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Abstract 

The purpose of this study is to examine whether the individual influence at the working place 

leads to the perception of decreased stress. Also I looked at whether stress and individual 

influence is affected by the employees age, sex or employment years. Previous research 

shows that individual influence decreases stress but strangely enough do the research show 

that individual influence seem to decrease in today’s work environment. This research is 

quantitative with questionnaires, answered by 74 civil servants working in a department in the 

municipality of Karlstad. No correlations were found between stress and individual influence. 

However the result showed that the levels of stress were low and the level of individual 

influence were moderate which could imply that you only need a mediocre level of influence 

for the stress level to drop.   

 

Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida ökat individuellt inflytande på 

arbetsplatsen leder till en lägre nivå av stress. Jag ville även försöka se om stress och 

individuellt inflytande påverkades av den anställdes ålder, kön samt antal anställningsår. 

Tidigare forskning visar att ökat inflytande leder till minskad stress men konstigt nog visar 

den även att det individuella inflytandet minskar på arbetsplatserna. Den här undersökningen 

är kvalitativ med enkäter som 74 tjänstemän inom en avdelning på Karlstad kommun 

besvarat. Ingen korrelation mellan upplevd stress och individuellt inflytande hittades. Men 

resultatet visade dock att stressnivån var låg och att det individuella inflytandet var moderat 

vilket skulle kunna antyda att det enbart behövs en medioker nivå av inflytande för att 

stressnivån ska sjunka.  
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Demokrati är kanske något som tas för givet i Sverige idag. Ändå har inte allmän rösträtt 

existerat mer än drygt 80 år. Hur är det med företagsdemokrati? Är det något vi tar för lika 

självklart? Visst har vi fackförbund som säger sig ta vara på våra intressen men hur mycket 

kan vi själva styra över vår arbetssituation? Jag har tänkt mig att undersöka det individuella 

inflytandet på arbetsplatsen och hur det påverkar oss. Förändrade villkor på arbetsplatsen kan 

leda till att människor måste arbeta mer. Det ställs allt högre krav på individen. 

Kompetenskrav, högt arbetstempo, krävande arbetsuppgifter leder till fysisk och psykisk 

utmattning som tar sig uttryck i stressjukdomar och värk (SOU, 1999:69). Arbetsrelaterade 

psykiska besvär (inklusive stress och mobbing) har visat sig öka i Sverige på de senare åren. 

Mellan 1997 och år 2000 ökade andelen arbetande kvinnor med arbetsrelaterade psykiska 

besvär från 6 % till 12 % (Theorell, 2003). En av de faktorer som har en inverkan på våran 

hälsa är i vilken utsträckning man känner man kan påverka sin arbetssituation det vill säga 

medbestämmande. När man talar om medbestämmande i arbetslivet kan man göra det på olika 

nivåer, man kan tala om allt från lagen (MBL), facket ner till lokala förhandlingar och 

direktinflytande. Jag har tänkt koncentrera mig på det sistnämnda och se på vad individen i 

sin dagliga verksamhet har för inflytande. Tidigare studier visar att ett ökat inflytande leder 

till minskad stress även om arbetstakten och arbetsbördan är hög (Eriksson & Larsson, 2002, 

SOU, 1999:69 med flera).  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att öka förståelsen för det individuella inflytandet och dess 

påverkan för den upplevda stressen hos arbetstagaren.  

 

2 Teoretisk genomgång 

 

2.1 Demokratins historia 

När man talar om demokratin och dess ursprung hamnar man obevekligen i det gamla 

Grekland. Men dessa samhällen befanns sig långt ifrån vad vi idag menar med demokrati till 

exempel det faktum att den politiska friheten endast gällde ett fåtal fria män. Kvinnor, slavar 

och andra ofria befolkningsgrupper stod utanför denna demokrati (Stybe, 1966).  
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Vår tids demokrati har sitt ursprung i upplysningstiden under 1600- och 1700-talen. Ett 

begrepp som angreps var Kungadömet av Guds nåde. Att Påven hade av Gud övertagit all 

makt över människorna kritiserades. Den rådande tanken var att alla människor hade fått sin 

bestämda plats i samhällsordningen av Gud och att man skulle acceptera den platsen och inte 

sätta sig emot denna ordning. Ändå var det så att i vissa länder, till exempel Danmark var 

utnämnandet av kungen ett folkets val. Det var denna så kallade folksuveränitet som fick 

medeltidens politiska tänkare att reagera. Teorierna om folksuveräniteten kom dock inte att 

resultera i något under medeltiden men idéerna levde vidare. Renässansen kom och den 

upplevdes vara en pånyttfödelse av den antika kulturen. Man tog åter fasta på den gamla 

(stoiska) idén att alla människor i princip är lika och av naturen jämställda. Alla nya tankar 

och idéer om synen på individ och samhälle fick sitt uttryck i de mänskliga rättigheterna som 

först utformades i den amerikanska oavhängighetsförklaringen 4 juli 1776 och därefter i den 

franska nationalförsamlingens förklaring den 26 augusti 1789 som ett resultat av den franska 

revolutionen. Den franska revolutionen mynnade ut i Napoleons envälde men de nya tankarna 

lät sig inte hejdas och under 1800-talet fick det ena europeiska landet efter det andra en mer 

eller mindre demokratisk författning (Stybe 1966).  

 

Det var även nu demokratin i Sverige växte fram bland annat genom att Sverige fick en ny 

grundlag 1809 som reglerade hur makten skulle delas mellan riksdagen och kungen. Men 

rösträtten var begränsad och flertalet av svenskarna var fortfarande i slutet av 1800-talet 

utestängda från den politiska processen. 1908 representerades 10 procent av befolkningen i 

riksdagen. Året därpå 1909 infördes allmän rösträtt för män. Demokratins definitiva 

genombrott kom först 1921 då allmän rösträtt infördes det vill säga att alla även kvinnorna 

fick rösta (Stybe, 1966). Förutom rösträtt i fria val är tryckfrihet, yttrandefrihet och 

mötesfrihet en förutsättning för demokratin. Sverige har agerat föregångare inom dessa 

områden (Theorell, 2003).  

 

 

2.2 Demokrati på arbetsplatsen 

Yttrandefrihet och tryckfrihet är viktiga hörnstenar också inom demokratin i arbetslivet. Utan 

det kan inte den enskilde kritisera överhögheten. Sverige införde tryckfriheten 1766 och det är 

den äldsta grundfästa tryckfrihet i världen. Men att förbättra arbetsvillkoren genom strejk var 

uteslutet vid denna tidpunkt. Det var förbjudet att strejka och att bilda fackföreningar under 
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första hälften av 1800-talet. Först 1864 skedde ett genombrott i och med 

näringsfrihetsförordningen. De tidigare hindren för sammanslutningar och strejker försvann 

men något erkännande för detta infördes aldrig i lagen. Det fanns således inte något lagligt 

skydd för de som strejkade eller anordnade sammanslutningar. Arbetsgivarna hade fria händer 

att vidta åtgärder och detta gjordes genom till exempel avskedningar och vräkningar. Dessa 

åtgärder begränsades dock i 1936 års lag om förenings- och förhandlingsrätt. Men då hade 

även friheten att strejka redan begränsats i 1928 års kollektivavtalslag (Theorell, 2003).   

 

 

1949 bildades den nu gällande tryckfrihetsförordningen och under senare år har den förstärkts 

med meddelarfrihet och meddelarskydd för att skydda arbetare som har kunskaper om ett 

företags arbetsmiljöbrister men som inte vågar tala om det (Theorell, 2003).  

Under 70-talet genomfördes det en stor mängd arbetsrättsliga förändringar (Wallenberg, 

1992). Några av de viktigaste lagarna var: Lagen om anställningsskydd (1974) och 

Medbestämmandelagen (1977). Ambitionerna bakom medbestämmandelagen (MBL) var 

höga. Man ville snabbt uppnå goda mål såsom inflytande för den anställde, arbetsglädje för 

den anställde, inflytande för facket och ökad effektivitet i verksamheten (Wallenberg, 1992). 

Enligt Wallenberg (1992) blev det inte så. Han säger att det kan verifieras genom 

undersökningar och praktiska erfarenheter att MBL bara blev en så kallad ”papperstiger” utan 

betydelse. Kritiken mot lagar och avtal, även om de kan behövas för att skapa ett gott 

medbestämmande, är att de är för formella. Det har utvecklats en ganska stark byråkratisk 

kultur på medbestämmandeområdet som strider mot själva grundtanken att den anställde själv 

ska engagera sig i det egna arbetet. I propositionen till MBL menade regeringen att 

medbestämmandet skulle utformas så att det angick den anställde i dennes dagliga arbete och 

stå den anställde nära. Detta skedde inte då lagen formades utan istället gavs rättigheterna 

mycket tydligt till den fackliga organisationen. Den enskilde anställde har ingen som helst 

laglig rätt till medbestämmande. Det är endast den anställdes fackliga representanter som har 

det. Att facket har dessa rättigheter är enligt Wallenberg (1992) bra men han anser att detta 

börjar bli ohållbart då det inte är möjligt för ett fack att kunna representera den anställde i alla 

frågor. Medbestämmandet utövas på för höga nivåer och det blir som ett slags förmynderi av 

de anställda. De anställda känner inte att de kan var med och påverka sitt medbestämmande, 

de känner sig överkörda, vilket tydligt visas av vad en anställd sagt vid en 

intervjuundersökning: 
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Medbestämmande? MBL? Det har inget med mig och min arbetsplats att göra. 

Det är väl facket och dom högre cheferna som sköter sånt. Dom bryr sig inte om 

en vanlig anställd. Och jag bryr mig inte om vad dom sysslar med. Jag har nog 

med att sköta jobbet. (Wallenberg, 1992, s.14)   

 

Även Theorell (2003) anser att MBL knappast ändrat maktstrukturerna på arbetsplatserna. 

Han menar att MBL förvisso har haft en del gynnsamma effekter men att utvecklingen inom 

näringsliv och offentlig verksamhet under 1980- och 1990-talen snarast givit cheferna en 

starkare position på arbetsplatsen samtidigt som de fackliga organisationerna ha försvagats. 

Som orsak till denna utveckling nämner Theorell (2003) bland annat den individuella 

lönesättningen och att fackföreningarna fått stark ideologisk kritik.  

 

2.3 Stress 

Stress är ett begrepp som i arbetssammanhang går under benämningen psykosocial 

arbetsmiljö. Med psykosocial arbetsmiljö menas alla sociala relationer på arbetsplatsen 

(Eriksson & Larsson, 2002).  I alla arbeten finns det krav som under ogynnsamma 

förhållanden kan leda till stressupplevelser och det sin tur kan leda till ohälsa i form av bland 

annat stressymtom och utbrändhet. Stress kan ta sig många olika uttryck hos människor. 

Symptomen kan vara att man blir rastlös och spänd. Man kan känna sig irriterad, otålig och 

magen kan bli orolig. Sömnen kan bli lidande och det leder till trötthet samt att man känner 

sig nedstämd. Fysiska besvär kan uppkomma som ett resultat av stress. Till exempel kan man 

få besvär med nacke, skuldror och rygg. Vad som händer i hjärnan och i kroppen vid för 

mycket stress är att de mottar mycket mer stimuli än vanligt och det gör så att adrenalin 

bildas. Adrenalin gör kroppen redo för fysisk ansträngning och får inte kroppen utlopp för 

denna extra energi kan det vara svårt att komma till ro vid sänggående och man får en orolig 

sömn (Lindström, 2005). Detta så kallade ”beredskapstillstånd” när adrenalin bildas kallas 

ofta för positiv stress och är i sig inte skadligt. Det blir dock problem om tillståndet blir mer 

eller mindre permanent. Då blir stressen istället negativ och kan leda till en rad olika typer av 

psykiska och psykosomatiska sjukdomar (Eriksson & Larsson, 2002).  

 

Inom forskningen på den psykosociala miljön kan man urskilja två dominerande perspektiv 

där stressperspektivet är den ena och den andra är kvalifikationsperspektivet. Robert Karasek 

sammanförde de två perspektiven i en modell som beskriver olika slags arbete. Karaseks 

modell (figur 1) har sin utgångspunkt i att reaktionerna på arbetsvillkoren påverkas av de krav 
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som arbetet ställer på den enskilde anställde och de möjligheter den anställde har att kunna 

påverka sitt eget arbete. Höga respektive låga krav kopplades ihop med hög respektive låg 

egenkontroll och bildar fyra typer av arbeten: aktiva arbeten, passiva arbeten, 

högstressarbeten och lågstressarbeten. I modellen ingår även en stressdiagonal respektive en 

aktivitetsdiagonal (Eriksson & Larsson, 2002).  

 

 

Figur 1: Karaseks krav/kontroll modell (Eriksson & Larsson, 

2002) 

 

Karaseks har genom denna studie funnit att ju längre ut på stressdiagonalen ett arbete befinner 

sig desto större risk för ohälsa medan ju längre ut på aktivitetsdiagonalen arbetet befinner sig 

desto bättre är det för den anställde (ur inlärningssynpunkt). Det som skiljer just 

högstressarbeten med lågstressarbeten är just graden av egenkontroll. Ett arbete kan således 

enligt Karaseks modell ha höga arbetskrav men vara positivt för den anställde så länge graden 

av egen kontroll över arbetet är stort (Eriksson & Larsson, 2002). Modellen vidareutvecklades 

senare av Jeff Johnson genom att han lade till socialt stöd som en tredje faktor. Johnsson 

visade att socialt stöd kan fungera som en buffert vid obalans mellan arbetskrav och 

egenkontroll. Tillägget till modellen hittas senare även hos Karasek (Eriksson & Larsson, 

2002). 

 

2.4 Tidigare forskning 

På den psykosociala arbetsmiljön har det gjorts ett antal studier och de flesta visar på hur brist 

på inflytande bidrar till negativa effekter. Svensk forskning kring ökat inflytande på 

arbetsplatserna fick en framskjuten ställning i utlandet under 1970- och1980-talen (Theorell, 
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2003). Trots att Karaseks modell som utvecklades redan 1979 och som tydligt visar att ökat 

inflytande på arbetet minskar stressen så står det i en undersökning gjord 2003 på 

företagsledare och fackliga företrädare i 555 företag att de anser att löntagarnas inflytande har 

minskat sedan 1996 (Levinson, 2004).  

 

En orsak till det minskande inflytandet tar Ohlsson (1998) upp i sin forskning. Problem finns 

kring yttrandefrihet på arbetsplatsen och att arbetsgivarens goda intentioner när det gäller just 

det inte alltid stämmer överens med verkligheten. Ohlsson (1998) skriver om tidigare studier 

av bland annat Arbetslivsinstitutet där de klarlagt att en ”tystnadens konformism” breder ut 

sig på arbetsplatserna. Rädsla för att vara obekväm är stor och vågar man inte tala högt så går 

företaget miste om berättigad kritik vilket inte är bra vare sig för företaget eller för individen. 

Till och med under själva intervjuerna hade Ohlsson svårt att få respondenterna att tycka till. 

De kom ofta med undanvikande svar och svaren var vaga.  

 

Undersökningar med Karaseks modell som utgångspunkt har gjorts av bland annat Statistiska 

centralbyrån (SCB).  I en arbetsmiljöundersökning bland sysselsatta i Sverige 1997/99 

återfinns flera mönster i både kön och yrken (Eriksson & Larsson, 2002). Över hälften av de 

sysselsatta var utsatta för höga arbetskrav och andelen kvinnor var större än andelen män. Om 

man tittar på de olika yrkeskategorierna så ställdes det högst krav inom yrken som lärare, 

läkare, sjuksköterskor, chefer på lägre respektive mellannivå i stora eller medelstora 

företag/myndigheter samt banktjänstemän. Arbetskraven har enligt SCB ökat under 1990-talet 

och ökningen är mest markant inom landstinget. Hela 70 % av de landstingsanställda uppgav 

vid 1990-talets slut att de hade höga arbetskrav. Men som Karaseks modell visade är inte 

arbete med höga krav endast negativt. Hög egenkontroll gör så att arbetena kan vara 

intressanta och stimulerande. Undersökningen visade att ungefär hälften av arbetarna har hög 

egenkontroll men att det även här är en skillnad mellan män och kvinnor. Inflytandet är högre 

hos män än hos kvinnor. Yrken som hade låg egenkontroll var brevbärare, butiksanställda, 

köks- och restaurangbiträden samt säkerhetspersonal. Men i denna grupp återfanns även 

sjuksköterskor och läkare (Eriksson & Larsson, 2002). 

 

I ett slutbetänkande från Arbetslivsdelegationen med titeln: Individen och arbetslivet; 

Perspektiv på det samtida arbetslivet kring sekelskiftet 2000 står det att en god arbetsmiljö 

kännetecknas av ”ett rikt arbetsinnehåll och möjligheter för den enskilde att själv ha 

inflytande över sin arbetssituation” (SOU, 1999:69, sid. 19).  Vidare framgår det att 
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arbetstaktens ökning är en av de mest påtaliga förändringarna som skett under de senaste åren. 

Detta gäller för både män och kvinnor men kvinnor i något högre grad (68 % för kvinnor mot 

männens 59 %). Det tunga ensidiga arbetet tycks också öka främst för kvinnorna. I 

slutbetänkandet skrivs det att denna destruktiva trend måste brytas genom att arbetsmängd 

och arbetstempo anpassas till den anställdes fysiska och psykiska förutsättningar samt att 

ohälsa ska förebyggas genom stöd, vägledning, handledning samt att det ska finnas tid till 

återhämtning i jobbet (SOU, 1999:69). Det som är gemensamt för de olika undersökningarna i 

det här teoriavsnittet är att de är överens om att ökat inflytande leder till minskad stress för 

den arbetande individen.   

 

3 Problemprecisering 

Utifrån tidigare forskning står det klart att jag måste ta reda på ett antal frågor för att kunna se 

om individuellt inflytande påverkar den upplevda stressen. Först måste jag komma åt 

begreppet stress och formulera frågor kring de symptom som visar sig i samband med det att 

en person känner sig stressad. Efter det måste ett antal frågor angående inflytande formuleras. 

Dessa formuleras till bakgrund av tidigare forskning.  

Frågor som är relevanta för undersökningen blir: 

- Är stressnivån på den specifika avdelningen på Karlstad kommun hög?  

- Vilken grad av individuellt inflytandet finns på denna specifika avdelning på Karlstad 

kommun? 

- Ser man något samband mellan stressnivån och det individuella inflytandet? 

  

4 Metod 

Då målsättningen för undersökningen är att se hur det individuella inflytandet påverkar den 

anställde gällande stress så är den kvantitativa undersökningen ett bra val. Motivet till valet 

grundar jag delvis på att jag tror det kan vara svårt att få respondenten att öppna upp sig vid 

en intervju då frågorna kan vara känsliga att besvara. Ohlsson (1998) upplevde det problemet 

när han intervjuade människor angående möjligheten att yttra sig på sin arbetsplats. Han 

skriver att några svarade fåordigt och undvikande. Så för att själv inte hamna i den situationen 

där man får lite material att jobba med och svårt att få ut något vettigt ur respondenterna så 

föll valet på enkäter där jag kan garantera anonymitet och på så sätt förhoppningsvis få flera 

att känna sig trygga när de svarar. Det är även så att med en kvantitativ undersökning är det 

möjligt att nå ut till en större undersökningsgrupp och eftersom jag ville nå ut till anställda 
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inom en avdelning i kommunen för att kunna få deras uppfattning om inflytande och stress för 

att kunna försöka se samband dem emellan så blev även det en orsak till mitt val. Backman 

(1998) skriver att en enkätundersökning ger den bredden i data som krävs för statistisk 

bearbetning. Jag skapade enkätfrågor som jag sedan kunde göra till indexvariabler för just 

inflytande och stress. Nackdelarna med en kvantitativ metod är att risken för bortfall är större 

vid en enkätundersökning än vid intervjuer och att frågorna inte blir lika djupa. Det finns 

också en risk att frågorna misstolkas då feedback från undersökaren inte är tillgänglig i 

samma utsträckning som vid en intervju. Enkäten utvecklades i samarbete med en annan 

kurskamrat så ett antal frågor i enkäten är inte relevanta för just min undersökning. Att vi 

gjorde enkäten tillsammans tror jag inte påverkade min undersökning då antalet frågor inte 

blev överväldigande för respondenten. Totalt blev det 45 frågor (inklusive bakgrundsfrågorna) 

och de delades upp så de längre frågorna placerades i början av enkäten så de kortare och 

snabbare hamnade i slutet. Detta för att respondenterna skulle känna att de orkade med att 

svar på hela enkäten och inte bara den första halvan.  

 

4.1 Urval 

Populationen blev begränsad till tjänstemän. Att det blev tjänstemannasektorn är delvis av 

egna skäl då det är i denna kategori jag och mina kurskamrater hamnar om vi får arbete efter 

studierna. En annan orsak till att valet föll på tjänstemän är att under de tre senaste 

decennierna så har industrisektorn fallit tillbaka kraftigt vad det gäller sysselsättning och 

andel av BNP medan just tjänstesektorn ökat i alla industriländer (SOU, 1999:69). Vikten låg 

mycket på att hitta en organisation stor nog att kunna ge mig tillräckligt många respondenter. 

Vi kontaktade Karlstad kommun och fick tillträde där. Det blev således ett rent 

bekvämlighetsurval. På kommunen fanns det tillräckligt många respondenter att kontakta. 

Inom kommunen finns det många olika avdelningar med varierande uppgifter, en del som 

hamnar utanför tjänstemannasektorn, och för att det skulle bli en avdelning med just 

tjänstemän som undersöktes fick vi hjälp av kommunen att välja ut en lämplig avdelning. 

Urvalet blev således en specifik avdelning inom Karlstad Kommun. Chefer inom avdelningen 

var inte med i urvalet då vi ansåg att deras inflytande är så mycket högre än de övriga 

anställda inom avdelningen.   

 

4.2 Mätinstrument 

Enkäten webbaserades med hjälp av en anställd inom Karlstad Kommun. Det var kravet för 

att få lämna ut enkäten på kommunen. Att webbaseringen gjordes av Karstad kommun och 
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inte av oss beror enbart på att vi inte besitter den kunskapen angående det program, 

Artologik- Query & Report, som användes. På Artologiks hemsida (www.artologik.net) går 

det att läsa om deras olika program i vilket Query och Report är ett av programmen som finns 

för att underlätta kontorsarbetet. Programmet är webbaserat vilket betyder att det installeras 

på en webserver och har således en egen Internet adress. När du ska arbeta med programmet 

är det bara att logga in i programmet från vilken dator som helst med internetuppkoppling och 

webbläsare. Fördelarna med programmet är enligt Artologik själva att distributionen blir 

snabb, enkel och billig. Alla får enkäten samtidigt och eftersom enkäten är så lättillgänglig 

genom Internet eller det egna intranätet så blir svarsfrekvensen högre. Enkäterna är dessutom 

återanvändbara liksom frågemallarna. Man kan få en automatisk sammanställning av 

resultaten i en rapport med grafik men det går också att generera datatabeller från enkäterna 

för överföring till andra program såsom Excel eller SPSS. I vårt fall distribuerades enkäten via 

kommunens egna intranät och den skickades ut samtidigt till alla respondenter. Respondenten 

kunde själv välja när han eller hon ville gå in på intranätet och svara. Svaren överfördes av en 

anställd till Excel och skickades till oss för vidare bearbetning.  

 

4.2.1 Enkätfrågorna 

Frågorna i enkäten (se Bilaga 1) ställdes så att de eventuellt skulle kunna bilda indexvariabler. 

Enkäten är strukturerad med fasta svarsalternativ liknande likertskalan. Det innebar att vi 

användes oss av fyra svarsalternativ (instämmer inte, instämmer lite, instämmer mycket och 

instämmer helt) i alla frågor utom sex där andra alternativ var nödvändiga. Mina huvud-

variabler var stress samt individuellt inflytande. Stress delades in i fem frågor (fråga 24 till 

29) som generellt handlade om hur de anställda mådde (huvudvärk, ont i magen med mera). 

Det individuella direktinflytandet består av flera faktorer och delas av Wallenberg (1992) in i 

olika grupper: Egenkontroll i arbetet, arbetets innehåll, kompetensutveckling, arbetstempo 

samt utvecklingssamtal. Jag delade därför in mina enkätfrågor på liknande sätt. Frågorna 1, 17 

och 18 tar upp frågor gällande egenkontroll i arbetet. Arbetets innehåll behandlas i frågorna 

20 och 21. Frågor gällande kompetensutveckling behandlas i frågorna 22 och 23. Frågan 16 

behandlar arbetstempot och frågorna 35a, b, c och 36a, b, c tar upp 

utvecklingssamtal/arbetsplatsträffar och möjligheten att kunna yttra sig i dessa. En del i 

enkäten (frågorna 12 till 15) som jag själv ville ha med var frågor om målen i arbetet, både de 

egna och de gemensamma. Orsaken till det är att se hur prestationerna påverkas av det 

individuella inflytandet. Övriga frågor i enkäten är ställda av den kurskamrat som jag 

samarbetade med på denna enkät och rör således inte mitt undersökningsområde. Gemensamt 
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ställde vi också fem bakgrundsvariabler av allmän karaktär; kön, ålder, anställningsform, 

anställningstid samt utbildning. Svaren matades in i SPSS – ett statistikprogram – och 

bearbetades.    

4.3 Anonymitet 

Frågorna i enkäten berör ett känsligt ämne och därför garanterades respondenterna anonymitet 

det vill säga att inte jag eller någon annan kan identifiera dem utifrån deras svar. Eftersom 

enkäten skickades ut och togs emot av den anställde inom kommunen som webbaserat 

enkäten kunde anonymiteten bli ett problem. Men då dataprogrammet fungerar så att så fort 

ett svar kommer in så försvinner dennes namn ur namnlistan och svaret blir anonymt. Inte ens 

de på kommunen kan se vilken som svarat på vilken enkät. Även de personer som inte ännu 

svarat på enkäten syns inte i dataprogrammet utan deras adresser ligger gömda för den som 

skickar ut enkäten. För att ytterligare skydda respondenternas identitet nämns det inte i 

undersökning på vilken avdelning inom kommunen undersökningen genomfördes.   

 

4.4 Bortfall  

Undersökningen genomfördes på 102 personer. Men då det senare upptäcktes att enkäten även 

skickats ut till några som var föräldralediga samt sjukskrivna och alltså inte kunde svar alls, så 

fick sju personer räknas bort. Den totala summan blev 95 personer och utav dessa svarade 74 

stycken på enkäten. Det ger en svarsfrekvens på 78 %. Enkäten var ute i två veckor. Det var 

från början bara tänkt att vara ute i en kalendervecka men efter en vecka så hade bara ca 50 % 

svarat och vi ville ha en högre svarsfrekvens så den fick ligga ute en vecka till.  

 

4.4.1 Externt bortfall  

 Enligt Patel & Davidsson (2003) bör man vid ett bortfall som närmar sig 20 % eller mer 

fundera över anledningen till detta. Exempel på det kan vara om det finns något gemensam 

egenskap hos dessa individer som gör att resultatet kan bli felaktigt. I undersökningen blev 

bortfallet 22 %. Då det var omöjligt att ta reda på egenskaper hos de personer som inte svarat 

utan att bryta den utlovade anonymiteten kan jag bara se till de enkäter som kommit tillbaka. 

Båda könen finns representerade så det tyder inte på att bortfallet skulle vara baserat på kön. 

Åldern var spridd på dem som svarat så jag har ingen anledning att tro att det var en viss 

åldersgrupp som försvann vid bortfallet. Den troligaste orsaken till bortfallet är att det finns en 

slags mättnad på att svara på enkäter. Vi fick reda på att det strax innan gjorts en intern 

enkätundersökning av kommunen själva och det kanske kan ha bidragit till att alla inte svarat.  
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4.4.2 Internt bortfall  

 Vissa av frågorna saknade kryss helt och några hade kryssat i flera alternativ på frågorna. Det 

var inte en specifik fråga det gällde utan det var jämnt fördelat mellan frågorna. Förklaring till 

det kan vara att vissa frågor kan ha upplevts som känsliga att svara på eller helt enkelt svåra 

att ta ställning till.  

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Med validitet menas att man måste veta att man undersöker det man menar att undersöka. 

Reliabilitet syftar till undersökningsinstrumenten tillförlitlighet (Patel & Davidsson, 2003). 

Det centrala problemet angående validiteten vid enkätundersökningar anser Cohen, Manion & 

Morrison (2000) vara urvalet (sampling). Om detta urval är orepresentativt, skevt, för stort 

eller för litet så kan det lätt förvrida data (Cohen, Manion & Morrison, 2000). Beträffande 

urvalet på min undersökning så var det ett bekvämlighetsurval ur den synpunkten att det var 

svårt att få tag i en tillräckligt stor organisation som gick med på att hjälpa oss. Vi hade pratat 

med en myndighet innan vi vände oss till kommunen, men där ville de inte att vi skulle störa 

personalen i deras arbete då de vid det tillfället hade en stor arbetsbörda. Resultatet hade 

kunnat anses vara mer generaliserbart om vi valt en slumpmässig organisation. Vad det gäller 

innehållsvaliditeten så skapades frågorna utifrån litteratur, i det här fallet Wallenberg (1992). 

Innehållsvaliditeten kan säkerställas genom att någon som är väl insatt i problemområdet får 

granska instrumentet (Patel & Davidsson, 2003). Det var något vi gjorde dels genom att låta 

handledaren godkänna enkäten samt att en anställd på kommunen fick ta del av enkäten och 

komma med förslag. Med tillförlitligheten, reliabiliteten, är det svårt att i förväg kontrollera 

den (Patel & Davidsson, 2003). Det enda man kan göra enligt Patel & Davidsson (2003) är att 

försäkra sig om att individerna som ska besvara enkäten uppfattar den på det sätt som från 

undersökarna var menat. En pilotstudie kan vara ett sätt men då det fanns en tidsbrist vid 

tillverkandet av enkäten hanns inte en sådan med i vårt fall. Däremot kollade vi med 

handledare och en anställd på kommunen att frågorna var lätta att förstå samt att vi lämnade 

våra telefonnummer i missivbrevet så att respondenterna kunde ringa om de hade funderingar 

kring frågorna eller anonymiteten. Cohen, Manion & Morrison (2000) anser att problem med 

bortfall är stort vid enkätundersökningar men kan tacklas på så sätt att man gör uppföljningar. 

Det som gjordes i vår undersökning var som tidigare nämnt; påminnelsebrev skickades 

automatiskt ut till dem som inte svarat samt att vi förlängde tidsfristen med ytterliggare en 

vecka. Vidare skriver Cohen, Manion & Morrison  (2000) att reliabiliteten är högre i 



 15 

enkätundersökningar än till exempel intervjuer på grund av anonymiteten som uppmuntrar till 

större ärlighet av respondenten.      

 

5 Resultatredovisning 

 

5.1 Bakgrundsvariabler 

Av de 74 personer som svarade var 18 män och 56 kvinnor. Åldrarna varierade från 23 år till 

63 år. Åldern delades in i intervall av oss. Intervallen blev 20-30 år, 31-40 år, 41-50 år och 

51-65 år. Anställningsformen var främst tillsvidareanställningar, 64 stycken hade den formen 

av anställning. Endast 10 stycken hade överenskommen visstidsanställning. Ingen svarade att 

de hade tidsbegränsad provanställning. Hur länge de arbetat på kommunen varierade från 2 

månader upp till 34 år. Även anställningstid delade vi in i intervaller om 0-5 år, 6-10 år, 11-20 

år samt 21 år eller mer. Den högsta utbildningen var för samtliga universitet/högskola så den 

variabeln blir inte av intresse för vidare statistiska jämförelser.  

 

5.2 Indexvariabler 

Indexvariablerna skapas i det syfte att kunna jämföra med varandra samt med olika 

bakgrundsvariabler.  

 

5.2.1 Stress 

Den första indexvariabeln som skapades var stress. För att se om det ens var möjligt att skapa 

en indexvariabel av de sex enkätfrågorna (fråga 25-29) gjordes en korrelationsmatris, 

klusteranalys samt reliabilitetstest. Korrelationsmatrisen visade att det fanns en viss 

korrelation mellan de fem frågorna. Sedan var det av vikt att se hur respondenterna behandlat 

frågorna så en klusteranalys med ett dendrogram gjordes. Dendrogrammet visade att frågorna 

behandlats på ett likartat sätt av respondenterna. För att se om frågorna även var likartade och 

inte frågade om helt olika saker så gjordes även ett reliabilitetstest, Cronbachs alfa  (Aron, A 

& Aron, E; 1997). Om värdet blir 1 är det exakt samma fråga som ställts. Ett idealiskt värde 

ligger vid 0,7 till 0,9 (Aron, A & Aron, E; 1997). När alla fem frågorna om stress togs med 

blev värdet på Cronbachs alfa 0,69. Resultatet skulle inte ha förbättrats om någon av frågorna 

eliminerats så jag tog beslutet att göra en indexvariabel av alla fem frågorna. Variabeln döptes 

till stress. Intervallet för gruppen var från 4 upp till 20 och medelvärdet för stress låg på 7,95. 
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Tittar man på tabellen för variabeln stress så ser man staplarna är högre mot de lägra värdena 

(Figur 2) det vill säga att den upplevda stressen är låg.  
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 Figur 2: Stapeldiagram Stress 

 

 

 

5.2.2 Individuellt inflytande 

Jag valde här att plocka bort frågorna 20-23 som jag tidigare nämnt skulle vara med i 

indexvariabeln individuellt inflytande. Orsaken till att frågorna 20-23 inte togs med berodde 

på att när jag tittade närmare på den så ansåg jag att de inte mätte individuellt inflytande. Jag 

hade ställt frågorna på ett sätt som gjorde att de inte mätte det de skulle. En korrelationsmatris 

gjordes i stället på frågorna 1, 16-19, 35c och 36 c. Det såg ut att finnas en korrelation 

emellan frågorna. En klusteranalys gjordes för att se hur respondenterna behandlat frågorna. I 

dendrogrammet syntes att vissa av frågorna behandlats likartat. För att se om alla frågorna 

kunde tas med i ett nytt index gjordes en reliabilitetsanalys. Cronbachs alfa blev 0,68 vilket 

visade att alla frågorna kunde bli med vid skapandet av en ny indexvariabel. Variabeln döptes 

till individuellt inflytande. Medelvärdet för denna variabel blev 19,20 på intervallet som 

varierade mellan det lägsta på 4 till det högsta värdet som var 28.  
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 Figur 3: Stapeldiagram Individuellt inflytande 

 

 

 

5.2.3 Arbetsprestation 

Frågorna 12 till 15 skulle också testas för att se om de kunde bli en indexvariabel. 

Korrelationen mellan frågorna var hög. I dendrogramet visade det sig att fråga 12 och fråga 

15 behandlats lika samt att fråga 13 och fråga 14 behandlats lika. Det är föga överraskande då 

fråga 12 och 15 tar upp frågan om det egna målet/prestationen medan frågorna 13 och 14 

behandlar det gemensamma målet. Reliabilitetsanalysen ger ett värde på Cronbachs alfa som 

ligger på 0,75. Även om det skulle bli ännu högre (0,80) om jag tog bort fråga 12 så 

bestämmer jag mig för att behålla den när jag skapar indexvariabeln som blir döpt till 

arbetsprestation. Arbetsprestationen fick medelvärdet 11,40 (inom intervallet 4 till16) och det 

verkar som om de allra flesta därmed tycker att deras arbetsprestation är tillräcklig.  
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 Figur 4: Stapeldiagram Arbetsprestation 

 

5.3 Skillnader och samband 

Några saker som skulle vara intressant att titta på först är den upplevda stressen varierar 

mellan de olika könen, åldrarna samt mellan anställningstid. Först gjordes ett diagram för att 

försöka se om det finns någon skillnad i stress mellan könen och där syntes ingen större 

skillnad. Men för att var riktigt säker gjordes även ett signifikanstest, t-test. T-värdet blev 0,66 

vilket betyder att det finns en risk på 66 % att det blir fel om man förkastar nollhypotesen. 

Nollhypotesen är i vårt fall att det inte finns någon skillnad mellan könen och denna kan 

således inte förkastas. Det finns alltså ingen signifikant skillnad mellan könen med avseende 

på stress. Samma sak gjordes för åldrarna. Först gjordes ett diagram som var nästan omöjligt 

att utläsa något ur. Eftersom det var fyra olika svarsalternativ på ålder så kan inte ett t-test 

göras utan det blir en Anova som får avgöra om det finns en signifikant skillnad mellan hur 

man i olika åldrar uppfattar stress. Signifikanstesten (sig = 0,16) visade att det inte heller i 

olika åldrar fanns någon skillnad i upplevd stress. Proceduren upprepades för stress med 

avseende på anställningstid. Signifikanstestet gav ett värde på 0,08 och kan inte sägas vara 

tillräckligt lågt för att nollhypotesen ska kunna förkastas.  

 

Undersökte även om det fanns en signifikant skillnad mellan inflytande – kön, inflytande – 

ålder samt inflytande – anställningstid. Mellan individuellt inflytande och kön fanns ingen 

skillnad. Det syntes ingen skillnad i diagrammet och signifikansen blev 0,84 vilket gör att det 

inte går att förkasta nollhypotesen. Det fanns heller ingen skillnad mellan det upplevda 
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inflytandet och åldern. Anova gav signifikansen 0,79 vilken visar att det inte är någon som 

helst skillnad i åldrarna angående det upplevda inflytandet. Till sist gjordes samma sak med 

individuellt inflytande och bakgrundsvariabeln anställningstid och resultatet av Anova gav 

signifikansen 0,20 vilket är ett lägre värde än för de andra bakgrundsvariablerna men inte så 

låg att man kan säga att det finns en signifikant skillnad.  

 

Korrelation mellan det individuella inflytandet och de olika bakgrundvariablerna; kön, ålder 

samt anställningstid kollades.  Mellan individuellt inflytande och kön fanns inget samband, 

korrelationskoefficienten, r, blev -0,089.  Individuellt inflytande och ålder saknade också 

samband (r = 0,078) liksom mellan individuellt inflytande och anställningstid (r = 0,051).  

 

Mellan variabeln stress och variabeln individuellt inflytande hittades inget samband, 

korrelationskoefficienten (r) blev endast 0,007 och signifikansen (p) blev hela 0,95.  

Men mellan stress och arbetsbelastning hittades ett samband (r = 0,40 och signifikansen 

0,004). Dock blev det inte så när stress och arbetsprestation undersöktes (r = -0,12, p = 0,37). 

 

 

6 Diskussion 

 

Min undersökning gav inte det resultat som framkommit i tidigare forskning. På den 

undersökta arbetsplatsen fanns det inget samband mellan den upplevda stressen och det 

individuella inflytandet. Stressen på den undersökta avdelningen på Karlstad kommun var 

relativt låg då staplarna i stapeldiagrammet var förskjutna åt vänster (det lägre värdet). 

Samtidigt kunde man se att det fanns en korrelation mellan den upplevda stressen och 

arbetsbelastningen. Frågan om arbetsbelastning tog jag med för att se om det fanns just ett 

samband mellan stress och arbetsbelastning. Det betyder att ju mer arbetsbelastning de 

anställda får desto mer stressade känner de sig. Enligt Karaseks teori skulle stressen inte bero 

så mycket på arbetsbelastningen utan mer på om arbetaren upplevde ett högt individuellt 

inflytande (Eriksson & Larsson, 2002). Ett högt individuellt inflytande skulle enligt Karaseks 

modell göra så att den anställde kände lite stress även vid en hög arbetsbelastning. Ser man 

enbart på hur respondenterna svarat på de frågor som rör individuellt inflytande så ser man att 

resultatet hamnar någonstans i mitten på skalan. Man verkar uppleva att det individuella 

inflytandet är varken stort eller liten på arbetsplatsen. En tanke som jag hade innan 

undersökningen var att om arbetsplatsens mål kunde påverkas av ett allt för stort eget 
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inflytande. Det jag menar är att den anställde kanske tappar bort det gemensamma och/eller 

det egna målet med arbetet om han/hon själv får styra allt för mycket av den vardagliga 

arbetssituationen. En av cheferna på Karlstad kommun tyckte att det var en intressant tanke 

och att hon själv hade upplevt något liknande på andra avdelningar. De blev så självgående att 

de tappade kontakten med huvudsyftet för arbetet. Alla hade tydligen blivit så upptagna med 

det egna arbetet och då de själva bestämde så mycket i sina egna arbeten/projekt så blev det 

stora övergripande målet lidande. Därför hade jag i min enkät med frågor som rörde just hur 

de upplevde att målen, både enskilda och gemensamma, uppnåddes. Medelvärdet visade på att 

de allra flesta tyckte att målen uppnåddes och att de var nöjda med sin arbetsprestation. Men å 

andra sida vem skulle inte ha svarat att dom är nöjda med sin arbetsprestation? 

 

Faktorer som ålder, kön samt antalet yrkesverksamma år påverkade inte heller hur de 

anställda upplevde stress eller individuellt inflytande. Innan trodde jag personligen att ålder 

skulle vara med och påverka det individuella inflytande på det sättet att jag antog att äldre 

personer som varit anställda en längre tid kanske känner sig tryggare på sin position än vad en 

yngre medarbetare gör och har därför mer självförtroende i att säga ifrån och begränsa sig i 

sitt arbete. En yngre person som varit anställd kortare tid kanske inte vågar säga ifrån av 

rädsla för att förlora jobbet. Vågar man inte säga ifrån kanske man tar på sig mer arbete än 

man klarar av och man blir stressad eftersom arbetsbördan är stor samtidigt som man inte har 

kontroll över det egna arbetet. Som jag nämnde tidigare är det en osäker arbetsmarknad idag 

och som Ohlsson (1998) skrev i sin undersökning att vi under senare år fått allt mer tystare 

arbetsplatser. Han tar stöd av tidigare forskning gjord på 1000 anställda inom alla 

arbetssektorer och som säger att var tredje anställd frivilligt avstår från sina rättigheter hellre 

än att klaga samt att oron för att förlora jobbet är så stort att tretton procent accepterar dålig 

arbetsmiljö, elva procent låter bli att kritisera missförhållanden på arbetsplatsen och sex 

procent arbetar övertid utan ersättning. Vidare visade denna undersökning att kvinnor är 

räddare än män och lågavlönade mer oroliga än högavlönade. Jag hade själv med i min enkät 

frågor som rörde just om man vågade yttra sig i vissa situationer. Dessa frågor ingick senare i 

indexvariabeln individuellt inflytande men om man tittar på frågorna separat så ser man att 

man inte känner av en tystnad på arbetsplatsen. Medelvärdet för de tre frågorna är 3 (av max 

4) så det tyder på att de anställda på Karstad kommun känner att de kan yttra sig om sin 

arbetssituation. Yttrandefriheten är en viktig och grundläggande rättighet som måste finnas 

för att de anställda ska kunna trivas och vara effektiva på sina arbeten anser jag liksom 

Ohlsson (1998).  
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Om man tittar på Karaseks modell och försöker placera in arbetet på den undersökta 

avdelningen i Karlstad kommun så skulle det vara svårt. Resultatet visar att de inte är särskilt 

stressade, har medelmåttig egenkontroll och ganska hög arbetsbelastning. Men då får man ta i 

åtanke att jag valde att inte fråga om arbetarnas sociala stöd utan enbart undersökte den så 

kallade krav/kontrollmodellen. Hade socialt stöd undersökts enligt Karaseks 

krav/kontroll/stödmodell så kanske resultatet passat bättre in. Det faktum att de anställda ändå 

känt att de hade någorlunda individuellt inflytande och samtidigt relativt låga siffror gällande 

stress tyder ändå på att teorin stämmer. Att jag inte genom siffrorna i SPSS får det resultatet 

som tidigare forskning visar kan bero på en rad olika faktorer. Man måste ha i åtanke att det är 

ett litet urval av människor jag har i min undersökning i jämförelse med de stora 

undersökningarna gjorda av till exempel Statistiska centralbyrån. Dessutom valde jag att göra 

en egen enkät på det jag ansåg mäta individuellt inflytande och stress. Det kan också vara så 

att de som kände sig mest stressade var de som inte svarade på enkäten alls.  

 

Till sist vill jag bara säga att jag inte tycker min enkät går helt emot de teorier och tidigare 

undersökningar jag redovisat för. Man kan se att de på den undersökta avdelningen har en 

visst mått av individuellt inflytande på sin arbetsplats. Stressen verkar i alla fall vara låg vilket 

är positivt och risken för stressjukdomar är därmed drastiskt reducerad. Det som framkommit 

ur min undersökning är att man kan minskad stress på arbetsplatsen genom ett moderat 

inflytande. Det kanske är så att stort inflytande inte krävs utan att det bara krävs ett visst mått 

av det för att stressen ska reduceras hos den anställde.  
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Bilaga 1 

 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter vid som läser vid Karlstad universitet och studerar Pedagogik C som vi ska 
skriva uppsats i. I detta arbete krävs en vetenskaplig undersökning och därför behöver vi Er 
hjälp.   
 
Vi skriver om den ökande individualismen på arbetsplatsen samt om individuellt inflytande 
och dess effekter. För att kunna undersöka detta ber vi Er att fylla i den bifogade enkäten.  
 
Resultatet kommer att redovisas i två rapporter vilket utgör våra c-uppsatser. Som respondent 
är Ni anonym vilket innebär att ingen kommer att kunna identifiera Er utifrån enkäten.  
 
Har Ni några frågor angående enkäten eller hur resultaten kommer att användas så går det bra 
att nå oss på telefon.  
Anna Dalegren hem: 054-XXXXXX mobil: 070-XXXXXXX  
Jenni Forselius hem: 054-XXXXXX mobil: 070-XXXXXXX.  
 
Var vänlig och fyll i enkäten och maila den till Åsa Hedberg  senast  den 4 November 2005. 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
Anna Dalegren och Jenni Forselius 
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Bakgrunds variabler 

 
1. Man   Kvinna            

 
 

2. Vilket år är du född 19________________. 
 

 
3. Vilken anställnings form har du?        
 

Tidsvidareanställning  (fast anställning)                     
 
Överenskommen visstidsanställning  
(tex. vikariat, projektanställning, säsongsarbete)      
 
Tidsbegränsad provanställning                         

 
 

4. Hur länge har du arbetat inom Karlstad kommun _________________? 
 
 

5. Min högsta utbildning är________________________? 
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Instämmer    Instämmer      Instämmer        Instämmer  

        inte               lite                 mycket                helt 
 

 
1. Jag upplever jag kan påverka min                                        

arbetssituation genom att yttra mig. 
 
 

2. Jag upplever att det finns en                                        
vilja på min arbetsplats att  
framhäva sig själv. 
 

 
3. På min arbetsplats är                                                               

samspelet mellan kollegorna bra. 
 
 

4. På min arbetsplats ges det                                       
möjlighet att vidareutveckla 
sig själv som individ. 
 
 

5. För mig är det förstårligt                                                         
att andra vill framhäva och  
utveckla sig själv. 

 
 

6. Jag kan uppleva att vissa                                        
medarbetare inte kan  
acceptera att somliga kollegor  
tar en ledande position.  
 
 

7. Vår ledning uppmanar                                                 
personalen att ta eget ansvar. 
 
 

8. Jag har märkt av en förändring                                               
på min arbetsplats, att vi går från det 
kollektiva till ett mer individbaserat 
arbete. 
 
 

9. Jag tror att individen kommer                                       
få en större roll på den framtida 
arbetsmarknaden. 
 
 

10. På min arbetsplats råder det                                                  
ett behagligt arbetsklimat. 
 
 

11. Jag anser att det rådande                                              
arbetsklimatet påverkar mig. 
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Instämmer    Instämmer      Instämmer        Instämmer  
        inte               lite                 mycket                helt 

 
 

12. Jag är nöjd med min                                        
arbetsprestation. 
 
 

13. På mitt arbete arbetar                                       
vi mot ett gemensamt mål. 
 

 
14. Jag upplever att det                                        

gemensamma målet uppnås. 
 

 
15. Jag upplever att jag                                        

uppfyller det egna målet. 
 
 

16. Jag kan styra min arbetstakt.                                       
  
 

 
17. Jag kan bestämma när                                       

arbetsuppgiften ska göras. 
 
 

18. Jag kan bestämma hur                                      
arbetsuppgiften ska göras. 
 

 
 

19. Jag kan till viss del själv                                           
styra över mina arbetstider. 
 
 

20. Jag har varierade arbetsuppgifter.                                         
 
 
 

21. Mina arbetsuppgifter är utmanande.                                     
 
 
 

22. Det finns möjlighet att få                                       
kompetensutveckling genom 
vidareutbildning. 
 
 

23. Jag ser mina kolleger som en                                      
resurs gällande kunskapsutveckling. 
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Instämmer    Instämmer      Instämmer        Instämmer  

        inte               lite                 mycket                helt 
 

 
 

24. Jag upplever att jag har en                                        
hög arbetsbelastning. 
 

 
 

25. Jag har ofta huvudvärk.                                         
 

 
 
 

26. Jag har ofta ont i magen.                                       
 

 
 
 

27. Jag har svårt att somna på kvällarna.                                     
 
 
 
 

28. Jag har ofta varit trött under dagen.                                       
 
 
 
 

29. Jag sover ofta dåligt på nätterna.                                           
 
 
 
 
 

 
Negativt        Bra till                Bra       Positivt 
                      viss del 

30. Vilken effekt upplever du att                                       
en individbaserad  
inställningen till arbetet  
får på din arbetsplats? 
 
 

Aldrig           Sällan              Ibland                Alltid 
31. Jag arbetar i team/arbetsgrupper.                                        
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Instämmer    Instämmer      Instämmer        Instämmer  

        inte               lite                 mycket                helt 
 
 
32. Det finns ett behov bland team-                                         

deltagarna att hävda sig själv. 
 
 
 

 
33. Jag accepterar att andra tar en                                                  

framhävande roll i vår arbetsgrupp. 
 
 
 
 

34. Gruppens deltagare har alla                                                    
inställningen att utföra ett  
bra arbete som får ett  
positivt resultat för  
gruppen och arbetet. 
 
 

        Ja          Nej 
35. a. På min arbetsplats sker det enskilda                                         

utvecklingssamtal. 
 
 
 

    En gång       En gång             En gång        Mer sällan 

   i månaden    i kvartalet       om året      
b. Om ja hur ofta sker dessa?                                        
 
 
 
 

Instämmer    Instämmer      Instämmer        Instämmer  

        inte               lite                 mycket                helt 
 
c. Jag känner att jag fritt kan                                          
uttrycka mina åsikter kring  
min arbetssituation under  
dessa utvecklingssamtal. 
 
 

  
         Ja          Nej 

36. a. På min arbetsplats sker det                                       
gemensamma arbetsplatsträffar. 

 
     



 29 

En gång       En gång             En gång        En gång 

   i veckan    i månaden     i halvåret     om året 
 
b. Om ja, hur ofta?                                         
 
 
 
 
 

Instämmer    Instämmer      Instämmer        Instämmer  
        inte               lite                 mycket                helt 

 
c. Jag känner att jag fritt kan                                        
uttrycka mina åsikter kring  
min arbetssituation på dessa  
arbetsplatsträffar. 
 
 

 
 

 
 
      

 
      

 
 
 

 


