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Sammanfattning 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka upplevelsen av den psykosociala 

arbetsmiljön beroende av anställningsform och kön. Datainsamlig genomfördes med ett 

nyutvecklat frågeformulär (EPA), som är baserat på de senaste föreskrifterna gällande 

organisatorisk och social arbetsmiljö. EPA bestod av sju moduler; arbetsbelastning, 

arbetsorganisation, handlingsutrymme, kunskap och utveckling, ledarskap, stöd samt 

återhämtning. I studien deltog 80 personer, 40 personer hade reglerad arbetstid som 

jämfördes med 38 personer som hade oreglerad arbetstid,  35 var män och 45 var 

kvinnor. Resultatet visade att de med oreglerad arbetstid upplevde den psykosociala 

arbetsmiljön något bättre men det var inte statistiskt signifikant. Männen upplevde den 

psykosociala arbetsmiljön bättre än kvinnorna men det fanns ingen statistisk signifikant 

skillnad.  För modul ledarskap fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan könen, där 

männen upplevde ledarskapet bättre. Vidare förelåg inga skillnader i arbetsmiljön 

beroende på anställningsform eller kön.  
 

Nyckelord: psykosocial arbetsmiljö, flexibelt arbete, reglerad arbetstid, oreglerad 
arbetstid 
 
Abstract  
The aim with the present study was to study the psychosocial work environment 

depending on employment and sex with a newly developed questionnaire (EPA), which 

was based on the latest regulations regarding organizational and social work 

environment. The questionnaire consisted of seven modules; workload, work 

organization, margin of action, leadership, support, knowledge and development and 

recuperation. In this study 80 persons participated, 40 of them had regulated working 

hours and 38 had unregulated working hours, 35 were men and 45 were women.  

The results of the study showed that persons with unregulated working hours 

experienced the work environment slightly better, but the result was not statistic 

significant. Men experienced the work environment better then women, but the result 

was not statistic significant. There was a statistic significant difference though, in 

module leadership, showing that men had a better experience of leadership. Further, the 

result showed that there was no diffrences in the workenvironment depending on 

employment and sex.  
 

Keywords: psychosocial work environment, flexible work arrangement, regulated 

working hours, unregulated working hours



  
 

1 
 

Inledning 
Konkurrensen på marknaden blir allt hårdare vilket ställer högre krav på organisationer 

och deras medarbetare (Lindmark & Önnevik, 2006). Omvärlden förändras och 

organisationer behöver anpassa sig till de nya normer och regler som råder på 

marknaden. Ett modernt fenomen i dagens samhälle är att arbetet tenderar att bli mer 

flexibelt för såväl organisationer som för dess medarbetare. Medarbetare får större frihet 

att själva bestämma över sitt arbete och sin arbetstid. (Allvin, Aronsson, Hagström, 

Johansson & Lundberg, 2006).  

En förändring som skett gällande arbetstider i jämförelse med förr är att arbetet 

inom vissa yrken som till exempel kreativa yrken och olika tjänstemannabefattningar 

idag inte behöver utföras mellan en viss tidpunkt på dygnet, delvis som följd av 

teknikens snabba utveckling (Lindmark & Önnevik, 2006; Mellner, 2015). I och med 

ökad flexibilitet för medarbetare ges även arbetsgivare tillfälle att ställa högre krav och 

utöva kontroll över sina medarbetare genom exempelvis digitala verktyg. Gränser 

förskjuts gällande tid och rum för när och var arbete utförs, framförallt bland 

tjänstemän. Detta sker samtidigt som återkommande lågkonjunkturer lett till ökade krav 

på effektivitet som i sin tur påverkat arbetstempot att bli högre inom såväl privata som 

offentliga verksamheter (Vänje, 2013). Författaren menar att de sociala perspektivens 

betydelse i arbetet behöver ses över för att möjliggöra utformningen av en optimal 

arbetsmiljö.   

Arbetsmiljöverket (2014) rapporterade att organisatoriska och sociala faktorer var 

den näst vanligaste orsaken till anmälda arbetsrealterade sjukdomar i Sverige år 2014. 

Organisatoriska fakorer inkluderar villkor och förutsättningar gällande exempelvis 

ledning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, krav och ansvar. Sociala 

faktorer inkluderar villkor och förutsättningar för arbetet gällande socialt samspel, 

samarbete och socialt stöd. (AFS:4 2015).  Antalet anmälningar gällande 

organisatoriska och sociala faktorer har ökat med 70 procent sedan år 2010 

(Arbetsmiljöverket, 2014). Mot denna bakgrund utkom en ny författningsföreskrift från 

arbetsmiljöverket gällande organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskriften syftar till 

att främja en god arbetsmiljö och verka förebyggande mot ohälsa som hänförs till 

organisatoriska och sociala förhållanden på arbetsplatsen. (AFS 2015:4). 
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Flexibelt arbete 
Flexibelt arbete eller dess engelska benämning flexible work arrangement definieras av 

Hill et al. (2008) som “the ability of workers to make choices influencing when, where, 

and for how long they engage in workrelated tasks”. Upplägget för det flexibla arbetet 

genomförs vanligtvis i samråd med medarbetarnas chefer och utefter de avtal och 

policys som finns inom organisationen. (Hill et al. 2008). 

Costa et al. (2004) skiljer på organisatorisk flexibilitet och individuell flexibilitet. 

Den organisatoriska flexibiliteten uppfyller arbetsgivarnas behov och den efterfrågan 

som finns på marknaden. Det innebär att organisationer anpassar produktionen genom 

arbetstidstimmar som exempelvis att införa skiftarbete eller övertidsarbete beroende på 

hur efterfrågan på marknaden ser ut. Den individuella flexibiliteten innebär att 

medarbetarna själva bestämmer över sin arbetstid genom start- och sluttider samt om 

raster och lediga dagar. Det kan även vara beroende på sociala förutsättningar och de 

förändrade behoven hos medarbetarna i olika livsfaser. (Costa et al. 2004). Det flexibla 

arbetssättet har minskat stressen och risken för utbrändhet vilket framkommer i en 

studie där 85936 antal deltagare som var yrkesverksamma inom tre läkemedelsföretag, 

tre teknikföretag, ett tillverkningsföretag, ett finans- och tjänsteföretag och ett 

universtiet observerades skillnader mellan de anställda som hade tillgång till flextid och 

de som inte hade det. (Grzywacz, Carlson & Shulkin, 2008). 

 

Reglerad och oreglerad arbetstid  
Arbetstidslagen (SFS 1982:673) omfattar de flesta arbetstagare inom privat och 

offentlig sektor med undantag för vissa arbeten som regleras i andra lagar. Enligt 

arbetstidslagen får den ordinarie arbetstiden uppgå till högst 40 timmar per vecka. 

Arbetstidslagen beaktar inte hur arbetstiden ska förläggas men den innehåller 

regleringar gällande exempelvis dygnsvila, veckovila och raster. (SFS 1982:673). I en 

organisation kan medarbetarna ha reglerad arbetstid med fasta tider då medarbetarna ska 

befinna sig på arbetsplatsen. Medarbetarna kan även ha oreglerad arbetstid, vilket även 

benämns som förtroendearbetstid där medarbetarna inte har några fasta arbetstider. 

Medarbetarna får istället själva ta ansvar för hur deras arbetstid ska förläggas. För att 

kompensera för medarbetarnas flexibilitet erbjuder organisationen vanligtvis 

medarbetarna utökad semester eller mer lön. (Ledarna, 2016). 
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Psykosocial arbetsmiljö 
Theorells (2012) definition av begreppet psykosocial innebär en pågående interaktion 

mellan psykiska och sociala faktorer. Denna interaktion går i båda riktningarna, från 

fysiska till psykiska faktorer samt från psykiska till fysiska faktorer (Theorell, 2012). I 

arbetsmiljölagen redogörs att arbetsförhållanden ska anpassas utefter både de fysiska 

och psykiska avseendena utifrån individers olika förutsättningar. Arbetstagare ska enligt 

lagen inte utsättas för belastningar som kan medföra olycksfall eller ohälsa härlett till 

psykiska eller fysiska påfrestningar i arbetet. Med hänsyn till såväl social och teknisk 

utveckling ska arbetsmiljön vara tillfredsställande. (SFS 1977:1160). Prevent (2016) har 

delat in den psykosociala arbetsmiljön i arbetsbelastning, arbetsorganisation, 

handlingsutrymme, ledarskap, stöd, kunskaper och utveckling samt återhämtning. 

 

Arbetsbelastning, Handlingsutrymme och Stöd 
En förklaringsmodell för att beskriva den psykosociala arbetsmiljön är Karaseks och 

Theorells (1990) krav-, kontroll- och stödmodell. Modellen utgår från kombinationen av 

de krav som ställs i arbetssituationen och den kontroll som medarbetare har för att 

hantera dessa krav (Karasek 1979). Modellen beskriver vikten av att ha ett socialt stöd 

(Karasek & Teorell, 1990). 

Enligt Karasek och Theorells (1990) modell beskrivs begreppet  krav, som  de 

psykologiska stressorer och den arbetsbelastning som förekommer i en arbetssituation. 

Begreppet kontroll syftar till det handlingsutrymme som individer har i organisationen 

och den grad som individer får delta i beslutsfattande och möjligheten att påverka sin 

arbetssituation. Begreppet kontroll kan delas in tre delar; uppgiftskontroll, deltagande i 

beslutsfattande och färdighetskontroll. Med uppgiftskontroll menas inflytandet över när 

och hur arbetsuppgifterna utförs. Deltagande i beslutsfattande innebär exempelvis hur 

stort inflytande medarbetare har i organisationen. Med färdighetskontroll menas i vilken 

grad möjligheten ges till medarbetare att använda sina färdigheter. (Theorell, 2003). 

Theorell (2003) menar att om medarbetare har kontinuerlig kompetensutveckling har de 

enklare för att ta kontroll över arbetsuppgifterna. 

Med socialt stöd menas det stöd och den vägledning som en individ upplever från 

sin omgivning. I en arbetssituation kan socialt stöd komma från chefer eller ledare men 

även från andra medarbetare eller vänner i individens omgivning i form av trygghet, 

pålitlighet och samspel. (Alvin et al. 2013). 

Karasek & Theorell (1990) har utifrån begreppen krav och kontroll delat in 

arbeten i fyra olika typer. Dessa innefattar spända, aktiva, avspända och passiva arbeten. 
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De spända arbetena kännetecknas av höga krav i arbetet och i kombination med låg 

kontroll där möjligheterna att påverka och fatta beslut är en betydande orsak till stress i 

arbetslivet. Om däremot kontrollen är hög och individen har bättre 

påverkansmöjligheter och upplever hög kontroll i samband med höga krav ger det 

motivation i arbetet och leder till personlig utveckling. Dessa arbeten benämns som 

aktiva arbeten. Kombinationen av låga krav och hög kontroll innebär att individen har 

ett avspänt arbete som är ett lågt belastat arbete och medarbetarna kan hantera de krav 

som ställs och de har god kontroll över sina arbetsuppgifter. De upplever mindre stress i 

sitt arbete. Det passiva arbetet kännetecknas av låga krav och låg kontroll. Individen 

ställs inför få utmaningar och arbetet kan bli stressande om det uppstår ökade krav 

eftersom individen har låg kontroll över sin arbetssituation. (Karasek & Theorell, 1990) 

 

Arbetsorganisation 
Jacobsen och Thorsvik (2014) definierar organisation som ”ett socialt system som är 

medvetet konstruerat för att uppnå bestämda mål”. En arbetsorganisation kan beskrivas 

utifrån fördelning av arbetsuppgifter och hur samordningen av dessa arbetsuppgifter ser 

ut. Samordningen kan ske på olika sätt genom exempelvis mål, styrning, kontroll och 

motivation. (Börnfelt, 2009). 

Organisationskulturen utvecklas i ett organisatoriskt sammanhang. En viktig 

aspekt i dess definition är att fokus ligger på tankar, åsikter och upplevelser som delas 

av ett antal personer i ett visst socialt sammanhang. Organisationskulturen skapar ett 

system och ett mönster för anställda inom organisationen som även består av 

värderingar och symboler. Detta skapar såväl mening som indikationer på hur enskilda 

individer bör bete sig inom ramen för organisationen. En definition av 

organisationskultur av Edgar Schein lyder (Jacobsen, Thorsvik & Sandin, 2014): 

”Organisationskultur är ett mönster av grundläggande antaganden uppfunnet, 

upptäckt eller utvecklat av en viss grupp efterhand som den lär sig bemästra sina 

problem med extern anpassning och intern integration – som har fungerat tillräckligt 

bra för att bli betraktat som giltigt, och som därför lärs ut till nya medlemmar som det 

riktiga sättet att uppfatta, tänka och känna om dessa problem”.  

 

Ledarskap 
Ledarskapet i organisationer är viktigt för att skapa en god psykosocial arbetsmiljö för 

de anställda (Theorell, 2012). Ledarskap är ett begrepp med många definitioner. Kaulio 

och Yukl (2012) definierar ledarskap enligt följande: 
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”Ledarskap är den process som innebär att påverka andra till att förstå och vara 

överens om vilka uppgifter som bör utföras och hur utförandet bör ske. Ledarskap är 

också den process som syftar till att underlätta individuellt och gemensamt arbete mot 

delade mål.” 

Kunskaper och utveckling 
Kunskap fungerar som ett redskap och löser problem och kan underlätta för 

verksamheter. Kunskap kan delas in i faktakunskap, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet. Faktakunskap är en teoretisk kunskapsform och hänvisar till 

sakförhållanden. Även förståelsekunskap är en typ av teoretisk kunskapsform men den 

skiljer sig från faktakunskap genom att den istället handlar om insikt om samband och 

uppfattning om mening och innebörd. Färdighetskunskap är en praktisk kunskapsform 

och är något som individen kan göra eller utföra. Förtrogenhetskunskap utvecklas i 

handlingar och innebär att individen vet vilka följder och åtgärder vissa fenomen kan få. 

Denna kunskap baseras på tidigare erfarenheter och kan finnas hos individen utan att 

individen vet om det, så kallad tyst kunskap. Utveckling är de åtgärder som medarbetare 

får för att utveckla sina befintliga kunskaper och färdigheter och även möjlighet att 

skaffa nya. Dessa ska utgå från medarbetarnas intressen och ambitioner och ska ge 

nödvändiga och önskvärda kvalifikationer för arbetsuppgifterna. (Granberg, 2013). 

 

Återhämtning 
Återhämtning är en viktigt aspekt för att uppleva välbefinnande. En avgörande 

förutsättning för återhämtning är gränsdragning mellan arbetsliv och privatliv. 

(Oskarsson & Emanuelsson, 2015). Mellner (2015) har visat att en låg individuell 

förmåga att koppla bort arbetet på sin fritid och många arbetstimmar utspritt över tid 

leder till sömnproblematik vilket i sin tur påverkar individens möjlighet till 

återhämtning. I det långa loppet kan detta leda till ohälsa. Mellner (2015) fann även att 

de individer som hade en god förmåga att stänga av tankar på arbetet under sin fritid 

hade låg grad av sömnproblem trots att de arbetade mycket. En störd sömn ger effekter 

på såväl hälsan som återhämtningen. (Mellner, 2015) 

 

Kartläggning av psykosocial arbetsmiljö 
För att mäta och kartlägga psykosocial arbetsmiljö finns ett flertal metoder såväl 

subjektiva som sådana som är av mer objektiv karaktär. Theonell (2012) nämner bland 

annat skattningsskalor som ett mer objektivt sätt att mäta psykosocial arbetsmiljö. Det 
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förekommer flertalet standardiserade och tidigare använda skalor för kartläggning av 

psykosocial arbetsmiljö. (Theonell, 2012) 

Ett exempel på ett sådant instrument är QPS Nordic utvecklat av Dallner et al. 

(2000), vilket är indelat i tre delar. Delarna består av arbetsnivå, social- och 

organisationsnivå samt individnivå. Detta instrument går att använda på olika 

arbetsplatser i och med att frågorna är övergripande och ospecifika. Instrumentet har 

även referensvärden att jämföra resultatet med. (Arbets och miljömedicin, 2012).  

Kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön utifrån krav stöd och 

kontrollmodellen görs ofta med hjälp av instrumentet JCQ (Job Content Questionnaire) 

vilket är konstruerat av Robert Karasek. Testet utgår från modellen stöd, krav och 

kontroll men mäter även osäkerhet i anställningen som globala krav och global 

konkurrens. (Karasek & Theorell, 1990).  

Det förekommer även att forskare använder sig av kombinerade enkäter för att 

kartlägga olika aspekter av psykosocial arbetsmiljön (Westberg & Armelius, 2000). Ett 

exempel på en sådan kombination är Westberg & Armelius (2000) sammansättning av 

två enkäter psychosocial work environment bestående av 25 frågor samt general job 

satisfaction bestående av 24 frågor. Utöver dessa exempel finns flera andra instrument. 

Exempelvis generella formulär kring arbetsmiljö från myndigheter (Theorell, 2012). 

Ett nytt skattningsinstrument för att kartlägga psykosocial arbetsmiljö utkom 2016 

av organisationen Prevent. Enkäten har namnet Enkät om psykosocial arbetsmiljö, EPA. 

EPA har sin utgångspunkt i AFS:4 2015 som är en föreskrift gällande riktlinjer kring 

organisatorisk och social arbetsmiljö vilket studien är ämnad att grunda sig i. I enkätens 

utformande fanns specifikt de nya kraven föreskriften ställer i åtanke och påståendena 

utformades utifrån dessa krav (AFS:4 2015).  

Vi är medvetna om att vi väljer bort andra enkäter som är validerade och väl 

beprövade genom att använda EPA. Valet grundar sig i ett intresse av att testa en helt 

nyutformad enkät som även är konstruerad av näringslivet och inte forskare.  

 

Tidigare forskning  

Tidigare forskning har visat att medarbetare som har tillgång till och använder 

flexibilitet i arbetet har hälsofördelar jämfört med de som inte har tillgång till det. Detta 

i form av mindre upplevd stress och utbrändhet. (Grzywacz et al. 2008). Ytterligare 

forskning går i linje med det då Oskarsson och Emanuelsson (2015) visat i en studie 
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med 1918 tjänstemän att ökad upplevd flexibilitet ger minskad upplevd stress hos 

tjänstemän.  

Tidigare kvalitativ forskning visar att konsekvenser på den psykosociala 

arbetsmiljön av oreglerad arbetstid yttrar sig olika för olika individer vilket innebär att 

konsekvenserna är både individ och situationsberoende (Allvin et al, 1999). Allvin et al. 

(1999) menar därför att gränslöst arbete för vissa individer leder till positiva 

konsekvenser medan det för andra leder till negativa konsekvenser. De argumenterar för 

att generaliserbarheten i ämnet därför är låg (Allvin et al., 1999).  

Tidigare forskning gällande flexibelt arbete och dess påverkan på psykosociala 

arbetsmiljö har haft avgränsningar med fokus på flextid som mått på flexibilitet 

(Åström, 2008). Åström (2008) fann att en högre nivå av flexibel arbetstid inte gav en 

bättre psykosocial arbetsmiljö. En annan svensk studie fann att medarbetare som inte 

kunde påverka sitt schema upplevde mer åtaganden, mindre möjlighet till 

förutsägbarhet, mindre rättvist ledarskap och att arbetet inkräktade på deras fritid. De 

anställda som kunde påverka sitt schema upplevde mindre åtaganden, mer kontroll över 

arbetstakten, en högre grad av förutsägbarhet samt att de upplevde ett mer rättvist 

ledarskap. (Silén, 2015). Kecklund et al. (2002) fann att personer med 

förtroendearbetstid var nöjda över att själva kunna påverka arbetstiden och att 

effekterna på stress och hälsa var små.  

Aronsson et al. (2000) visade att det finns skillnader i den psykosociala 

arbetsmiljön beroende på anställningsform. Personer med behovsanställningar hade 

mindre utvecklingsmljligheter och hade mer hälsobesvär än vad personer i fasta 

anställningar samt projekt- och provanställda hade. I studien fanns ingen skillnad 

mellan anställningsform och upplevelse av stöd och uppmuntran från chef respektive 

medarbetare. Personer med fast anställning var den grupp som rapporterade att de hade 

störst beslutsinflytande och behovsanställda rapporterade att de hade lägst 

beslutsinflytande. (Aronsson et al. 2000).  

Forskning kring eventuella könsskillnader i upplevelsen av psykosocial 

arbetsmiljö hänfört till flexibelt arbete är i dagsläget begränsat. Mellner (2015) har 

däremot visat att  kvinnor i högre utsträckning än män arbetar gränslöst vilket innebär 

mindre avgränsat och mera flexibelt än män. I Mellners (2015) studie upplevde kvinnor 

mer än män oklara mål, lägre inflytande och högre tidspress i jobbet. Jämfört med 

männen hade kvinnorna i studien en sämre livsbalans, mer hälsobesvär, mer 
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sömnproblem, högre sjuknärvaro och sjukfrånvaro. De hade även tankarna på arbetet i 

högre utsträckning på sin lediga tid i jämförelse med männen. (Mellner, 2015).  

Höglund och Armelius (2003) visade i en kvantitativ studie med 144 deltagare 

som hade ett tekniskt eller administrativt yrke tendenser till att kvinnor upplever den 

psykosociala arbetsmiljön något sämre än män i liknande administrativa yrken. 

Kvinnorna i studien tenderade att skatta lägre på upplevelsen av psykosociala 

arbetsmiljön än vad män gjorde utifrån sammansättning av skalorna ”psychosocial work 

environment” och ”general job satisfaction” konstruerat av Rubenowitz  (1984) och 

Rubenowitz (1989) (Westberg & Armelius, 2000). I en undersökning om 

verksamhetschefters psykosociala arbetsmiljö  utifrån krav- stöd och kontrollmodellen 

kunde Carlsson (2013) visa att kvinnor upplever mer stöd i sitt arbete jämfört med sina 

manliga kollegor. Männen i studien upplevde att de inte hade tillräckligt med 

befogenheter eller tillräcklig möjlighet att påverka sin situation jämfört med kvinnorna 

(Carlsson, 2013). Författaren visade även att männen upplevde mer krav i arbetet 

jämfört med kvinnorna.  

I en studie av Härenstam et al. (2000) med könsmatchat urval baserat på ålder, 

utbildningsnivå och familjesituation återfanns skillnader mellan könen i 21 av 95 

undersökta variabler inom områdena arbetsförhållande och livsförhållande. I resultaten 

framkom att kvinnorna hade mindre fritid och tid för återhämtning än männen.  

Att studera oreglerad arbetstid som ett mått på flexibilitet och dess påverkan på 

den psykosociala arbetsmiljön verkar vara ett outforskat område. Mot denna bakgrund 

är det därför intressant att ytterligare utforska upplevelsen av den psykosociala 

arbetsmiljön utifrån reglerad och oreglerad arbetstid samt ur ett könsperspektiv.  

 

Syfte, frågeställning och hypotes 

Studiens syfte var att undersöka psykosocial arbetsmiljö med ett nyutvecklat 

skattningsinstrument (EPA) som är baserat på de senaste föreskrifterna gällande 

organisatorisk och social arbetsmiljö. 

 

Studiens specifika frågeställningar är: 

1. Har anställningsformen betydelse för upplevelsen av den psykosociala 

arbetsmiljön, samt 

2. Upplevs psykosocial arbetsmiljön olika beroende på kön?  
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Med grund i tidigare forskning är studiens hypotes att medarbetare med oreglerad 

arbetstid upplever den psykosociala arbetsmiljön bättre än medarbetare som har reglerad 

arbetstid. Gällande könsskillnader i upplevelsen finns antagandet att kvinnorna i 

jämförelse med männen upplever den psykosociala arbetsmiljön sämre.  

 
Metod  
Föreliggande studie är en kvantitativ studie som genomfördes i form av en enkätstudie 

där deltagarna fick besvara påståenden gällande psykosocial arbetsmiljö.  

Deltagare 
Urvalet i studien bestod av 80 personer, samtliga från två slumpmässigt utvalda 

avdelningar på en arbetsplats med ungefär 2000 anställda i södra Sverige. Arbetsplatsen 

är ett företag som arbetar med produktutveckling och avdelningarna ligger i samma 

byggnad och har samma fysiska arbetsmiljö med öppna kontorslandskap.  

Deltagarna i studien hade två olika typer av anställningsformer som forskarna valt 

benämna som anställningsform A och anställningsform B. Båda anställningsformerna 

var tillsvidareanställda och utgick från 40-timmars arbetsvecka. Anställningsform A 

hade reglerad arbetstid med fasta tider samt reglerad flextid och anställningsform B 

hade oreglerad arbetstid och medarbetarna valde själva var och hur arbetet skulle 

förläggas.  

I Tjänstemannaavtalet mellan Svensk handel, Unionen och Akademikerförbundet 

regleras villkoren för de olika anställningsformer. Anställningsform B är undantagen 

från §§2-5 i “avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän” som reglerar övertid, 

mertid och arbetstid. Anställningsform B kompenseras istället med fler semesterdagar 

och får även en löneökning som kompensation för eventuell övertidsersättning och 

restidsersättning. För att kunna ha anställningsform B krävs det att befattningen är 

likvärdig en chefsbefattning med rätt att avgöra sin egen arbetstid. Ett alternativ är att 

uppdraget är kvalificerat med stort ansvar och stor frihet i förläggningen av arbetstiden 

samt med okontrollerbar arbetstid.  

Totalt deltog 80 individer i undersökningen, 45 kvinnor och 35 män. På avdelning 

1 arbetar 35 personer och på avdelning 2 arbetar 100 personer. Från avdelning 1 deltog 

26 personer vilket motsvarar ett bortfall på 26%. 54 personer deltog från avdelning 2 

vilket motsvarar ett bortfall på 46%. Det var 35 män och 45 kvinnor som medverkade. 

Från anställningsform A medverkade 40 personer och anställningsform B 38 personer 

vilket medförde ett internt bortfall från två individer som inte angett anställningsform i 
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enkäten. Av de med anställningsform A var 13 deltagare män och 27 kvinnor. Med 

anställningsform B deltog 20 män respektive 18 kvinnor. 

Åldern på deltagarna kategoriserades i fyra grupper. I gruppen 20-29 år deltog 13 

personer (16.5%). Åldersgrupp 30-39 år hade 24 deltagare (30.4%). I gruppen 40-49 år 

medverkade 32 individer (40%) och slutligen i gruppen 50-65 år deltog 11 personer 

(13,9%). Ett internt bortfall förekom bland chefer med personalansvar eftersom de 

befann sig på ett event hela veckan och befann sig därför inte på arbetsplatsen som 

vanligt. På avdelning 1 arbetar 12 individer med personalansvar och på avdelning 2 tre 

personer. Det var endast tre chefer med personalansvar totalt som deltog i enkäten. Som 

tack för deltagandet i studien erbjöds deltagarna godis.  

  

Mätinstrument 
För att mäta den psykosociala arbetsmiljön utifrån AFS användes det nya 

frågeformuläret Enkät om psykosocial arbetsmiljö (EPA). EPA är omarbetad och 

publicerades i sin nya form den 13 maj 2016. Prevent är en organisation som ägs av 

Svenskt näringsliv, Lo och PTK vilket innebär att allt som produceras från 

organisationen är från den fackliga sidan och arbetsgivare tillsammans. (Prevent, 2015). 

Innan datainsamling påbörjades togs kontakt med projektledaren av EPA togs innan 

datainsamling skedde. Dels för godkännande att använda enkäten och med frågor kring 

eventuella referensvärden samt om instrumentet hade validerats.  

Enkäterna användes i pappersform och erbjöds på svenska samt engelska. Enkäten 

bestod ursprungligen av åtta moduler men forskarna valde att använda sig av sju 

moduler då den åttonde inte ansågs vara relevant. Modulen som togs bort var ”andra 

viktiga frågor” och bestod av 13 påståenden. Exempel på ett påstående var ”jag har ett 

arbete som är fritt från störande ljud”. Detta gjordes i samråd med kontaktpersonerna på 

företaget. Modulerna var arbetsbelastning, arbetsorganisation, handlingsutrymme, 

ledarskap, stöd, kunskaper och utveckling samt återhämtning.Respektive modul bestod 

av sex till 10 påståenden och totalt bestod enkäten av 54 påståenden. Lägsta poäng för 

enkäten om alla frågor besvarades var 54 poäng och högsta möjliga var 216 poäng.  

Ett typiskt påstående i enkäten från modul återhämtning är “Jag känner mig pigg 

och utvilad när jag kommer till arbetet”. Ett exempel från modul ledarskap är “Jag vet 

vad min chef/arbetsledare förväntar sig av mitt arbete”. Från modul handlingsutrymme 

är påståendet “Jag har tillräckligt med befogenheter för att lösa mina arbetsuppgifter” ett 

exempel. Samtliga påståenden var positivt formulerade och hade en skattningsskala med 
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fyra svarsalternativ: stämmer inte alls, stämmer i liten grad, stämmer delvis, stämmer 

helt. Dessa alternativ värderades med poäng ett till fyra.  

Utöver dessa påståenden hade enkäten inledningsvis ett antal bakgrundsfrågor 

som kön, ålder, anställningsform samt om medarbetaren hade en roll med 

personalansvar eller inte. Kön hade som alternativ man eller kvinna. Ålder var som 

nämnt indelat i fyra kategorier 20-29 år, 30-39 år, 40-49 år samt 50-65 år. Detta 

eftersom att ange exakt ålder hade kunnat vara utpekande för enskilda individer.  

 

Procedur och design 
Efter en första kontakt med företaget där studien genomfördes fanns ett ömsesidigt 

intresse av att mäta den psykosociala arbetsmiljön utifrån EPA som är baserat på AFS 

2015:4. Planering kring studien gjordes i samråd med kontaktpersonerna på företaget 

där genomförandet skedde utifrån deras och våra önskemål. Parallellt tog 

kontaktpersonerna kontakt med två slumpmässigt utvalda HR-chefer från två 

avdelningar på arbetsplatsen och erbjöd deltagande i studien. HR-cheferna tyckte 

studien var av intresse och tackade ja. De båda HR-cheferna fick själva besvara EPA 

som en pilotstudie innan dem godkändes. Korrigeringar av enkäten i form av layout 

samt borttagning av frågor gjordes (modul 8).   

För att förbereda deltagarna och informera om studien utgick ett mail till alla 

medarbetare på respektive avdelning. Detta gjordes av HR-avdelningen veckan innan 

studiens genomförande. Information om att forskarna skulle besöka avdelningen under 

tre dagar nästkommande vecka utgick samt syftet med undersökningen från forskarnas 

och arbetsplatsens sida. Forskarna var sedan på arbetsplatsen och delade ut enkäterna 

för hand till medarbetarna under måndag, torsdag och fredag veckan efter. 

I enkäterna ingick ett följebrev med all nödvändig information om studien, samt 

att deltagandet var frivilligt och att resultatet behandlas konfidentiellt. Det fanns även 

information om att deltagandet när som helst kunde avbrytas. Insamlingen av enkäterna 

skedde i en sluten låda på respektive avdelning. På respektive låda satt inbjudnings-

mailet fastklistrat för att deltagarna som av någon anledning missat mailet skulle få 

samma information som utgått tidigare. Lådorna lämnades kvar på avdelningarna hela 

veckan och tömdes kontinuerligt av forskarna. Alternativet att skicka sin enkät via post 

gavs också till de som av någon anledning inte hunnit lämna enkäten i lådan. Enkäter 

som skickades i efterhand var markerade med respektive avdelningsnamn för att 

särskilja dem. Två enkäter sändes via post till forskarna.  
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Designen syftade till att mäta eventuella skillnader mellan grupper närmare 

bestämt en mellangruppsdesign. Störst fokus låg på att mäta eventuella skillnader 

mellan medarbetare med anställningsform A och B samt att undersöka eventuella 

könsskillnader. Anställningsformerna var inkodade i varsin kategori som (1) och (2). I 

variabeln kön fanns det två kategorier, man (1) och kvinna (2).  

De oberoende variablerna i studien var totalpoängen på respektive modul vilket 

motsvarar upplevelsen av respektive område samt den totala poängen för hela EPA 

vilket motsvarar upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön totalt sett. Alla 

oberoende variabler höll sig som nämnt på en likertskala och därmed intervallskala. 

Designen var utformad för att kunna mäta skillnader på såväl enskilda moduler som det 

totala poänget för testet. Även enskilda frågor kunde användas för att se skillnader i 

svarsresultatet. Vid analysen av materialet räknades alla moduler samman utifrån 

likertskalans poäng. Varje modul räknades först för sig och sedan adderades de sju 

totalpoängen ihop till ett gemensamt totalpoäng för hela EPA. Detta gjordes med varje 

enskild enkät. Enkäterna förvarades sedan hemma hos en av forskarna i säkert förvar.  

 

Statistisk analys 
För att studera eventuella skillnader mellan gruppernas skattning av sin psykosociala 

arbetsmiljö mellan anställningsformerna A och B samt kön gjordes oberoende t-test 

baserat på anställningsform A och B. Detta gjordes med alla sju modulers totala poäng 

och även det totala poängen för hela EPA. Det gjordes även samma t-test för respektive 

fråga i hela testet. För att undersöka reliabiliteten och homogeniteten i enkäten gjordes 

en item-analys för hela enkäten men även för respektive modul. De statiska analyserna 

genomfördes i statisitkprogrammet SPSS. 

 

Resultat 
I tabell 1 visas godkända värden för Chronbach’s alpha för 6 av 7 moduler och godkänt 

värde för samtliga frågor i alla moduler, vilket innebär att testet anses ha reliabilitet.   

 

Tabell 1. Chronbach’s alpha för samtliga moduler och totalt för alla moduler. 

 N Chronbach’s alpha 

Arbetsbelastning 

Arbetsorganisation 

Handlingsutrymme 

7 

8 

7 

.815* 

.681 

.722* 
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Ledarskap 

Stöd 

Kunskaper och utveckling 

Återhämtning 

Samtliga frågor 

10 

9 

7 

6 

54 

.909* 

.796* 

.786* 

.836* 

.946* 
*Godkänt värde för Chronbach’s alpha =.7 

 

Den första frågeställningen var om anställningsformen hade betydelse för upplevelsen 

av den psykosociala arbetsmiljön. I tabell 2 redovisas antal svar, medelvärden, 

standardavvikelse samt spridning för modulerna arbetsbelastning, arbetsorganisation, 

handlingsutrymme, ledarskap, stöd, kunskaper och utveckling, återhämtning samt 

totalpoäng för samtliga moduler gällande anställningsform.  

Tabell 2. Tabellen visar antal svar, medelvärde, standardavvikelse och range gällande 

anställningsform för de sju modulerna samt totalpoängen för samtliga moduler. 

Moduler Anställningsform N M SD  Range 

Arbetsbelastning A 

B 

Totalt 

40 

38 

78 

22.13 

22.21 

22.17 

4.02 

3.95 

3.96 

14 

14 

14 

Arbetsorganisation 

 

 

Handlingsutrymme 

 

 

Ledarskap 

 

 

Stöd 

 

 

Kunskaper och utveckling 

 

 

Återhämtning 

 

A 

B 

Totalt 

A 

B 

Totalt 

A 

B 

Totalt 

A 

B 

Totalt 

A 

B 

Totalt 

A 

B 

40 

38 

78 

40 

38 

78 

40 

38 

78 

40 

38 

78 

40 

38 

78 

40 

37 

26.60 

26.11 

26.36 

22.85 

23.24 

23.04 

33.05 

33.82 

33.42 

30.85 

31.29 

31.06 

25.10 

24.26 

24.69 

18.65 

18.49 

2.81 

4.85 

3.92 

2.81 

2.91 

2.84 

6.51 

4.80 

5.72 

3,38 

4.10 

3.72 

2.81 

3.78 

3.32 

3.81 

3.99 

12 

28 

28 

13 

11 

13 

24 

18 

24 

12 

15 

15 

10 

16 

16 

14 

18 
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Totalpoäng  

Totalt 

A 

B 

Totalt 

77 

40 

38 

78 

18.57 

178.60 

179.84 

179.20 

3.88 

19.14 

20.19 

19.54 

18 

72 

92 

92 
 

 

 

 

I resultatet framkommer att de som hade anställningsform B och därmed oreglerad 

arbetstid upplevde en något bättre psykosocial arbetsmiljö (M=179.84, SD=20,19) än de 

som hade anställningsform A med reglerad arbetstid (M=178,60, SD=19,14). Det fanns 

inte någon statistisk signifikant skillnad beroende på anställningsform (t=-.28, df=76, 

p=.78). Konfidensintervallet var brett och det fanns ingen effekt (95% CI: -10.11, 7.63, 

d=-.06). 

Tabell 3 visar att det inte fanns några signifikanta skillnader i de olika modulerna 

beroende på anställningsform. Det fanns en liten effektstorlek för kunskaper och 

utveckling och för de övriga modulerna fanns ingen effektstorlek. 

 

Tabell 3. Oberoende T-test. Skillnader i olika moduler beroende på anställningsform. 

 df t p d 

Arbetsbelastning 

Arbetsorganisation 

Handlingsutrymme 

Ledarskap 

Stöd 

Kunskaper och utveckling 

Återhämtning 

Totalt  

76 

76 

76 

76 

76 

76 

75 

76 

-.93 

-.55 

-.60 

-.59 

-.52 

1.11 

.18 

.28 

.93 

.58 

.55 

.56 

.61 

.27 

.86 

.78 

-.21 

-.13 

-.14 

-.14 

-.12 

.23 

.04 

.06 
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Den andra frågeställningen var om den psykosociala arbetsmiljön upplevdes olika 

beroende på kön. I tabell 4 redovisas antal svar, medelvärden, standardavvikelse samt 

spridning för modulerna arbetsbelastning, arbetsorganisation, handlingsutrymme, 

ledarskap, stöd, kunskaper och utveckling, återhämtning samt totalpoäng för samtliga 

moduler gällande kön. 

Tabell 4. Tabellen visar antal svar, medelvärde, standardavvikelse och range gällande 

kön för de sju modulerna samt totalpoängen för samtliga moduler. 

Moduler Kön N M SD  Range 

Arbetsbelastning Man 

Kvinna 

Totalt 

35 

45 

80 

22.91 

21.71 

22.24 

3.46 

4.25 

3.95 

12 

14 

14 

Arbetsorganisation 

 

 

Handlingsutrymme 

 

 

Ledarskap 

 

 

Stöd 

 

 

Kunskaper och utveckling 

 

 

Återhämtning 

 

 

Totalpoäng  

Man 

Kvinna 

Totalt 

Man 

Kvinna 

Totalt 

Man 

Kvinna 

Totalt 

Man 

Kvinna 

Totalt 

Man 

Kvinna 

Totalt 

Man 

Kvinna 

Totalt 

Man 

Kvinna 

Totalt 

35 

45 

80 

35 

45 

80 

35 

45 

80 

35 

45 

80 

35 

45 

80 

34 

45 

79 

35 

45 

80 

26.66 

26.31 

26.46 

23.54 

22.27 

24.05 

35.06 

32.34 

33.55 

31.23 

31.10 

31.15 

25.00 

24.56 

24.75 

19.65 

17.93 

18.67 

184.29 

176.24 

179.76 

4.87 

3.05 

3.93 

2.66 

2.94 

2.84 

4.39 

6.35 

5.71 

4.01 

3.52 

3.71 

3.40 

3.25 

3.31 

3.37 

4.10 

3.89 

18.51 

19.97 

19.64 

28 

13 

28 

11 

13 

13 

15 

24 

24 

15 

15 

15 

12 

16 

16 

11 

18 

18 

77 

85 

92 
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Männen upplevde den psykosociala arbetsmiljön något bättre (M=184,29, SD=18.51) 

än vad kvinnorna gjorde (M=176.24, SD=19.97). Totalt sett för samtliga frågor 

återfanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan könen. Däremot fanns en tendens 

till skillnad i upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön beroende av kön (t=1.844, 

df=78, p=.07).  

Resultatet visade att den totala poängen för modul ledarskap var det enda området  

i denna studie där det framkom  statistiskt signifikanta skillnader mellan könen (t=2.13, 

df=78, p=.04). Männen (M=35.01, SD= 4.39) upplevde ledarskapet totalt sett bättre än 

vad kvinnorna (M=32.38, SD=6.35) gjorde. Upplevelsen kring modul återhämtning 

tenderade att skilja sig mellan könen (t=1.98, df=77, p=.05). Kvinnorna (M=17.93, SD 

4.01) upplevde återhämtning i lägre grad än männen (M=19.65, SD= .47). Tabell 5 visar 

att det inte fanns några statistiskt signifikanta skillnader i de olika modulerna beroende 

på anställningsform. Det fanns en liten effektstorlek för arbetsbelastning, 

handlingsutrymme, ledarskap, återhämtning och totalt för alla moduler. För de övriga 

modulerna fanns det ingen effektstorlek. 

 

Tabell 5. Oberoende T-test. Skillnader i olika moduler beroende på kön. 

 df t p d 

Arbetsbelastning 

Arbetsorganisation 

Handlingsutrymme 

Ledarskap 

Stöd 

Kunskaper och utveckling 

Återhämtning 

Totalt  

78 

78 

78 

78 

78 

78 

77 

78 

1.36 

.39 

1.38 

2.13 

.17 

.60 

1.98 

1.84 

.18 

.70 

.17 

.04* 

.87 

.56 

.05* 

.07 

.31 

.09 

.31 

.48 

.04 

.14 

.45 

.42 

*Signifikant skillnad p<.05 

 
Diskussion 
 
Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön med 

ett nyutvecklat skattningsinstrument (EPA) som är baserat på de senaste föreskrifterna 
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gällande organisatorisk och social arbetsmiljö. Utifrån syftet har vi i våra 

frågeställningar undersökt om anställningsformen har betydelse för upplevelsen av den 

psykosociala arbetsmiljön samt om den psykosociala arbetsmiljön upplevs olika 

beroende på kön. I resultaten från denna sudie framkom att det mellan 

anställningsformerna inte fanns några statistiskt signifikanta skillnader. De som hade 

Anställningsform B med oreglerad arbetstid rapporterade att de upplevde en något 

bättre psykosocial arbetsmiljö än de som hade anställningsform A med reglerad 

arbetstid. Resultaten i studien visar dock inga statistiskt signifikanta skillnader och ett 

större urval hade troligtvis krävts för att kunna upptäcka statistiskt signifikanta 

skillnader. Vårt resultat skiljer sig därmed från tidigare studier gjorda av Silén (2008) 

och Kecklunds (2002) där personer som kan påverka sin arbetstid upplever bättre 

förutsägbarhet och åtagande i arbetet samt att de även upplevde ett mer rättvist 

ledarskap och effekterna på stress och hälsa var små. 

För upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön beroende på kön fann vi inga 

statistiskt signifikanta skillnader för den totala poängen på EPA men det fanns en 

tendens till skillnad. Männen rapporterade att deras upplevelse av den psykosociala 

arbetsmiljön var något bättre än vad kvinnorna gjorde. Vårt resultat överensstämmer 

med både Mellner (2015) och Höglund et al. (2003) att männen upplever sin 

psykosociala arbetsmiljö bättre än vad kvinnor gör. Vi fann statistiskt signifikanta 

skillnader mellan könen på modulen för ledarskap och återhämtning. Vi fann även en 

statistiskt signifikant skillnad mellan könen i återhämtning, där kvinnorna rapporterade 

att de hade en lägre återhämtning än männen. Denna skillnad överensstämmer med 

tidigare forskning som har visat att kvinnor har en lägre återhämtning i jämförelse med 

männen (Härenstam et al., 2000). 

Prevents enkät EPA visade ett högt Chronbach’s alpha för respektive modul 

(bortsett från arbetsorganisation) och för hela testet. Chronbach’s alpha ska vara 

minimum .7 för att anses ha reliabilitet (Brace, Snelgar, & Kemp, 2012). Att värdet är 

högt indikerar att det föreligger intern konsistens och att mätinstrumentet innehar en 

hög reliabilitet. Instrumentets olika påståenden mäter samma variabel inom respektive 

modul och även totalt sett. (Wilson & MacLean, 2011). Testet är därför genom denna 

studie ett steg närmare att bli ett instrument av högre vetenskaplig karaktär än tidigare. 

Vad som däremot kan ifrågasättas är huruvida testet faktiskt mäter de krav som AFS:4 

2015 ställer. 
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Modulen arbetsorganisation visade inte en godkänd nivå på Chronbach’s Alpha. 

Chronbach’s Alpha för arbetsorganisation= .68. För att öka reliabiliteten i delskalan till 

en godkänd nivå kunde två påståenden tas bort. Dessa påståenden är “Det finns 

tillräckliga resurser och förutsättningar för att kunna göra ett bra arbete” och 

“Arbetstakten kan varieras och arbetet är omväxlande”. Hade dessa två påståenden 

raderats ur enkäten skulle delskalans Chronbach’s Alpha uppnå en bra nivå, 

Chronbach’s Alpha skulle då vara = .728. 

De medelvärden som respektive modul samt det totala testet genererade kan ses 

som en baseline för företaget där undersökningen genomfördes för deras framtida 

utvärderingar av deras psykosociala arbetsmiljö. Värdena kan även ses som en start på 

referensvärden gentemot andra intressenter som vill använda testet i framtiden. Helt 

enkelt för att i framtiden kunna avgöra vilka värden som indikerar på en god respektive 

mindre god upplevd psykosocial arbetsmiljö.  

Med tanke på att tidigare forskning indikerat att oreglerad arbetstid har en positiv 

påverkan på upplevelsen av psykosocial arbetsmiljö frågar vi oss vad det kan finnas för 

bakomliggande orsaker till att inga skillnader återfanns i vår studie. En fundering är 

huruvida EPA som mätinstrument, trots ett högt Chronbach’s alpha, faktiskt mäter 

upplevelsen av psykosocial arbetsmiljö. Instrumentet är heller inte validerat mot andra 

test som används inom forskning för att mäta just upplevelser av psykosocial 

arbetsmiljö. 

Det faktum att testet är utformat av arbetsmarknadsparter och inte av forskare 

samt att påståendena är positivt ställda kan påverka hur deltagare väljer att skatta sig 

och därmed synas i resultatet. En annan tänkbar orsak till att inga skillnader återfanns 

skulle kunna vara den kontext och kultur medarbetarna befann sig i då datainsamlingen 

genomfördes. En spekulation kan vara att medarbetare känner en hög tillhörighet till 

kulturen och de normer som råder och att det påverkar hur de skattar sig. Är normen 

exempelvis att inte klaga och arbeta hårt utan att ifrågasätta klimatet på företaget och 

medarbetare anammat detta skulle det i praktiken föreligga en högre tolerans gentemot 

en mindre god psykosocial arbetsmiljö. 

 

Metoddiskussion 

Eftersom deltagarna arbetade i öppna kontorslandskap då datainsamlingen skedde skulle 

de möjligen kunnat påverka varandra i hur de valde att svara på enkäten. Detta skulle 

kunna ses som en svaghet i studien eftersom deltagarna inte var helt oberoende av 
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varandra. Detsamma gäller om exempelvis medarbetare från de båda avdelningarna 

känner varandra och talade med varandra om studien i anslutning till att 

datainsamlingen skedde. 

Lådorna som enkäterna placerades i lämnades vid ett antal tillfällen obevakade av 

forskarna vilket eventuellt kan ha möjliggjort att medarbetare som inte arbetade på de 

två utvalda avdelningarna deltagit i studien. Frågan uppstod om eventuellt oinbjudna 

förbipasserande medarbetare deltagit i studien och om detta i så fall kunnat påverka 

resultatet. Samtidigt är det naturligt att ställa sig frågan om medarbetarna på de två 

avdelningarna är representativa för hela företagets 2000 anställda. 

Med tanke på det bortfall på totalt 45% som förekom i studien finns även en 

fundering kring varför vissa medarbetare valde att inte delta och om det skulle kunna 

vara faktorer i den psykosociala arbetsmiljön som påverkat att de inte medverkade. En 

tänkbar anledning skulle kunna vara tidsbrist vilket i så fall kunnat påverka 

helhetsbilden i resultatet om dessa individer valt att delta. Ytterligare en tanke kring 

bortfallet och en möjlig svaghet i studien var att de medarbetare som hade en 

chefsposition med personalansvar befann sig på ett gemensamt event de dagar 

datainsamlingen skedde. Det var totalt 15 individer vilket inte möjliggjort att testa för 

skillnader mellan medarbetare och chefer även om de deltagit. Det kan därför istället 

vändas till en fördel att endast tre chefer deltog och resterande föll bort med tanke på att 

homogeniteten i gruppen gällande arbetsuppgifter troligtvis blev högre bland de 

medarbetare som deltog. 

Ytterligare spekulationer kring deltagarna är om det finns bakomliggande 

variabler som gjort att de sökt sig till just den arbetsplatsen samt den anställningsform 

de innehar. Förslagsvis skulle en liknande personlighetsfaktor kunna vara avgörande för 

dessa val. Eller skulle personlighetsdrag medverka vid avgörandet i upplevelsen av den 

psykosociala arbetsmiljön. Detta är tänkbart eftersom personlighetsdrag enligt Eriksson 

& Åhdal (2014) kan ha samband med arbetstillfredsställelsen. Företagskulturen på 

företaget där studien genomfördes anses vara väldigt stark och familjär vilket möjligen 

skulle kunna påverka valet av arbetsplats. 

Andra tänkbara bakomliggande variabler som vore intressanta att utforska är om 

deltagarna har andra faktorer i livet bortsett från deras arbete som kan inverka på hur de 

upplever den psykosociala arbetsmiljön. Exempelvis små barn, en sjukdom eller andra 

faktorer som kan leda till hög stress. Detta med tanke på att det sedan tidigare är känt att 

förändringar i människors livssituationer som leder till stress i sin tur kan leda till 
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psykisk ohälsa. (Åsberg et al., 2010). Individuellt utvecklade copingstrategier skulle 

även kunna ligga till grund för upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön eftersom 

compingstrategier visat sig lindra effekter av långvarig stresspåverkan (Carlsson, 2013).  

Ytterligare en variabel som hade varit intressant att mäta är hur många timmar per 

vecka medarbetarna arbetar samt vilken fysisk plats de främst befinner sig på då arbete 

utförs. Delvis för att se om den totala arbetstiden skiljer mellan anställningsformerna. 

Det finns ingen som säger att en med anställningsform A inte tar med sig arbetet hem 

och jobbar utöver sina 40 timmar. Eftersom de med anställningsform B har 

valmöjligheten att arbeta på valfri plats torde det avspegla upplevelsen av deras 

psykosociala arbetsmiljö. En kompletterande fråga kring var de mestadels arbetar vore 

därför av intresse för att undersöka eventuella skillnader inom gruppen. Om arbete 

utförs mestadels på annan plats än arbetsplatsen bland kollegor uppstår även frågan om 

medarbetarna känner sig delaktiga i företaget och dess kultur på samma sätt som om de 

hade befunnit sig på arbetsplatsen oftare eller under längre tidsperioder. Funderingar 

kring huruvida de individer som arbetar på andra platser upplever det sociala stödet 

uppstår. 

Bland deltagarna i studien var det betydligt fler kvinnor än män med 

anställningsform A medan fördelningen mellan könen i anställningsform B var mer 

jämn. Frågan uppstår hur den generella fördelningen ser ut mellan könen och om det 

eventuellt föreligger skillnader i vilken anställningsform som tillämpas beroende på 

kön. Det vore därför av intresse att se den övergripande könsstrukturen på företaget. Om 

deltagarna varit fler och haft en jämnare fördelning mellan könen hade analyser i form 

av tvåvägs-anovor ingått som en del i resultatet. Testerna genomfördes men det var för 

få deltagare för att kunna utläsa statistiskt intressanta fynd. 

Att ingå i ett projekt som man själv sökt sig till skulle eventuellt kunna leda till att 

motivationen för arbetet är högre än annars. Motivation består enligt Arnold et al. 

(2005) av tre delar; riktning, ansträngning och uthållighet. Den individuella 

motivationen hos medarbetaren borde därför påverka den totala upplevelsen av den 

psykosociala arbetsmiljön beroende på vart en individ är påväg karriärmässigt, hur hårt 

arbete individen är beredd att genomföra samt hur länge hen orkar göra det. I linje med 

detta skulle nyckeltal som personalomsättning studeras för de olika 

anställningsformerna för att undersöka dels om den är hög eller låg samt om det finns 

skillnader beroende på anställningsform och även mellan könen. Andra nyckeltal som 
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hade varit ett bra komplement till studien är sjukfrånvaro samt sjuknärvaro på företaget 

och avdelningarna studien genomfördes på.   

Valet av att endast använda en enkät som instrument skulle kunna ifrågasättas. 

Theorell (2003) menar att det är komplext att förstå psykosociala miljöer och hävdar att 

det ofta inte räcker att genomföra enkätstudier till det vilket i studien kan ses som en 

svaghet. Däremot fanns en tidsaspekt i åtanke vilket inte möjliggjorde en alltför 

komplex metod. Eftersom mätinstrumentet EPA är relativt nytt finns givetvis en tanke 

kring om och i så fall hur enkäten skulle kunna utvecklas till det bättre. Vi föreslår att 

enkäten borde innehålla ett antal omvända påståenden som kontrollfrågor för att minska 

risken för icke tillförlitliga svar. I samråd med våra kontaktpersoner togs en modul bort 

från EPAs ursprungliga version eftersom alla påståenden är positivt ställda d.v.s. 

ledande. Vi ställer oss frågan hur dessa frågor som föll bort möjligen påverkat det 

slutgiltiga resultatet och därmed synen på den psykosociala arbetsmiljön. Om dessa 

frågor behållits hade eventuellt enkäten avspeglat AFS:4 2015 i högre utsträckning än 

vad den nu gjorde. Det var en balansgång att möta företagets intresse och önskemål 

samt det vetenskapliga förhållningssättet. 

Mycket vi diskuterat är spekulationer inom området vilket öppnar upp för ett brett 

framtida forskningsområde. En intressant aspekt att studera vidare är om det finns 

skillnader i personlighet beroende på vilken anställningsform deltagarna har. Söker sig 

en viss personlighetstyp till den reglerade anställningsformen eller till den oreglerade 

anställningsformen. 

Eftersom avgränsning gjorts gällande exempelvis olika typer av ledarskap och 

dess påverkan på den psykosociala arbetsmiljön vore det av intresse att kartlägga olika 

ledarskapstyper och dess påverkan på upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön. 

Detta vore särskilt intressant eftersom upplevelsen av ledarskapet skiljde sig mellan 

könen i den genomförda studien. Vidare forskning kring ett optimalt ledarskap är även 

av intresse eftersom AFS:4 2015 ställer höga krav på just ledare inom organisationer för 

att kunna möta det gränslösa arbetet. 

Förslag på vidare forskning inom området anställningsformer skulle kunna vara 

gällande attityder kring flexibilitet för den enskilda medarbetarens val av arbetstider och 

arbetsplats. Exempelvis om det anses vara positivt att inneha en anställningsform 

gentemot en annan och om detta är något som eftersträvas. 

Ytterligare ett förslag för framtida forskningar är att även använda kompletterande 

metoder till EPA, exempelvis intervjuer och standardiserade svarsalternativ till olika 
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grupper bland deltagarna. Även halvstrukturerade frågeformulär med öppna frågor är 

enligt Theorell (2003) är en god metod och innebär att deltagarna själva får formulera 

svaren med egna ord. Vidare forskning kring eventuellt digitalt socialt stöd vore av 

intresse för att undersöka hur medarbetare som inte arbetar bland sina kollegor upplever 

socialt stöd kopplat till krav- stöd och kontrollmodellen. 
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Bilagor 
Bilaga A - Enkät om psykosocial arbetsmiljö (svensk version) 

 
 
 
 

Ålder:	  	  	  	   	   	  	  □	   □	   	  □	   	  □	   	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   20	  -‐29	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30-‐39	   40-‐49	   	  50-‐65	  
	  

Kön:	  	   	   	   	  □	   	  □	  

	   	   	   Man	   Kvinna	  
	  

Anställningsvillkor:	   	   	  □	   	  □	  
	   	  	   	   	  	  11	   	  	  	  12	  
	  

Är	  du	  chef	  med	  personalansvar?	   	  □	   	  □	  
	   	   	   	  	  Ja	   	  	  Nej	  
	  
	  
	  
 
 
ARBETSBELASTNING	  

Stämmer	  
helt	  

Stämmer	  
delvis	  

Stämmer	  i	  
liten	  grad	  

Stämmer	  
inte	  alls	  

	   	   	   	   	  

	  

1.	  Jag	  har	  en	  arbetsmängd	  som	  känns	  
acceptabel.	   □ □ □ □ 
	  
2.	  Jag	  kan	  själv	  påverka	  arbetstakten.	   □ □ □ □ 
	  

3.	  Jag	  har	  tillräckligt	  med	  tid	  för	  att	  	  
genomföra	  mina	  arbetsuppgifter.	  	   □ □ □ □ 
	  

4.	  Jag	  hinner	  med	  mina	  arbetsuppgifter	  	  
inom	  min	  normala	  arbetstid.	  	   □ □ □ □ 
	  

5.	  Jag	  har	  inga	  psykiskt	  påfrestande	  	  	  	  	  
arbetsuppgifter.	  	   □ □ □ □ 
	  

6.	  Jag	  tycker	  att	  andras	  krav	  på	  mig	  är	  	  	  
acceptabla	  (ex.	  arbetskamrater,	  kunder).	   □ □ □ □ 

 
Vänligen	  fyll	  i	  nedanstående	  uppgifter.	  	  



  
 

II 

	  
7.	  Jag	  vet	  vad	  som	  krävs	  av	  mig	  i	  arbetet.	  	   □ □ □ □ 
 
 
 
ARBETSORGANISATION	  

Stämmer	  
helt	  

Stämmer	  
delvis	  

Stämmer	  i	  
liten	  grad	  

Stämmer	  
inte	  alls	  

	  

1.	  Vi	  har	  tydliga	  mål	  på	  
företaget/organisationen.	  
	  

□ □ □ □ 
	  

2.	  Vi	  har	  tydliga	  mål	  på	  
enheten/avdelningen.	  
	  

□ □ □ □ 
	  

3.	  Jag	  vet	  på	  vilket	  sätt	  mina	  arbetsuppgifter	  
bidrar	  till	  företagets/organisationens	  mål.	   □ □ □ □ 
	  
	  

4.	  Jag	  vet	  vilket	  ansvar	  och	  befogenheter	  jag	  	  
har.	  
	  

□ □ □ □ 
	  

5.	  Vi	  får	  regelbundet	  information	  om	  hur	  	  
företaget/organisationen	  går.	  	  	   □ □ □ □ 
	  

6.	  Det	  finns	  tillräckliga	  resurser	  och	  	  
förutsättningar	  för	  att	  kunna	  göra	  ett	  bra	  	  
arbete.	  	  
	  

	  

□ 
	  

□ 
	  

□ 
	  

□ 
	  

7.	  Arbetstakten	  kan	  varieras	  och	  arbetet	  är	  	  
omväxlande.	  	  	   □ □ □ □ 
	  

	  

8.	  Vi	  har	  meningsfulla	  avdelningsmöten.	  	  	  	  
	  

□ □ □ □ 
 
HANDLINGSUTRYMME	  

Stämmer	  
helt	  

Stämmer	  
delvis	  

Stämmer	  i	  
liten	  grad	  

Stämmer	  
inte	  alls	  

	  

1.	  Jag	  har	  tillräckligt	  med	  befogenheter	  för	  	  
att	  lösa	  mina	  arbetsuppgifter	  
	  

□ □ □ □ 
	  

2.	  Det	  finns	  möjlighet	  för	  mig	  att	  delta	  i	  	  
planeringen	  av	  hur	  mitt	  arbete	  ska	  utföras.	  	  
	  

□ □ □ □ 
	  

3.	  Jag	  kan	  påverka	  förändringar	  som	  berör	  	  	  	  
mina	  arbetsuppgifter.	  	  
	  

□ □ □ □ 
	  

4.	  I	  mitt	  arbete	  kan	  jag	  använda	  mina	  
kunskaper	  och	  förutsättningar.	  	  
	  

□ □ □ □ 
	  

5.	  Jag	  kan	  själv	  prioritera	  i	  vilken	  ordning	  
mina	  arbetsuppgifter	  ska	  utföras.	  	  
.	  	  	  

□ □ □ □ 
	  

6.	  Jag	  har	  möjlighet	  att	  påverka	  beslut	  om	  
stopptider	  och	  deadlines.	  	  	   □ □ □ □ 
	  

7.	  Jag	  har	  tillräckligt	  med	  handlingsutrymme	  	  	  	  	   	   	   	   	  



  
 

III 

när	  jag	  samarbetar	  med	  andra	  för	  att	  utföra	  
mina	  arbetsuppgifter	  på	  ett	  bra	  sätt.	  	  
	  

□ □ □ □	  
 
LEDARSKAP	  

Stämmer	  
helt	  

Stämmer	  
delvis	  

Stämmer	  i	  
liten	  grad	  

Stämmer	  
inte	  alls	  

	  

1.	  Jag	  får	  tillräckligt	  med	  stöd	  av	  min	  
närmaste	  chef/arbetsledare.	  
.	  
	  

□ □ □ □ 
	  

2.	  Jag	  får	  vid	  behov	  tillräckligt	  med	  
handledning	  i	  mitt	  arbete.	  	  
.	  
	  

□ □ □ □ 
	  

3.	  Min	  chef/arbetsledare	  ingriper	  när	  jag	  har	  
allt	  för	  mycket	  att	  utföra.	  	  
	  
.	  

□ □ □ □ 
	  

4.	  Min	  chef/arbetsledare	  tydliggör	  gränser	  
för	  innehåll	  och	  omfattning	  av	  mina	  
arbetsuppgifter.	  
	  
	  

	  

□ 
	  

□ 
	  

□ 
	  

□ 
	  

5.	  Jag	  vet	  vad	  min	  chef/arbetsledare	  
förväntar	  sig	  av	  mitt	  arbete.	  
	  
.	  	  

□ □ □ □ 
	  

6.	  Jag	  får	  regelbundet	  återkoppling	  från	  min	  
chef/arbetsledare	  på	  hur	  jag	  utfört	  arbetet.	  	  
.	  	  
	  

□ □ □ □ 
	  

7.	  Jag	  har	  en	  chef/arbetsledare	  som	  
behandlar	  mig	  med	  respekt.	  	  	  	  
	  
	  

□ □ □ □ 
	  

8.	  Min	  chef	  tar	  tag	  i	  och	  hanterar	  
motsättningar	  och	  konflikter	  på	  ett	  bra	  sätt.	  
	  

□ □ □ □ 
	  

9.	  Min	  chef	  är	  öppen	  och	  lyhörd	  för	  förslag	  
till	  förändringar.	  	  
	  

□ □ □ □ 
	  

10.	  Min	  chef	  diskuterar	  med	  arbetsgruppen	  
innan	  beslut	  fattas	  som	  rör	  oss.	  	  	  
	  
	  

□ □ □ □ 
 
STÖD	  

Stämmer	  
helt	   Stämmer	  

delvis	   Stämmer	  i	  
liten	  grad	   Stämmer	  

inte	  alls	  
	  

1.	  Arbetet	  är	  upplagt	  så	  att	  jag	  har	  möjlighet	  
till	  samarbete	  och	  kontakt	  med	  
arbetskamrater.	  	  
	  
	  

	  

□ 
	  

□ 
	  

□ 
	  

□ 
	  

2.	  Jag	  kan	  få	  hjälp	  från	  mina	  arbetskamrater	  
för	  att	  lösa	  mina	  arbetsuppgifter.	  	  	  
	  
	  

□ □ □ □ 
	  

3.	  Jag	  har	  personer	  på	  mitt	  arbete	  som	  jag	  
kan	  tala	  förtroligt	  med.	  	  
	  
.	  	  	  

□ □ □ □	  



  
 

IV 

 
 
	  

Stämmer	  
helt	   Stämmer	  

delvis	   Stämmer	  i	  
liten	  grad	   Stämmer	  

inte	  alls	  
	  

4.	  Jag	  får	  tillgång	  till	  teknisk	  och/eller	  
administrativ	  hjälp	  vid	  behov.	  	  	  	  	   □ □ □ □ 
	  

5.	  Jag	  upplever	  trivsel	  och	  gemenskap	  med	  
mina	  arbetskamrater.	  
.	  
	  

□ □ □ □ 
	  

6.	  Jag	  upplever	  att	  jag	  bemöts	  med	  respekt	  
av	  mina	  arbetskamrater.	  	  	  
.	  
	  

□ □ □ □ 
	  

7.	  Vi	  diskuterar	  öppet	  våra	  
samarbetssvårigheter	  och	  
meningsmotsättningar	  på	  arbetsplatsen.	  	  
	  
.	  

	  

□ 
	  

□ 
	  

□ 
	  

□ 
	  

8.	  Jag	  ger	  arbetskamrater	  beröm	  för	  goda	  
arbetsinsatser.	  	  
	  
	  

□ □ □ □ 
	  

9.	  Jag	  får	  beröm	  av	  mina	  arbetskamrater	  för	  
goda	  arbetsinsatser.	  	  
	  
	  
.	  	  

□ □ □ □ 
 
KUNSKAPER	  OCH	  UTVECKLING	  	  

Stämmer	  
helt	   Stämmer	  

delvis	   Stämmer	  i	  
liten	  grad	   Stämmer	  

inte	  alls	  
	  

1.	  Jag	  har	  tillräcklig	  kompetens	  för	  att	  utföra	  
mina	  arbetsuppgifter.	  
.	  	  
	  

□ □ □ □ 
	  

2.	  Jag	  har	  möjlighet	  att	  få	  kunskaper	  när	  
arbetsuppgifterna	  kräver	  det.	  	  
	  
	  

□ □ □ □ 
	  

3.	  Jag	  får	  kunskaper	  genom	  mina	  
arbetskamrater.	  	  
	  
	  

□ □ □ □ 
	  

4.	  Jag	  utvecklas	  yrkesmässigt	  och	  personligt	  i	  
mitt	  arbete.	  
	  
	  

□ □ □ □ 
	  

5.	  Min	  chef	  har	  regelbundna	  jobchats	  med	  
mig.	  	  
	  
	  

□ □ □ □ 
	  

6.	  Jag	  har	  en	  individuell	  
kompetensutvecklingsplan.	  
	  
	  

□ □ □ □ 
	  

7.	  Jag	  har	  möjlighet	  till	  fortbildning	  och	  
yrkesmässig	  utveckling.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

□ □ □ □ 



  
 

V 

 
 
ÅTERHÄMTNING	  

Stämmer	  
helt	  

Stämmer	  
delvis	  

Stämmer	  i	  
liten	  grad	  

Stämmer	  
inte	  alls	  

	  

1.	  Jag	  känner	  mig	  pigg	  och	  utvilad	  när	  jag	  
kommer	  till	  arbetet.	  	  
	  
	  

□ □ □ □ 
	  

2.	  Jag	  har	  tid	  för	  reflektion/eftertanke	  över	  
hur	  jag	  har	  utfört	  ett	  arbete.	  	  
	  
	  

□ □ □ □ 
	  

3.	  Jag	  har	  arbetstider/arbetsschema	  som	  
passar	  mig.	  	   □ □ □ □ 
	  
	  
	  

4.	  Jag	  kan	  nyttja	  raster	  till	  att	  koppla	  av	  från	  
arbetet.	  	  
	  
	  

□ □ □ □ 
	  

5.	  Jag	  har	  ork	  kvar	  för	  att	  göra	  andra	  saker	  
efter	  arbetsdagens	  slut.	  	  	  	  
	  
	  

□ □ □ □ 
	  

6.	  Jag	  kan	  lägga	  tankar	  på	  arbetet	  åt	  sidan	  på	  
min	  lediga	  tid.	  	  	  
	  

□ □ □ □ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

VI 

 
Bilaga B - Enkät om psykosocial arbetsmiljö (engelsk version) 

 
 
 
 

 

Age:	  	   	   	  	  	  □	   	  □	   	  □	   	  □	   	  

	   	   	  20-‐29	   	  30-‐39	   40-‐49	   	  50-‐65	   	  
	  

Sex:	  	   	   	  	  	  □	   	  □	  
	   	   	  	  Male	  	   Female	  
	  

Employment:	   	  □	   	  □	  
	   	  	   	  	  11	   	  	  	  12	  
	  

Are	  you	  manager	  with	  co-‐workers	  reporting	  to	  you?	   	  	  	  	  	  □	   	  □	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	  Yes	   	  	  	  No	  
	   	  
	  
 
 
WORKLOAD	  

Agree	  
completely	  

Agree	  in	  
part	  

Agree	  very	  
little	  

Don’t	  agree	  
at	  all	  

	   	   	   	   	  

	  

1.	  I	  have	  a	  workload	  that	  feels	  acceptable.	   □ □ □ □ 
	  
2.	  I	  myself	  have	  a	  say	  over	  the	  work	  pace.	  	   □ □ □ □ 
	  

3.	  I	  have	  enough	  time	  to	  carry	  out	  my	  work	  
duties.	  	   □ □ □ □ 
	  

4.	  I	  do	  manage	  to	  carry	  out	  my	  work	  duties	  in	  
my	  normal	  working	  hours.	   □ □ □ □ 
	  

5.	  I	  do	  not	  have	  any	  psychologically	  stressful	  
work	  duties.	  	  	   □ □ □ □ 
	  

6.	  I	  think	  that	  the	  demands	  of	  others	  made	  
upon	  me	  are	  acceptable	  (work	  collegues,	  
customers).	  	  

	  

□ 
	  

□ 
	  

□ 
	  

□ 
	  
	  

	   	   	   	  

 
	  Answer	  the	  following	  questions,	  please.	  	  



  
 

VII 

7.	  I	  understand	  what	  is	  expected	  of	  me	  at	  
work.	  	  	   □ □ □ □ 
 
 
WORK	  ORGANISATION	  

Agree	  
completely	  

Agree	  in	  
part	  

Agree	  very	  
little	  

Don’t	  agree	  
at	  all	  

	  

1.	  We	  have	  clear	  goals	  at	  the	  
company/organisation.	  	  
	  

□ □ □ □ 
	  

2.	  We	  have	  clear	  goals	  in	  the	  
unit/department.	  
	  

□ □ □ □ 
	  

3.	  I	  understand	  how	  my	  work	  duties	  
contribute	  towards	  the	  goals	  of	  the	  
company/organisation.	  

	  

□ 
	  

□ 
	  

□ 
	  

□ 
	  
	  

4.	  I	  understand	  what	  responsibilities	  and	  
powers	  I	  have.	  	  
	  

□ □ □ □ 
	  

5.	  I	  receive	  information	  regularly	  on	  how	  
the	  company/organisation	  is	  doing.	  	  	  	  
	  

□ □ □ □ 
	  

6.	  There	  are	  sufficent	  resources	  and	  
necessities	  to	  do	  a	  good	  job.	  	  
	  
	  

□ □ □ □ 
	  

7.	  The	  work	  pace	  can	  be	  varied	  and	  the	  
work	  is	  diversified.	  	  	  	   □ □ □ □ 
	  

	  

8.	  We	  have	  meaningful	  workplace	  
meetings.	  	  	  	  	  
	  

	  

□ 
	  

□ 
	  

□ 
	  

□ 
 
MARGIN	  OF	  ACTION	  

Agree	  
completely	  

Agree	  in	  
part	  

Agree	  very	  
little	  

Don’t	  agree	  
at	  all	  

	  

1.	  I	  have	  enough	  powers	  to	  carry	  out	  my	  
work	  duties.	  	  
	  
	  

□ □ □ □ 
	  

2.	  There	  are	  opportunities	  for	  me	  to	  
participate	  in	  the	  planning	  of	  how	  my	  work	  
shall	  be	  carried	  out.	  	  	  
	  

	  

□ 
	  

□ 
	  

□ 
	  

□ 
	  

3.	  I	  have	  a	  say	  over	  changes	  that	  concern	  
my	  work	  duties.	  	  	  
	  

□ □ □ □ 
	  

4.	  In	  my	  job,	  I	  can	  use	  my	  knowledge	  and	  
previous	  experience.	  	  	  
	  

□ □ □ □ 
	  

5.	  I	  myself	  can	  prioritise	  the	  execution	  
order	  of	  my	  work	  duties.	  
.	  	  	  

□ □ □ □ 
	  

6.	  I	  have	  the	  oppurtunity	  to	  have	  a	  say	  in	  
decisions	  about	  cut-‐off	  times	  and	  deadlines.	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  □ 	  	  □ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  □ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  □ 



  
 

VIII 

	  
 
	  
	  
	  

Agree	  
completely	  

Agree	  in	  
part	  

Agree	  very	  
little	  

Don’t	  agree	  
at	  all	  

	  

7.	  I	  have	  sufficient	  margin	  of	  action	  when	  I	  
collaborate	  with	  others	  in	  order	  to	  carry	  
out	  my	  work	  duties	  well.	  	  
	  
	  

	  

□ 
	  

□ 
	  

□ 
	  

□	  
 
LEADERSHIP	  

Agree	  
completely	  

Agree	  in	  
part	  

Agree	  very	  
little	  

Don’t	  agree	  
at	  all	  

	  

1.	  I	  have	  sufficient	  support	  from	  my	  
immediate	  manager.	  	  
.	  
	  

□ □ □ □ 
	  

	  

2.	  I	  receive	  sufficient	  supervision	  if	  needed.	  	  	  
.	  
	  

□ □ □ □ 
	  

3.	  My	  manager	  intervenes	  when	  I	  have	  too	  
much	  work	  to	  carry	  out.	  	  
	  
.	  

□ □ □ □ 
	  

4.	  My	  manager	  sets	  clear	  limits	  for	  the	  
content	  and	  scope	  of	  my	  work	  duties.	  	  
	  
	  

□ □ □ □ 
	  

5.	  I	  understand	  what	  my	  manager	  expects	  
of	  my	  work.	  	  
	  
.	  	  

□ □ □ □ 
	  

6.	  I	  receive	  regular	  feedback	  from	  my	  
manager	  on	  how	  I	  have	  carried	  out	  my	  
work.	  	  	  
.	  	  
	  

	  

□ 
	  

□ 
	  

□ 
	  

□ 
	  

7.	  I	  have	  a	  manager	  who	  treats	  me	  with	  
respect.	  	  	  	  	  
	  
	  

□ □ □ □ 
	  

8.	  My	  manager	  intervenes	  and	  deals	  with	  
differences	  of	  option	  and	  conlicts	  well.	  
	  

□ □ □ □ 
	  

9.	  My	  manager	  is	  open	  and	  ready	  to	  listen	  
to	  proposals	  for	  changes.	  	  	  
	  

□ □ □ □ 
	  

10.	  My	  manager	  talks	  with	  the	  work	  group	  
before	  making	  decisions	  that	  affect	  us.	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

□ □ □ □ 



  
 

IX 

	  
	  

 
SUPPORT	  

Agree	  
completely	   Agree	  in	  

part	   Agree	  very	  
little	   Don’t	  agree	  

at	  all	  
	  

1.	  Work	  is	  arranged	  so	  that	  I	  have	  the	  
opportunity	  to	  contact	  and	  collaborate	  with	  
work	  colleagues.	  	  	  
	  
	  

	  

□ 
	  

□ 
	  

□ 
	  

□ 
	  

2.	  I	  can	  receive	  help	  from	  my	  work	  
colleagues	  to	  carry	  out	  my	  work	  duties.	  	  	  
	  
	  

□ □ □ □ 
	  

3.	  I	  have	  persons	  at	  work	  who	  I	  can	  confide	  
in.	  
	  
.	  

□ □ □ □	  
	  

4.	  I	  have	  access	  to	  technical	  and/or	  
administrative	  help	  if	  needed.	   □ □ □ □ 
	  

5.	  I	  have	  a	  feeling	  of	  well-‐being	  and	  
camaraderie	  with	  my	  work	  colleagues.	  
.	  
	  

	  

□ 
	  

□ 
	  

□ 
	  

□ 
	  

6.	  I	  feel	  that	  I	  am	  treated	  with	  respect	  by	  
my	  work	  colleagues.	  
.	  
	  

□ □ □ □ 
	  

7.	  We	  discuss	  openly	  our	  collaboration	  
problems	  and	  differences	  of	  opinion	  at	  the	  
workplace.	  
	  
.	  

	  

□ 
	  

□ 
	  

□ 
	  

□ 
	  

8.	  I	  give	  work	  colleagues	  credit	  for	  hard	  
work	  they	  put	  in.	  
	  
	  

□ □ □ □ 
	  

9.	  I	  get	  credit	  from	  my	  work	  colleagues	  for	  
hard	  work	  I	  put	  in.	  
	  
	  
.	  	  

□ □ □ □ 
 
KNOWLEDGE	  AND	  DEVELOPMENT	  

Agree	  
completely	   Agree	  in	  

part	   Agree	  very	  
little	   Don’t	  agree	  

at	  all	  
	  

1.	  I	  have	  sufficient	  competence	  to	  carry	  out	  
my	  work	  duties.	  
.	  	  
	  

□ □ □ □ 
	  

2.	  I	  have	  the	  opportunity	  to	  acquire	  
knowledge	  when	  work	  duties	  require	  this.	  
	  
	  

□ □ □ □ 
	  

3.	  I	  acquire	  knowledge	  through	  my	  work	  
colleagues.	  
	  
	  

□ □ □ □ 
	  

4.	  I	  develop	  professionally	  and	  personally	  in	  
my	  work.	  	  
	  
	  

□ □ □ □ 
 
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  



  
 

X 

Agree	  
completely	   Agree	  in	  

part	   Agree	  very	  
little	   Don’t	  agree	  

at	  all	  
	  

5.	  My	  manager	  conducts	  regular	  jobchats	  
reviews	  with	  me.	  	  
	  
	  

□ □ □ □ 
	  

6.	  I	  have	  a	  personal	  competence	  
development	  plan.	  
	  
	  

□ □ □ □ 
	  

7.	  I	  have	  the	  opportunity	  for	  further	  
training	  and	  professional	  development.	  
	  
	  

□ □ □ □ 
 
 
RECUPERATION	  

Agree	  
completely	  

Agree	  in	  
part	  

Agree	  very	  
little	  

Don’t	  agree	  
at	  all	  

	  

1.	  I	  feel	  fresh	  and	  rested	  when	  I	  arrive	  at	  
work.	  
	  

□ □ □ □ 
	  

2.	  I	  have	  time	  to	  reflect	  on/consider	  how	  I	  
have	  performed	  a	  job.	  
	  
	  

□ □ □ □ 
	  

3.	  I	  have	  working	  hours/a	  work	  schedule	  
that	  suit	  me.	   □ □ □ □ 
	  
	  
	  

4.	  I	  can	  use	  rest	  periods	  to	  switch	  off	  from	  
work.	  
	  
	  

	  

□ 
	  

□ 
	  

□ 
	  

□ 
	  

5.	  I	  have	  enough	  energy	  left	  to	  do	  other	  
things	  at	  the	  end	  of	  the	  working	  day.	  
	  
	  

□ □ □ □ 
	  

6.	  I	  can	  stop	  thinking	  about	  work	  in	  my	  
free	  time.	  
	  

□ □ □ □ 
 
 
 
 
 
 
 


