitt arbete 
(fråga 24) signifikant högre än de anställda inom Företag 1. För att kunna hitta orsaken 
till denna företagsskillnad krävs troligen ytterligare vetskap om företagen, såsom 
exempelvis personalens anställningstid i företaget och förekommande 
organisationsförändringar. En annan förklaring till dessa företagsskillnader som påvisats 
skulle också kunna härröras till individuella skillnader eftersom urvalet är litet.   
 
Fokus på delaktighet och arbetsplatsdemokrati har varit stort under de senaste 
decennierna och dess avhängighet för ett hälsosamt arbetsliv har visats av flera forskare 
(Antonovsky, 1996; Hanson, 2004; Hultberg et al., 2010; Karasek & Theorell, 1990). Dessa 
forskningsresultat till trots värderades just faktorn Demokrati lägst i denna 
undersökning. Demokratiaspekten innehöll frågor kring möjligheten att tala om för sin 
chef vad hen verkligen tycker och tänker, att alla på arbetsplatsen deltar i diskussioner 
om framtiden och att besluten är konsekventa där samma regler gäller för alla. För att 
förstå dessa motstridiga uppgifter kanske en koppling kan göras till dagens förändrade 
arbetsliv som också beskrivits som mera flyktigt i och med de flexiblare 
anställningsformerna (Allvin et al., 2006; Fahlén, 2008). Möjligheten att påverka beslut 
blir möjligen mindre viktigt för personer som inte ser sig själv i verksamheten på sikt eller 
för personer som är mer inriktade på målet än på själva vägen dit. En ytterligare 
dimension av demokratiaspekten framträdde också i resultatet genom att en av faktorns 
tre frågor; ”att besluten är konsekventa, samma regler gäller för alla” (fråga 15) visade ett 
lägre resultat bland männen, dock inte signifikant, men nära (p=,051). Resultatet kan 
tolkas som att demokratifaktorn skulle kunna vara mer betydelsefull för kvinnor än för 
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män men eftersom resultatet inte är signifikant och urvalet litet krävs ytterligare 
undersökningar för att säkerställa ett sådant antagande. 
 
Ingen av arbetsmiljöfaktorerna kan anses ha värderats direkt lågt i studien men i den 
sammanställande graderingen fick faktorerna Påverkansmöjligheter, Struktur och 
Demokrati lägst medelvärden. Påverkansmöjligheter har bland annat illustrerats av att 
ha möjlighet att påverka vad som ska utföras i arbetet samt även hur arbetet ska utföras. 
Detta kan kopplas till flexibilitetsaspekten som kan exemplifiera en viktig förändring i 
arbetslivet. Idag är flexibla tider och arbetsplatser vanligt förekommande (Butler et al., 
2009, Rognes, 2001) och arbetstagare utför ofta sina arbetsuppgifter utifrån de mål som 
är uppsatta men med en frihet avseende sättet det ska utföras på (Allvin et al., 2006). I 
dåtidens industrisamhälle när handlingsutrymmena torde varit mindre än idag kanske 
behovet av frihet var större. Möjligheten till flexibla arbetsformer i tjänstesektorn är 
snarare regel än undantag idag och kanske därför något som vi har börjat ta för givet. Det 
skulle kunna vara en möjlig orsak till varför just Påverkansmöjligheter inte värderats så 
högt i denna studie. En annan möjlig tanke är den slutsats som Maravelias (2009) tagit 
vilken innebär att ökad flexibilitet samtidigt ställer högre krav på individens självdisciplin 
och därför kanske inte längre upplevs som lika eftersträvansvärt, människor kanske till 
och med i vissa fall längtar tillbaka till en något mer styrd vardag där någon annan har 
ansvaret. Att en hög grad av frihet i arbetet kan skapa en osäkerhet och kognitiv 
överbelastning har också visats även om de individuella skillnaderna i denna fråga är bör 
beaktas (Allen et al., 2013). 
 
I Den hypotetiska ”kausala modellen” har stödaspekten i den ursprungliga krav-kontroll-
stöd-modellen kompletterats med en humanitetsdimension (Oxenstierna et al., 2008). 
Den nya ”kombinerade” faktorn Humanitet och Socialt stöd värderades tredje högst i 
denna undersökning. I aktuell studie kunde även en könsskillnad skönjas genom att 
kvinnorna värderat frågan ”Är det betydelsefullt att ni på arbetsplatsen tänker lika 
mycket på medmänniskorna som på lönsamheten?” signifikant högre än männen. Denna 
fråga är en av flera som lagts till stöddimensionen i Den hypotetiska ”kausala modellen”. 
Även en fråga tillhörande Socialt stöd (ur faktorn Humanitet och Socialt stöd) som löd ”Är 
det betydelsefullt att arbetskamraterna ställer upp för dig?” gav signifikant högre resultat 
för kvinnorna i studien. Dessa resultat kan möjligtvis indikera att ett större fokus på 
frågor kring socialt stöd, humanitet och mänsklighet är betydelsefullt i mätningen av 
psykosocial ohälsa och detta i synnerhet på kvinnodominerade arbetsplatser. Kvinnorna 
i studien värderade också frågor tillhörande faktorerna Mål och Demokrati signifikant 
högre än männen. Personer i ledarställning bör kanske vara observanta på att kvinnor 
och män kan behöva olika typer av stöd och ledarskap för bästa möjliga mående och 
prestation.    
 
De signifikanta skillnaderna avseende värderingar av arbetsmiljöfaktorer påvisades i 
jämförelser mellan kön och mellan företag. Däremot i jämförelse av deltagarnas position 
kunde inte några större skillnader utläsas av analysen bortsett från en fråga som rörde 
frihetsaspekten (frihet att bestämma hur ditt arbete ska utföras). Att det var få skillnader 
som påvisades i analysen av position skulle kunna bero på att det var få deltagare i 
undersökningen totalt sett och mycket få personer i gruppen ledning (Howitt & Cramer, 
2011). Ett större urval kan kanske generera fler skillnader.  
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Det finns anledning att anta att kvantitativa krav inte längre utgör den största orsaken till 
stress, åtminstone inte för denna studies målgrupp bestående av anställda i mindre 
tjänsteföretag. På skalan från ett till fem, där fem innebar att kraven upplevdes som 
mycket påfrestande var det den sista frågan ”att arbetet innebär motstridiga krav” som 
genererade ett något högre medelvärde och detta i grupperna medarbetare, kvinnor och 
Företag 1. Att arbeta mycket fort och att arbeta mycket hårt däremot graderades 
förhållandevis lågt, framförallt av gruppen ledning och gruppen män.  Kanske är det andra 
källor som utgör den största orsakerna till stress idag, exempelvis oklara mål och ett 
bristande stöd. I Den hypotetiska ”kausala modellen” berörs även andra typer av krav som 
kanske är mer påtagliga idag bland annat emotionella och intellektuella krav (Oxenstierna 
et al., 2008). Huruvida dessa upplevdes som påfrestande har dock inte undersökts i denna 
studie. Vilken typ av krav som upplevs som mest påfrestande i dagens tjänstesektor utgör 
en intressant aspekt att undersöka vidare. 
 
Komplettering av ett formulär för medarbetarundersökning 
Företagets formulär för medarbetarundersökning berör flera av de psykosociala faktorer 
som också återfinns i Den hypotetiska ”kausala modellen”. I analysen ställdes Företagets 
formulär mot Den hypotetiska ”kausala modellen” och denna studies resultat. Utifrån 
denna analys kunde ett antal kompletteringsförslag noteras.  
 
I analysen framkom att Företagets formulär omfattar faktorerna Ledarskap, Stöd, 
Delaktighet, Arbetsklimat, Arbetsbörda/Mental stress, Utvecklingsmöjligheter, 
Information, Vetskap om mål, Teamkänsla och Framtid. Detta kan jämföras med de 
faktorer som visade sig vara mest betydelsefulla för de två studerade företagen; Mål, 
Resurser, Humanitet och Socialt stöd samt Stimulans. Av dessa faktorer visade sig 
Företagets formulär inte beröra området Humanitet vilket skulle kunna läggas till med ett 
antal frågor om respekt, omtanke och trygghet på arbetsplatsen (Oxenstierna et al., 2008). 
Faktorn Resurser saknades också i Företagets formulär men eftersom dessa hade för lågt 
Cronbach´s alphavärde rekommenderas inte Företaget att använda de frågor som använts 
i aktuell studie. Företagets formulär innehåller redan frågor kring Information som också 
tangerar området resurser.  
 
I Företagets formulär förekommer en fråga om deltagarna upplever sig vara stressade och 
om så vad de tror är orsaken till denna stress. Svarsalternativen som deltagarna har att 
välja mellan spänner över flera psykosociala områden bland annat Kvantitativa krav: ”Jag 
har för hård arbetsbelastning på jobbet” och Mål: ”Jag har svårt att veta vad som 
egentligen förväntas av mig i mitt arbete”. Här skulle svarsalternativ kopplat till Stimulans 
och Humanitet kunna tillfogas aktuell fråga eftersom dessa verkar betydelsefulla för den 
psykosociala arbetsmiljön men saknas i Företagets formulär. Faktorn Stimulans skulle i 
detta fall kunna illustreras av ett svarsalternativ som löd ”Mitt arbete innebär att jag gör 
samma sak om och om igen” och Humanitetsaspekten skulle kunna skildras genom 
svarsalternativet ”Jag känner mig inte respekterad på min arbetsplats”. Dessa två 
föreslagna svarsalternativ är hämtade ur respektive faktor i Den hypotetiska ”kausala 
modellen” (Oxenstierna et al., 2008). 
 
Denna studie har ett antal brister som behöver beaktas i tolkningen av resultatet. 
Framförallt påverkas tillförlitligheten i resultatet av de låga alphavärdena för faktorn 
Resurser. De tre frågor som använts för att skildra faktorn hade behövt utvärderas 
ytterligare och fler frågor hade behövts tillfogas för att öka faktorns förklaringsgrad 
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(Howitt & Cramer, 2011). Avseende enkäten som använts hade också innehållet kunnat 
utökas till att beröra ytterligare typer av krav såsom de Emotionella och intellektuella 
kraven som återfinns i Den hypotetiska ”kausala modellen” (Oxenstierna et al., 2008). 
Detta hade kunnat generera resultat som visade på hur påfrestande olika typer av krav 
upplevs, sett till den aktuella undersökningsgruppen.  
 
Studien innefattade endast två mindre tjänsteföretag och även om svarsfrekvensen var 
mycket hög är urvalet för litet för att kunna göra generaliseringar till andra grupper eller 
företag. Urvalet var inte heller randomiserat vilket utgör en brist i sig. Även om det inte 
finns angivet ett exakt antal personer som krävs för att en studie ska vara generaliserbar 
kan aktuellt urval sättas i relation till det genomsnitt som rådde för studier publicerade 
år 1988 i Journal of Personality and Social Psychology vilket var 200 deltagare (Howitt & 
Cramer, 2011). Ett alternativ hade varit att komplettera studien med kvalitativa data för 
att få ett mer detaljrikt resultat (Trost, 2005). Sådan information hade möjligen kunnat ge 
en klarare bild över de skillnader som kunde urskiljas mellan de undersökta företagen 
och kanske även ge svar på frågan varför faktorerna värderats på det sätt som de gjorts. 
Detta är också något som kan undersökas i studier framöver. 
 
Vidare bör resultaten kring signifikanta skillnader mellan framförallt kön och bolag tolkas 
med försiktighet. Detta på grund av att studien har få deltagare. Signifikanta 
könsskillnader påvisades när fyra män värderat en fråga med en fyra medan resterande 
23 deltagare värderat samma fråga med en femma. En större undersökningsgrupp skulle 
kanske ha gett större variation men en annan möjlighet är förstås också att det skulle ha 
stärkt resultatet om att kvinnor och män faktiskt uppfattar betydelsen av 
arbetsmiljöfaktorerna olika. 
 
Denna studies resultat har genererat möjliga hypoteser som kan användas för vidare 
studier. Exempelvis kan frågan ställas om de mest betydelsefulla arbetsmiljöfaktorerna 
som framkommit i denna studie, Mål, (Resurser), Humanitet och Socialt stöd samt 
Stimulans, är de samma inom andra sektorer och branscher och även om det finns 
ytterligare faktorer utöver de som behandlats i denna studie som påverkar den 
psykosociala arbetsmiljön. Könsskillnaderna som beskrivits behöver också undersökas 
ytterligare för att säkerställa om det handlar om faktiska skillnader eller om det i denna 
studie snarare var urvalets sammansättning som påverkat utfallet. Med hänvisning till 
detta bör denna undersökning betraktas som en pilotstudie för framtida forskning på 
området. Med en hög andel psykosocial ohälsa i arbetslivet (Arbetsmiljöverket, 2012) 
behövs kunskap om vad i arbetet som gör oss sjuka, för först när vi vet detta kan vi bli 
säkrare på vad som kan hålla oss friska. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att Den hypotetiska ”kausala modellen” tycks innehålla 
betydelsefulla arbetsmiljöfaktorer för dagens arbetsliv även om frågorna som valts ut från 
modellen inte förklarar de olika faktorerna i tillräckligt hög grad. De mest betydelsefulla 
faktorerna för de två företagen visade sig vara vetskap om mål (innefattande både de 
övergripande företagsmålen och de individuella), Humanitet och Socialt stöd samt 
stimulans. Kompletteringar i linje med dessa resultat har föreslagits till Företaget för att 
formuläret som de använder för medarbetarundersökningar ska vara bättre anpassat 
efter dagens arbetsliv.  
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Bilaga 1: Uppbyggnad av enkätens frågeställningar 

Enkätens frågeställningar 

 

Utgångspunkten för den enkät som använts i denna studie är Den hypotetiska ”kausala 

modellens” faktorer och frågeställningar. Den hypotetiska ”kausala modellen” består 

ursprungligen av huvudområden och delområden vilka presenteras i nedan tabell. Därutöver 

har modellen totalt 109 tillhörande frågeställningar och av dessa presenteras de 30 frågor som 

valdes ut för att användas i aktuell studie. Slutligen presenteras också den omskrivning till att-

satser som gjorts av de 30 frågorna.  

 

De 26 första påståendena inleds med meningen ”Är det betydelsefullt för dig…” medan de fyra 

sista påståendena inom huvudområdet Krav istället har den gemensamma frågan ”Hur 

påfrestande upplever du följande krav?”. 

 

Uteslutna faktorer och delområden 

Frågor från huvudområdena Konflikter/konflikthantering, Stressymptom samt Hälsa är inte 

med i enkäten med anledning av att de syftar till att bedöma en individs faktiska situation vilket 

inte är syftet med denna undersökning. 

 

Frågor från ett fåtal delområden togs ej med vilket markerats nedan, detta med anledning av att 

de tillhörande frågorna hade en sådan inriktning att de inte fungerade att ställa som att-satser. 

Samtidigt gjordes en bedömning att huvudområdet ändå skildrats via de frågor och delområden 

som valts ut.   

 

HUVUDOMRÅDE DELOMRÅDE URSPRUNGLIG 

FRÅGA 

FRÅGA I STUDIENS 

ENKÄT 

MÅL    

 Klarhet om 

organisationens 

mål 

Det är klart vilka 

mål organisationen 

arbetar mot 

Att veta vilka mål 

organisationen arbetar 

mot? 

 Arbetsmålsättning Jag vet vilken 

målsättning jag har 

att arbeta mot 

Att veta vilka mål du 

har att arbeta mot? 

STRUKTUR    

 Organisationsstru

ktur 

Det finns tydliga 

regler och 

förhållningssätt på 

min arbetsplats 

Att det finns tydliga 

regler och 

förhållningssätt på 

arbetsplatsen? 

 Organisationsstru

ktur 

Det är tydligt på min 

arbetsplats vem som 

gör vad 

Att det är tydligt på 

arbetsplatsen vem som 

gör vad? 

 Organisationsstru

ktur 

Det är klart vem som 

fattar beslut i olika 

frågor på min 

arbetsplats 

Att det är klart vem som 

fattar beslut i olika 

frågor på min 

arbetsplats? 

 Organisationsege

nskaper 

Utesluten  - 

 Organisatorisk 

effektivitet 

Utesluten  - 
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 Organisatorisk 

stabilitet 

Utesluten  - 

 Förändrad 

position 

Utesluten  - 

LEDNING    

 Relation till 

närmaste chef 

Får du bekräftelse av 

din chef? 

Att få bekräftelse av din 

chef 

 Relation till 

närmaste chef 

Visar din chef 

omsorg om dig? 

Att din chef visar 

omsorg för dig 

 Relation till 

närmaste chef 

Lyssnar din chef på 

dig och tar in det du 

säger? 

Att din chef lyssnar på 

dig och tar in det du 

säger? 

 Närmaste chef 

som samordnare 

Utesluten - 

 Ledningen För ledningen 

verksamheten 

framåt? 

Att ledningen för 

verksamheten framåt? 

 Konsultativt 

ledarskap 

Ledningen låter oss 

anställda fatta egna 

beslut. 

Att ledningen låter dig 

som anställd fatta egna 

beslut? 

 Kontrollerande 

ledarskap 

Utesluten - 

FRIHET    

 Beslutsfrihet Jag förväntas ta egna 

beslut och vara 

ansvarig för dem. 

Att du förväntas ta egna 

beslut och vara ansvarig 

för dem? 

 Inflytande I vilken grad är du 

delaktig i 

beslutsfattande på 

din arbetsplats? 

Att du är delaktig i 

beslutsfattandet på 

arbetsplatsen? 

DEMOKRATI    

 Manifesterad 

yttrandefrihet 

Talar du om för din 

chef vad du 

verkligen tycker och 

tänker? 

Att du kan tala om för 

din chef vad du 

verkligen tycker och 

tänker? 

 Arbetsplatsdemok

rati 

På min arbetsplats 

deltar alla i 

diskussioner om 

framtiden 

Att alla på arbetsplatsen 

deltar i diskussioner om 

framtiden? 

 Beslutsrättvisa Besluten är 

konsekventa, samma 

regler gäller för alla 

Att besluten är 

konsekventa, samma 

regler gäller för alla? 

KONFLIKTER & 

KONFLIKTHANT

ERING 

Hela faktorn 

utesluten 

- - 

    

HUMANITET & 

SOCIALT STÖD 
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 Humanitet På min arbetsplats 

bryr vi oss om 

varandra 

Att ni bryr er om 

varandra på 

arbetsplatsen? 

 Lönsamhet och 

mänsklighet 

På min arbetsplats 

tänker man lika 

mycket på sina 

medmänniskor som 

på lönsamheten 

Att ni på arbetsplatsen 

tänker lika mycket på 

våra medmänniskor som 

på lönsamheten? 

 Socialt stöd Det är god 

sammanhållning 

Att det är en god 

sammanhållning på 

arbetsplatsen? 

 Socialt stöd Mina arbetskamrater 

ställer upp för mig 

Att dina arbetskamrater 

ställer upp för dig? 

STIMULANS    

 Monotont eller 

utvecklande 

arbete 

Får du lära dig nya 

saker i ditt arbete? 

Att du får lära dig nya 

saker i ditt arbete? 

 Monotont eller 

utvecklande 

arbete 

Kräver ditt arbete 

skicklighet? 

Att ditt arbete kräver 

skicklighet? 

PÅVERKANSMÖJ

LIGHETER I 

ARBETET 

   

 Bestämma hur 

arbetet ska utföras 

Har du frihet att 

bestämma hur ditt 

arbete ska utföras? 

Att du har frihet att 

bestämma hur ditt 

arbete ska utföras? 

 Bestämma vad 

som ska utföras i 

arbetet 

Hur du frihet att 

bestämma vad som 

ska utföras i ditt 

arbete? 

Att du har frihet att 

bestämma vad som ska 

utföras i ditt arbete? 

RESURSER    

 Kunskaper, medel 

och beslutanderätt 

Har du tillräckligt 

med kunskaper för 

att kunna klara av 

ditt arbete? 

Att ha tillräckligt med 

kunskaper för att kunna 

klara av ditt arbete? 

 Kunskaper, medel 

och beslutanderätt 

Har du tillräckligt 

med rättigheter att 

fatta beslut för att 

kunna klara av ditt 

arbete? 

Att ha tillräckligt med 

rättigheter att fatta 

beslut för att kunna 

klara av ditt arbete? 

 Tid för reflektion Finns det i ditt arbete 

utrymme för 

reflektion och 

eftertanke? 

Att i arbetet ha utrymme 

för reflektion och 

eftertanke? 

KONFLIKTER & 

KONFLIKTHANT

ERING 

Hela faktorn 

utesluten 

. - 

 

    

HÄLSA Hela faktorn 

utesluten 

- - 
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KRAV    

 Kvantitativa krav Kräver ditt arbete att 

du arbetar mycket 

fort?  

Att behöva arbeta 

mycket fort? 

 Kvantitativa krav Kräver ditt arbete att 

du arbetar mycket 

hårt? 

Att behöva arbeta 

mycket hårt för att nå 

företagets uppsatta mål? 

 Kvantitativa krav Har du tillräckligt 

med tid för att hinna 

med 

arbetsuppgifterna? 

Att tiden inte räcker till 

för arbetsuppgifterna? 

 Kvantitativa krav Förekommer det ofta 

motstridiga krav i 

ditt arbete? 

Att arbetat innebär 

motstridiga krav? 

 Emotionella och 

intellektuella krav 

Utesluten - 

 Nya krav Utesluten - 
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arbetsmiljöfaktorer 
 

 

 

En studie av: Betydelsefulla faktorer i din psykosociala arbetsmiljö 

 

Det övergripande syftet med aktuell studie är att granska ett formulär för 

medarbetarundersökningar avseende betydelsefulla psykosociala arbetsmiljöfaktorer.  

En viktig biprodukt av studien är att deltagande företag samtidigt kan använda resultatet i sitt 

egna systematiska arbetsmiljöarbete. Detta genom att du som anställd skattar 

arbetsmiljöfaktorerna utifrån deras betydelse för just dig.  

Din medverkan sker anonymt och de insamlade uppgifterna kommer inte att användas för 

annat syfte än det som denna studie avser. Enkäten innehåller totalt 30 frågor.  

 

 

Instruktioner: 

Gradera följande påståenden på en skala från 1-5.  

 

1 = inte alls betydelsefullt 

5 = mycket betydelsefullt 

 

De följande 26 frågorna i enkäten inleds med orden: 

"Är det betydelsefullt för dig..."  

 

 

 

1. Att veta vilka mål organisationen arbetar mot? 

     

1 2 3 4 5 

 

2. Att veta vilka mål du har att arbeta mot? 

     

1 2 3 4 5 

 

3. Att det finns tydliga regler och förhållningssätt på arbetsplatsen? 

     

1 2 3 4 5 

 

4. Att det är tydligt på arbetsplatsen vem som gör vad? 

     

1 2 3 4 5 
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5. Att det är klart vem som fattar beslut i olika frågor på min arbetsplats? 

     

1 2 3 4 5 

 

6. Att få bekräftelse av din chef 

     

1 2 3 4 5 

 

7. Att din chef visar omsorg för dig 

     

1 2 3 4 5 

 

8. Att din chef lyssnar på dig och tar in det du säger? 

     

1 2 3 4 5 

9. Att ledningen för verksamheten framåt? 

     

1 2 3 4 5 

 

10. Att ledningen låter dig som anställd fatta egna beslut? 

     

1 2 3 4 5 

 

11. Att du förväntas ta egna beslut och vara ansvarig för dem? 

     

1 2 3 4 5 

 

12. Att du är delaktig i beslutsfattandet på arbetsplatsen? 

     

1 2 3 4 5 

 

13. Att du kan tala om för din chef vad du verkligen tycker och tänker? 

     

1 2 3 4 5 

 

14. Att alla på arbetsplatsen deltar i diskussioner om framtiden? 

     

1 2 3 4 5 
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15. Att besluten är konsekventa, samma regler gäller för alla? 

     

1 2 3 4 5 

 

16. Att ni bryr er om varandra på arbetsplatsen? 

     

1 2 3 4 5 

 

17. Att ni på arbetsplatsen tänker lika mycket på våra medmänniskor som på 

lönsamheten? 

     

1 2 3 4 5 

 

18. Att det är en god sammanhållning på arbetsplatsen? 

     

1 2 3 4 5 
 

19. Att dina arbetskamrater ställer upp för dig? 

     

1 2 3 4 5 

 

20. Att du får lära dig nya saker i ditt arbete? 

     

1 2 3 4 5 

 

21. Att ditt arbete kräver skicklighet? 

     

1 2 3 4 5 

 

22. Att du har frihet att bestämma hur ditt arbete ska utföras? 

     

1 2 3 4 5 

 

23. Att du har frihet att bestämma vad som ska utföras i ditt arbete? 

     

1 2 3 4 5 

 

  



Bilaga 2 – Frågeformulär Betydelsefulla psykosociala 

arbetsmiljöfaktorer 
 

 

24. Att ha tillräckligt med kunskaper för att kunna klara av ditt arbete? 

     

1 2 3 4 5 

 

25. Att ha tillräckligt med rättigheter att fatta beslut för att kunna klara av ditt arbete? 

     

1 2 3 4 5 

 

26. Att i arbetet ha utrymme för reflektion och eftertanke? 

     

1 2 3 4 5 

 

 

Instruktioner: 

Gradera följande påståenden på en skala från 1-5.  

1 = inte alls påfrestande 

5 = mycket påfrestande 

 

Följande fyra frågor inleds med orden: 

”Hur påfrestande upplever du följande krav?” 

 

 

27. Att behöva arbeta mycket fort? 

     

1 2 3 4 5 

 

28. Att behöva arbeta mycket hårt för att nå företagets uppsatta mål 

     

1 2 3 4 5 

 

29. Att tiden inte räcker till för arbetsuppgifterna? 

     

1 2 3 4 5 

 

30. Att arbetet innebär motstridiga krav? 

     

1 2 3 4 5 
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Tack för din medverkan! 

Resultatet av denna studie kommer att presenteras i form av en uppsats inom ramen för 

magisterprogrammet i arbetsliv och hälsa vid Umeå universitet. Har du frågor angående 

studien eller är intresserad av att ta del av uppsatsen, välkommen att kontakta XXX. 

E-post: XXX 




