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Abstrakt 

Krav i arbetet kan beskrivas som faktorer som belastar individen och har visat sig ha ett 

positivt samband med utbrändhet och ett negativt samband med resurser och engagemang. 

Resurser i arbetet kan beskrivas som faktorer som underlättar för individen när denne ska 

hantera kraven i arbetet. Resurser har visat sig ha ett negativt samband med utbrändhet och ett 

positivt samband med engagemang. Syftet med denna studie var att undersöka om krav och 

resurser i arbetet predicerar graden av engagemang hos polisens utredare. Studien 

genomfördes med enkäter vilka besvarades av 90 utredare som arbetade inom polisen. Krav 

och resurser mättes med COPSOQ II och engagemang mättes med UWES-9. Datamaterialet 

analyserades med en multipel regressionsanalys, vilket resulterade i en signifikant modell där 

prediktorerna krav och resurser kunde förklara 34.9% av graden av engagemang. Vidare 

visade resultatet att resursen, autonomi, var den prediktor som hade störst inflytande på 

graden av engagemang. Resultatet diskuterades utifrån komplexiteten i de undersökta 

prediktorerna och kvalitativ forskning vore önskvärt för att bättre förstå denna komplexitet. 

 

Nyckelord: autonomi, emotionella krav, engagemang, kvantitativa krav, socialt stöd.  
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Krav, Resurser och Engagemang i arbetet 

Att medarbetare mår bra på arbetet bör vara minst lika viktigt för arbetsgivare som att 

verksamheten ska vara lönsam. En bristfällig psykosocial arbetsmiljö kan i sig generera mindre 

produktivitet, sämre kompetensutveckling och lägre motivation hos medarbetarna (Karasek & 

Theorell, 1990). Vidare kan psykosocial arbetsmiljö ha en inverkan på individers psykiska hälsa 

samt ha en effekt på olika arbetsrelaterade utfall. Psykisk hälsa kan innefatta depression, 

utbrändhet, stress, välbefinnande, trötthet och sömn. Begreppet arbetsrelaterade utfall kan 

omfatta attityder till arbetet, prestation, vilja/ovilja att stanna kvar på sin arbetsplats samt 

sjukfrånvaro och sjuknärvaro. Arbetsrelaterade attityder har beskrivits som vanligt 

förekommande i studier som undersöker olika konsekvenser av psykosocial 

arbetsmiljö. Arbetsrelaterade attityder innefattar arbetstrivsel, engagemang i arbetet och i 

organisationen (Sverke, Falkenberg, Kecklund, Magnusson Hanson & Lindfors, 2016). Då 

arbetet är en stor del i livet för många är psykosocial arbetsmiljö angeläget att studera, både ur 

ett medarbetarperspektiv såväl som ur ett arbetsgivarperspektiv.  

En del i den psykosociala arbetsmiljön är individens upplevelse av sin arbetssituation och 

kan delas upp i krav och resurser i arbetet (Sverke et al., 2016). Bakker och Demerouti (2007) 

har beskrivit att krav-resurs-modellen kan fungera som en övergripande modell och tillämpas på 

samtliga yrken trots stora olikheter gällande riskfaktorer för arbetsstress. Modellen består av 

kategorin krav som syftar till fysiska, psykiska, sociala och organisatoriska aspekter som kräver 

prestation och/eller kompetens från individen. Kategorin resurser syftar till fysiska, psykiska, 

sociala och organisatoriska aspekter som fyller en funktion för att uppnå olika arbetsmål, 

reducera krav i arbetet och stimulera personlig förbättring, lärande och utveckling. 

Krav kan även beskrivas som faktorer som belastar arbetstagaren, vilket innebär att 

arbetstagaren behöver anstränga sig för att hantera kraven. Resurser är istället faktorer som 

hjälper arbetstagaren att hantera kraven i arbetet (Sverke et al., 2006). I modeller som sätter krav 

i arbetet i relation till resurser i arbetet finns ett generellt antagande om att höga krav inte 

behöver ha en negativ inverkan på arbets- och hälsorelaterade utfall om dessa förenas med 

tillräckliga resurser (Sverke et al., 2006). Likaså finns ett antagande om att för höga krav är 

kopplade till sämre möjligheter till god prestation på arbetet, sämre hälsa och en upplevelse av 

lägre välbefinnande samt att resurser i arbetet antas kunna mildra dessa negativa effekter 

(Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 2001; Karasek & Theorell, 1990). Till exempel har 
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Karasek och Theorell (1990) beskrivit att höga krav på arbetet kan ha ett samband med högre 

produktivitet om de höga kraven kombineras med en hög grad av beslutsinflytande. Om höga 

krav istället kombineras med låg grad av beslutsinflytande uppstår istället ett samband med lägre 

produktivitet. Vidare har Bakker och Demerouti (2007) beskrivit att höga krav i arbetet kan ha 

ett samband med sömnproblem, utbrändhet och sämre hälsa. Resurser i arbetet kan istället främja 

motivation och engagemang till både arbetet och organisationen. Vad som upplevs som för höga 

krav är dock individuellt och Sverke et al. (2006) har beskrivit ett samband där individens 

prestation och välbefinnande är lågt när kraven i arbetet upplevs som både för låga och för höga. 

Individer presterar och mår således som bäst när kraven upplevs som måttfulla.  

 Som tidigare nämnts anses krav-resurs modellen kunna tillämpas på samtliga yrken 

(Bakker & Demerouti, 2007). Polisen är en verksamhet som innefattar varierande och komplexa 

arbetsuppgifter som kan innebära särskilda utmaningar i arbetet. Brottsförebyggande rådet (Brå, 

2018) har beskrivit polisforskning som ett relativt ungt forskningsfält. Med polisforskning avses 

forskning som har polisen och dess verksamhet som sitt forskningsfält. Sammanställningen har 

delat in polisforskning i olika teman där arbetsmiljö och hälsa är ett av fem teman. I detta tema 

återfinns forskning om den enskilde polisens mående och hälsa och innefattar polisers psykiska 

och fysiska hälsa samt hur polisen påverkas av att fatta arbetsrelaterade beslut. Vidare har Brå 

(2018) skrivit att forskning om just fysisk och psykisk hälsa med fokus på stresshantering och 

arbetsmiljö har tillkommit främst på senare år.  

Det kan konstateras att det i sammanställningen under temat arbetsmiljö och hälsa 

återfinns 24 rapporter/studier. Åtta av dessa har polisanställda oberoende av funktion som sitt 

urval. Som exempel kan nämnas att Leineweber, Westerlund, Hagberg, Svedberg, Luokkala & 

Alexandersson (2011) i sin enkätstudie med 17892 poliser med olika funktioner i Sverige 

konstaterat att låg grad av stöd från kollegor och chefer, bristande ergonomi, låg grad av 

kontroll, bristande ledarskap och hög grad av stress var för sig hade ett samband med högre 

sjuknärvaro. Fyra av studierna i sammanställningen (Brå, 2018) fokuserade på gränspolisen och 

upplevelsen av att utvisa flyktingbarn och tio av studierna hade sitt fokus på poliser i yttre 

tjänst. Som exempel kan här nämnas Padyab, Backteman-Erlanson och Brulin (2016) som i sin 

studie med poliser i yttre tjänst visade att höga krav hade ett samband med högre risk för 

känslomässig utmattning. Även stress kopplad till bekymrat samvete ökade risken för 

känslomässig utmattning. Elgmark Andersson, Baek Larsen, Tranberg och Ramstad (2013) har i 
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sin enkätstudie med poliser i yttre tjänst redogjort för att 94 % av de tillfrågade poliserna kände 

stöd och uppmuntran av sina kollegor och 71 % upplevde stöd och uppmuntran av chefen i 

samband med att arbetet upplevdes besvärligt. Dock var det endast 32 % som uppgett att det 

pågick ett systematiskt arbetsmiljöarbete på deras arbetsplats. 

I sammanställningen (Brå, 2018) var det endast Salo och Allwoods (2011) studie som hade 

polisens utredare som fokus. De undersökte sambandet mellan olika beslutsfattande stilar och 

välmående och stress. Resultatet visade att en undvikande beslutsfattande stil och en beroende 

(beroende av råd innan beslut) beslutsfattande stil hade ett samband med högre grad av stress. 

Den undvikande stilen hade även ett samband med sämre välmående.  

Krav och resurser i arbetet är delar av den psykosociala arbetsmiljön som i mindre 

omfattning studerats inom svensk polisforskning. Dock finns en hel del forskning på fenomenen 

som är baserad på andra yrkesgrupper. Krav i arbetet är ett omfattande fenomen som komma till 

uttryck på flera olika sätt och delas in i underkategorier. Krav har i tidigare forskning bland annat 

studerats i form av emotionella krav, kvantitativa krav, kognitiva krav, arbete-fritid konflikt, 

oklarheter i arbetet, hinder i arbetet, problem med planering, arbetsbelastning, arbetstakt, samt 

komplexitet i arbetet (Bakker, Demerouti, Taris, Schaufeli & Schreurs, 2003; Bakker, Hakanen, 

Demerouti & Xanthopoulou, 2007; Nahrgang, Morgesson & Hoffman, 2011; Schaufeli & 

Bakker, 2004; Van den Broeck, De Cuyper, De Witte, & Vansteenkiste, 2010). 

Kvantitativa krav syftar till olika aspekter av arbetsmängd och mer specifikt en upplevelse 

av att inte ha tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter (Sverke et al., 2006). 

Kognitiva krav omfattar komplexa arbetsuppgifter som kräver hög koncentration samt att arbetet 

innebär att individen behöver lösa krävande problem. Emotionella krav innebär att individen 

tvingas hantera hur de egna känslorna kommer till uttryck i olika arbetssituationer eller att 

behöva leva sig in i andras människors situation. Hinder i arbetet kan också upplevas som krav 

och kan innefatta olika organisatoriska faktorer som försvårar arbetet för individen. Oklarheter 

kring vilka mål som finns på arbetsplatsen och vilka resultat individen förväntas uppnå kan 

också utgöra krav i arbetet och benämns otydliga mål (Sverke et al., 2006).   

Tidigare forskning har studerat resurser i form av bland annat autonomi, socialt stöd, 

coaching, feedback/återkoppling, utvecklingsmöjligheter, information, organisationsklimat och 

uppskattning (Bakker et al., 2003; Bakker et al., 2007; Nahrgang et al., 2011; Schaufeli & 

Bakker, 2004; Xanthaopoulou, Bakker, Demerouti & Schaufeli, 2009).    
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Sverke et al. (2006) har beskrivit att resurser i arbetet kan omfatta individens möjlighet till 

inflytande och kontroll (autonomi), socialt stöd från kollegor och chefer, en känsla av 

meningsfullhet, återkoppling, utvecklingsmöjligheter, belöning samt en upplevelse av att bli 

behandlad på ett rättvist sätt. Autonomi i arbetet syftar till huruvida individen upplever att hen 

har kontroll och inflytande över hur och när arbetet utförs samt med vem eller vilka arbetet 

utförs. Socialt stöd kan innefatta emotionellt stöd som innebär att någon lyssnar och engagerar 

sig känslomässigt samt instrumentellt stöd som består av mer konkret hjälp eller information. 

Socialt stöd kan delas in i socialt stöd från kollegor och socialt stöd från chefen. Återkoppling 

behandlar huruvida individen upplever att hen får feedback med tydlig information om 

arbetsprestationen. Utvecklingsmöjligheter handlar om möjligheten att lära sig nya saker och 

utveckla nya färdigheter i arbetet. Belöning i arbetet kan till exempel omfatta lön, förmåner och 

befordran (Sverke et al., 2006).     

  

Samband krav och resurser 

Sambandet mellan krav och resurser undersöks ofta i förhållande till olika hälso- och/eller 

arbetsrelaterade utfall. Krav i arbetet har visat sig ha ett positivt samband med utbrändhet och ett 

negativt samband med resurser och engagemang. Resurser i arbetet har istället visat sig ha ett 

negativt samband med utbrändhet och ett positivt samband med engagemang (Bakker et al., 

2003; Bakker et al., 2007; Nahrgang et al., 2011; Schaufeli & Bakker, 2004; Van den Broeck et 

al., 2010; Xanthaopoulou et al., 2009). Engagemang i arbetet betraktas som en motpol till 

utbrändhet och Schaufeli, Bakker och Salanova (2006) visade i sin metaanalys av 27 studier att 

engagemang hade ett negativt samband med utbrändhet. Engagemang kan definieras som en 

positiv arbetsrelaterad känsla av fullbordande som består av vitalitet, entusiasm och 

försjunkenhet i arbetet (Schaufeli et al., 2006).  

Olika studier har undersökt varianter av krav och resurser. Bakker et al. (2003) har i sin 

enkätstudie med 3092 anställda från fyra olika organisationer inom hemtjänsten kunnat visa att 

krav hade ett negativt samband med resurser och ett positivt samband med utbrändhet. Däremot 

hade resurser ett negativt samband med utbrändhet. Gällande krav i arbetet undersöktes, fysiska 

krav, kvantitativa krav, emotionella krav, problem med planering, sexuella trakasserier samt 

trakasserier från patienter. Beträffande resurser undersökte de autonomi, socialt stöd, 

återkoppling, utvecklingsmöjligheter, lön och coaching. I två av organisationerna var det 
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kvantitativa krav som hade starkast samband med utbrändhet medan det i de två andra 

organisationerna istället var emotionella krav och problem med planering som hade starkast 

samband med utbrändhet. I alla fyra organisationer hade resursen, utvecklingsmöjligheter, det 

starkaste negativa sambandet med utbrändhet.  

I en metaanalys gjord av Nahrgang et al. (2011) framkom att resurser i form av autonomi, 

kunskap och stöttande arbetsmiljö hade ett positivt samband med engagemang samt att krav hade 

ett negativt samband med engagemang. I metaanalysen definierades krav med upplevelse av risk, 

faror och känsla av säkerhet, arbetsbelastning, arbetstakt, arbetstryck, kognitiva krav, 

komplexitet och oklarheter. Resurser omfattades av kunskap om rutiner, procedurer och säkerhet 

samt socialt stöd och ledarskap. Engagemang innefattade deltagande av säkerhetskommunikation 

samt att dela information med kollegor. Även efterlevnad av säkerhetsrutiner samt 

tillfredsställelse och engagemang med arbetet och organisationen omfattades av engagemang. 

Schaufeli och Bakker (2004) har i sin enkätstudie visat att krav (kvantitativa och 

emotionella) hade ett samband med risk för utbrändhet vilket i sin tur hade ett samband med 

hälsoproblem. Vidare har studien visat på ett positivt samband mellan resurser (socialt stöd från 

kollegor, återkoppling och coaching från chefen) och engagemang samt ett positivt samband 

mellan engagemang och låg avsikt att byta arbete. Schaufeli och Bakker (2004) har beskrivit att 

resultatet kan liknas vid två olika processer. Höga krav i arbetet bedöms som en negativ faktor 

som driver på och ökar risken för utbrändhet. I den andra processen driver den positiva faktorn 

resurser upp graden av engagemang vilket genererar låg avsikt att byta arbete.  

Enkätstudien med lärare av Bakker et al. (2007) har visat att resurser i form av socialt stöd 

från chefen, kontroll/autonomi, information, organisationsklimat, innovation och uppskattning, 

hade ett positivt samband med engagemang. Uppskattning hade det starkaste sambandet med 

engagemang. Krav i form av dåligt uppförande från elever, hade istället ett negativt samband 

med engagemang. Fem av de studerade resurserna, socialt stöd från chefen, innovation, 

information, uppskattning och organisationsklimat modererade effekten av krav på engagemang. 

De fem resurserna hade med andra ord en skyddande effekt på kravens negativa konsekvenser på 

engagemang. Studien har även visat att resurser hade ett starkt positivt samband med 

engagemang även för de lärare som upplevde höga nivåer av krav.  

Tidigare forskning har kunnat visa på tydliga samband mellan krav, resurser och olika 

arbets-och hälsorelaterade utfall. Att engagemang visat sig ha ett negativt samband med 
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utbrändhet (Schaufeli et al. 2006) kan tyckas skapa argument nog för att undersöka vilka faktorer 

som kan predicera engagemang i arbetet. Ytterligare argument för att undersöka engagemang har 

beskrivits i en metaanalys (Harter, Schmidt & Hayes 2002) med 36 företag där ett positivt 

samband mellan de anställdas individuella engagemang och företagsprestanda kunnat påvisas.  

Att främja en bra psykosocial arbetsmiljö bör vara av vikt för alla arbetsplatser och inte 

minst polisen. Dock verkar forskningen som studerat polisen i Sverige vara begränsad samt med 

en inriktning främst på poliser i yttre tjänst. Med endast en studie (Salo & Allwoods, 2011) med 

fokus på polisens utredare förefaller det finnas en kunskapslucka gällande hur polisens utredare 

har det på arbetet.  

Syftet med denna studie var därför att undersöka hur polisens utredare upplever sin 

psykosociala arbetsmiljö i form av krav (kvantitativa och emotionella), resurser (autonomi och 

socialt stöd) och engagemang i arbetet samt undersöka eventuella samband. Med tidigare 

forskning som utgångspunkt formulerades hypotesen höga krav i arbetet predicerar lägre 

engagemang medan högre grad av resurser predicerar högre grad av engagemang.  

 

Metod 

Deltagare  

Deltagarna i studien bestod av 90 utredare som arbetade inom polismyndigheten. 

Polismyndigheten är indelad i sju regioner med tillhörande polisområden. Totalt finns det 27 

polisområden i Sverige. Polisområdena är i sin tur indelade i lokalpolisområden samt 

sektioner (polisen.se). Deltagarna i denna studie arbetade i tre polisområden som alla ligger i 

Region Syd. Urvalet var ett bekvämlighetsurval då författaren själv arbetade som polis och 

utredare.  

Deltagarna arbetade med olika typer av utredning. Av deltagarna var det 63 som 

arbetade med mängdbrott/ ungdomsbrott och 19 av deltagarna arbetade med grova brott/ brott 

i nära relation. Fem av deltagarna arbetade med jourutredning och tre stycken med beredande 

utredning. Beredande utredning är det första steget i utredningsprocessen där det utreds och 

beslutas om en polisanmälan ska utredas vidare. Av deltagarna var 47 % kvinnor och 52 % 

män. En av deltagarna hade kryssat i alternativet annat på frågan om kön. Genomsnittsåldern 

på deltagarna var 47 år med en spridning från 25 år till 68 år. Gällande utredningserfarenhet 

var genomsnittet 11 år med en spridning från 0 år till 43 år. 
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Frågeformuläret skickades ut till 220 utredare och 90 av dessa svarade vilket utgör en 

svarsfrekvens på 41 %. Sju av deltagarna hade ej uppgett ålder och tre hade ej svarat på hur 

länge de arbetat som utredare. Två deltagare hade ej svarat på den första frågan gällande 

kvantitativa krav men ett medelvärde på den variabeln kunde ändå räknas ut. Det interna 

bortfallet bedömdes som försumbart. 

 

Instrument   

Krav och resurser mättes med utvalda dimensioner från instrumentet The Copenhagen 

Psychosocial Questionnaire (COPSOQII). Ursprungsversionen av instrumentet, COPSOQ I, 

är ett frågeformulär som är utformat för att täcka in flera dimensioner av psykosocial 

arbetsmiljö (Kristensen, Hannerz, Hogh & Borg, 2005). COPSOQ II är en utveckling av 

COPSOQ I med fler items samt justerade och validerade skalor. COPSOQ II har beskrivits 

som ett omfattande instrument där det är möjligt att välja ut frågor för det aktuella behovet 

(Berthelsen, Westerlund & Søndergård Kristensen, 2014; Pejtersen, Kristensen, Borg & 

Bjorner, 2010). De viktigaste dimensionerna i COPSOQ II innefattar krav i arbetet, 

arbetsorganisation och arbetsinnehåll, samarbete och ledarskap, balans mellan arbete och 

fritid, den sociala miljön på arbetsplatsen, kränkande beteenden samt hälsa och välbefinnande 

(Berthelsen et al, 2014). COPSOQ II finns i tre versioner, en lång, en medellång och en kort 

version. Den mellanlånga versionen består av 28 dimensioner med totalt 87 frågor (Pejtersen 

et al, 2010).  

Till detta frågeformulär (se bilaga) användes dimensioner gällande kvantitativa krav, 

emotionella krav, autonomi, socialt stöd från kollegor och socialt stöd från chefen vilket totalt 

var 18 frågor. Frågeformuläret inleddes med demografiska frågor gällande, kön, ålder, 

arbetslivserfarenhet av utredning samt en fråga om vilken typ av utredning de arbetade med. 

Därefter följde frågor om krav och resurser.  

Den interna kompatibiliteten på den danska versionen av COPSOQ II har mätts med 

Cronbach α och var överlag hög med ett värde på över .7 på de flesta av dimensionerna. De 

utvalda dimensionerna fick följande värden: kvantitativa krav, α = .82, emotionella krav, α = 

.87, autonomi, α = .73, socialt stöd från kollegor, α = .70 och socialt stöd från chef, α = .79 

(Pejtersen, Kristensen, Borg & Bjorner, 2010). Någon validering har ännu inte gjorts på den 

svenska versionen men Berthelsen et al. (2014) har i sin studie gjort en språklig validering av 
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COPSOQ II. Den språkliga valideringen gjordes med en “back-translation” samt med 

kognitiva intervjuer med syfte att synliggöra hur olika frågor och begrepp tolkades. Studien 

resulterade i vissa språkliga justeringar i den svenska versionen av COPSOQ II. Till 

frågeformuläret valdes den justerade översättningen av Berthelsen et al. (2014).    

Sammanställningen av datamaterialet gällande prediktorerna, kvantitativa krav, 

emotionella krav, autonomi, socialt stöd från kollegor och socialt stöd från chefen, gjordes 

genom att varje svar fick ett värde mellan 0 och 100. Eftersom svarsskalan på samtliga frågor 

hade fem nivåer kunde ett svar få följande värden, 0, 25, 50, 75 eller 100. Därefter räknades 

ett medelvärde ut på varje dimension, det vill säga ett medelvärde för varje prediktor 

(Kristensen et al., 2005). Viss vägledning i hur medelvärden kan bedömas kan fås i Pejtersens 

et al. (2010) studie med 3517 arbetstagare i Danmark. Enkätstudiens (Pejtersen et al., 2010) 

medelvärden och standardavvikelse kan ses nedan i tabell 1.  

 

Tabell 1.  

Medelvärden och standardavvikelse på variabler krav och resurser (Pejtersen et al., 2010).  

 

Kvantitativa 

krav  

Emotionella 

krav  

Autonomi Socialt stöd från 

kollegor 

Socialt stöd från 

chef  

M  40.2 40.7 49.8 57.3 61.6 

SD 20.5 24.3 21.2 19.7 22.4 

Not. M = medelvärde; SD = standardavvikelse 

  

Därefter följde frågor om utfallsvariabeln engagemang. Engagemang mättes med en 

kortversion av Utrecht Work Engagement Scale (UWES). Den ursprungliga skalan UWES 

består av 17 frågor och den kortare versionen består av nio frågor, UWES-9. Skalan består av 

påstående som skattas på en skala från 0-6. UWES-9 består av tre frågor som mäter vitalitet, 

tre frågor som mäter entusiasm och tre frågor som mäter försjunkenhet i arbetet. Varje 

deltagares svar räknades ihop till ett medelvärde som kunde variera mellan 0 och 6. UWES-9 

har visat sig ha en bra intern kompatibilitet och en hög test-retest reliabilitet. Sammantaget 

hade UWES-9 ett internationellt Cronbachs α värde på .92. De tre frågor som mäter vitalitet 

hade ett värde på α = .77, entusiasm, α = .85, försjunkenhet i arbetet, α = .78. Dessa värden 
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baserades på 23 studier från 9 olika länder, där Sverige dock inte ingick (Schaufeli & Bakker, 

2004; Schaufeli, Bakker & Salanova, 2006). Vidare har Schaufeli och Bakker (2004) 

redogjort för normpoäng avseende UWES-9 baserat på 15 studier med totalt 9679 deltagare, 

se tabell 2.   

 

Tabell 2.  

Medelvärde, standardavvikelse samt normpoäng över UWES-9 (Schaufeli & Bakker, 2004).  

 

M SD Väldigt lågt Lågt Medel  Högt  Väldigt högt 

Engagemang 3.74 1.17 <1.77 1.78 - 2.88 2.89 - 4.66 4.67 - 5.50 >5.51 

Not. M = Medelvärde; SD = standardavvikelse 

 

För att undvika att deltagarnas svar påverkades av ordet engagemang användes inte ordet 

engagemang i frågeformuläret. Istället användes termen “arbete och välmående” tillsammans 

med begreppet UWES. UWES-9 har översatts till flera språk och en färdig svensk version 

användes (Schaufeli & Bakker, 2004). 

 

Procedur 

En kontakt togs med sektions/lokalpolisområdeschefer för att inhämta godkännande till 

att frågeformuläret delades ut till medarbetarna. Efter godkännande informerades berörda 

gruppchefer via mail att frågeformuläret skulle delas ut. Namn på utredare meddelades av de 

kontaktade gruppcheferna. Frågeformuläret lades in i Google formulär och länken till 

frågeformuläret mailades till utredarna. För att säkerställa att mailet inte hamnade i utredarnas 

skräppost mailades länken först till en utvald utredare som kunde bekräfta att mailat hamnat i 

inkorgen och inte i skräpposten. Deltagarna fick tillsammans med frågeformuläret 

information om syftet med studien, frivillighet att delta, anonymitet samt hur svaren skulle 

komma att behandlas. De fick även information om tidsåtgång (5-10 minuter) för ifyllandet av 

frågeformuläret.  

Inledningsvis kontaktades sju sektions/lokalpolisområdeschefer från ett polisområde 

och sex av dessa lämnades sitt samtycke till att frågeformuläret skickades ut till deras 

utredare. Frågeformuläret mailades ut till 123 utredare. En vecka efter utskicket kunde det 

konstateras att svarsfrekvensen var låg på ca 21 %. Med anledning av det togs beslutet att 
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kontakta ytterligare 12 sektions/lokalpolisområdeschefer från två olika polisområden. Av 

dessa lämnade sex chefer sitt samtycke och länken till frågeformuläret mailades ut till 

ytterligare 97 utredare. När deltagarna svarat och skickat in frågeformuläret blev svaret direkt 

tillgängligt för författaren online på Google formulär.  

 

Statistisk analys 

Datamaterialet sammanställdes enligt instruktionerna för de valda instrumenten. Värdet 

på varje variabel avrundades till två decimaler. I två frågeformulär hade deltagaren ej svarat 

på samtliga frågor gällande COPSOQ II. Deltagarna hade i dessa två frågeformulär svarat på 

tre av fyra frågor gällande kvantitativa krav. I dessa fall räknades ett medelvärde ändå ut 

eftersom vederbörande svarat på minst hälften av frågorna gällande aktuell variabel 

(Berthelsen et al., 2014). Medelvärdet i dessa två fall räknades ut genom att dela den totala 

poängen med tre istället för fyra. Demografiska frågor kodades med siffror. 

Arbetslivserfarenhet av utredning avrundades till antal påbörjade år. Då det inte fanns någon 

hypotes kring vilken prediktor som skulle ha störst inflytande på utfallsvariabeln analyserades 

data i SPSS med en samtidig multipel regressionsanalys.  

 

Etik 

Studien genomfördes med utifrån vetenskapsrådets etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 

1990). Samtliga deltagare var anonyma och detta säkerställdes genom att skapa 

frågeformuläret i Google formulär. Endast författaren har tillgång till de namn som fått 

frågeformuläret skickat till sig men inte ens författaren kunde se vilka som svarat på 

frågeformuläret. För att ytterligare säkerställa deltagarnas anonymitet uteslöts frågor om 

arbetsplats eller tillhörande enhet. Namnen på de tre polisområdena redovisas inte heller med 

hänsyn till deltagarnas anonymitet. Vidare fick deltagarna information om att det var helt 

frivilligt att delta samt att de närsomhelst kunde avbryta sitt deltagande utan att ange någon 

orsak. Deltagarna fick information om att studien skulle handla om psykosocial arbetsmiljö 

med fokus på utredares upplevelse av sin arbetssituation. Detta för att undvika risken att 

begreppen, krav, resurser och engagemang påverkade deltagarnas svar. Information om att 

svaren på frågeformuläret endast skulle komma att användas till ett examensarbete lämnades 

och samtliga deltagare fick erbjudande om att ta del av det färdiga examensarbetet.  
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Resultat 

Syftet med studien var att undersöka om krav och resurser predicerade graden av 

engagemang i arbetet. Beskrivande statistik över bland annat antal deltagare, medelvärde och 

standardavvikelse redovisas nedan i tabell 3.  

 

Tabell 3.  

Beskrivande statistik med medelvärden över samtliga prediktorer samt utfallsvariabeln.  

 N Minimum Maximum M SD 

Kvantitativa krav 90 6.25 100.00 51.95 22.22 

Emotionella krav 90 000 87.50 50.21 18.70 

Autonomi 90 0.00 87.50 52.50 17.55 

Socialt stöd kollegor 90 0.00 91.67 65.90 19.21 

Socialt stöd chef 90 0.00 100.00 64.53 23.98 

Engagemang 90 0.33 5.56 3.56 1.31 

 Not. N= antal; M= medelvärde; SD= standardavvikelse 

 

Av tabell 3 kan det utläsas att det var stor spridning på deltagarnas svar på samtliga 

undersökta variabler. Gällande medelvärdet på engagemang, 3.36, ligger det väl inom 

normpoängen ”medel” (2.89 - 4.66) som Schaufeli och Bakker (2004) redogjort för. Vid 

bedömning av variablerna inom krav och resurser kan viss vägledning fås av Pejtersens et al. 

(2010) studie. Vid en jämförelse kunde det konstateras att medelvärdet på både kvantitativa och 

emotionella krav låg över 50 vilket är högre än medelvärdet i Pejtersens et al. (2010) studie som 

låg strax över 40. Socialt stöd från kollegor var den resurs som fick högst medelvärde på 65.90 

men även där var spridningen stor bland deltagarna med ett lägsta värde på 0.00 och ett högsta 

värde på 91.67.  

Resultatet av en samtidig multipel regressionsanalys visade en signifikant modell: F (5.84) 

= 10.557, p < .001. Modellen innebar att 34.9 % av deltagarnas engagemang kunde förklaras av 

de undersökta prediktorerna (Adjusted R
2 

= .349). Samtliga korrelationer mellan de undersökta 

variablerna redovisas nedan i tabell 4. 
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Tabell 4.  

Matris med korrelationer på samtliga variabler som analyserades i den multipla 

regressionsanalysen.  

  Engagemang Kvantitativa  

krav 

Emotionella  

krav  

 Autonomi Socialt stöd 

kollegor 

Socialt stöd 

chef 

Pearson correlation  Engagemang       

 Kvantitativa krav -.259 **      

 Emotionella krav -.165 .459 ***     

 Autonomi .555 *** -.496 ***  -.384 ***    

 Socialt stöd kollegor .459 *** -.343 *** -.255 ** .529 ***   

 Socialt stöd chef .495 *** -.311 ** -.183 * .532 *** .480 ***  

Not: *p <.05, ** p <.01 *** p <.001 

 

Vidare visade analysen, se tabell 4, att samtliga resurser (autonomi, socialt stöd från 

kollegor och socialt stöd från chef) korrelerade positivt med engagemang, vilket innebar att hög 

grad av resurser hade ett samband med högre engagemang. Samtliga tre korrelationer var 

någorlunda starka och autonomi var den variabel som hade det starkaste sambandet med 

engagemang (r =.555, N = 90, p = .000). Detta innebar att 30.8% av deltagarnas engagemang 

kunde förklaras med deras grad av autonomi. Socialt stöd från kollegor och socialt stöd från chef 

kunde förklara 21 % respektive 24.5 % av variansen i deltagarnas grad av engagemang.  

Analysen kunde även visa på en signifikant negativ korrelation mellan kvantitativa krav 

och engagemang (r = -.259, N = 90, p = .007) vilket är en svag korrelation som kunde förklara 

6.7 % av deltagarnas engagemang. Detta innebar att hög grad av kvantitativa krav hade ett 

samband med lägre grad av engagemang. Någon signifikant korrelation mellan emotionella krav 

och engagemang kunde inte påvisas.  

I analysen framkom även att resurserna autonomi, socialt stöd från kollegor och socialt 

stöd från chef hade signifikanta negativa samband med både kvantitativa och emotionella 

krav. Det starkaste sambandet fanns mellan autonomi och kvantitativa krav (r= -.496, N= 90, 

p= .000), vilket innebar att 24.6 % av variansen i deltagarnas upplevelse av kvantitativa krav 

kunde förklaras med deras grad av autonomi. Hög grad av autonomi hade med andra ord ett 

samband med en upplevelse av lägre grad av krav.  

Tabell 5 visar att endast autonomi och socialt stöd från chefen var signifikanta 

prediktorer för engagemang samt att autonomi var den prediktor som hade störst inflytande på 

engagemang.  
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Tabell 5.  

Ostandardiserad och standardiserade regressionskoefficienter på samtliga prediktorer. 

 B SE B Beta 

Kvantitativa krav  .002 .006 .037 

Emotionella krav .003 .007 .049 

Autonomi .028 .009 .377 ** 

Socialt stöd kollegor .012 .007 .173 

Socialt stöd chef .013 .006 .232 * 

  Not. SE B = Standard error Beta; *p <.05: **p <.01 

 

Gällande eventuella samband mellan prediktorerna visade analysen signifikanta 

korrelationer mellan kvantitativa krav och emotionella krav, autonomi, socialt stöd från 

kollegor och socialt stöd från chef. Autonomi visade sig korrelera positivt med socialt stöd 

från kollegor (r= .529, N= 90, p=.000) och socialt stöd från chef (r=.532, N= 90, p=.000).  

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Resultatet kunde delvis bekräfta hypotesen att krav respektive resurser predicerar 

graden av engagemang. Den samtidiga multipla regressionsanalysen visade på en signifikant 

modell som kunde förklara 34.9% av graden av deltagarnas engagemang i arbetet. Graden av 

en individs engagemang i arbetet kan rimligen påverkas av flera faktorer och omständigheter. 

Som exempel kan nämnas Xanthaopoulou et al. (2009) som i sin studie kunde visa att både 

resurser och personliga resurser hade ett positivt samband engagemang. Personliga resurser 

bestod av self-efficacy (upplevelsen av sin egen förmåga att hantera krav), 

organisationsbaserat självförtroende (tro på att deltagande i organisation tillfredsställer 

individens behov) och optimism (en tro på positiva utfall i framtiden). Vidare visade studien 

(Xanthaopoulou et al., 2009) att engagemang hade ett positivt samband med resurser och 

personliga resurser, vilket tyder på att personliga resurser, resurser och engagemang har ett 

ömsesidigt samband med en växelvis påverkan på varandra. Att föreliggande studie visade att 

krav och resurser kunde förklara 34.9 % av deltagarnas grad av engagemang bedömdes därför 

som rimligt.  
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Samtliga resurser visade sig ha signifikanta positiva samband med engagemang. 

Hypotesen i föreliggande studie, att resurser kan predicera graden av engagemang, kunde 

därmed bekräftas vilket ligger i linje med tidigare forskning (Bakker et al., 2007; Nahrgang et 

al., 2011; Schaufeli & Bakker, 2004; Van den Broeck et al., 2010; Xanthaopoulou et al., 

2009). Gällande huruvida krav kan predicera graden av engagemang visade denna studie på 

ett svagt signifikant negativt samband mellan kvantitativa krav och engagemang. Något 

samband mellan emotionella krav och engagemang kunde dock inte påvisas. Orsaken till det 

skulle kunna vara att resurser hade en skyddande effekt på graden av engagemang. En annan 

förklaring skulle kunna vara att vissa individer inte upplever krav i arbetet som betungande 

utan istället som stimulerande. Van den Broeck et al. (2010) har i sin studie utgått ifrån att 

krav i arbetet inte enbart behöver ha negativa konsekvenser utan istället kan uppfattas som 

utmanande på ett positivt sätt. Resultatet visade att emotionella krav och arbete-fritid-konflikt 

hade ett negativt samband med resurser (socialt stöd och autonomi) och vitalitet (en 

komponent i engagemang) och ett positivt samband med utmattning. Kvantitativa och 

kognitiva krav hade istället ett positivt samband med vitalitet. 

I Van den Broecks et al. (2010) studie bedömdes emotionella krav som en negativ 

faktor som belastar individen medan kvantitativa krav istället ansågs vara en positiv faktor 

som stimulerade individen. Det kan dock inte uteslutas att deltagarna i föreliggande studie 

uppfattade emotionella krav som stimulerande. Att som utredare möta och hantera människor 

i utsatta situationer skulle visserligen kunna upplevas som känslomässigt betungande. 

Samtidigt skulle möjligheten att få stötta och hjälpa människor kunna upplevas som 

stimulerande vilket skulle kunna vara en förklaring till att emotionella krav inte hade något 

samband med engagemang. Vidare visade denna studie att samtliga resurser hade signifikanta 

negativa samband med både kvantitativa och emotionella krav, vilket ligger i linje med 

tidigare forskning (Bakker et al., 2003; Van den Broeck et al., 2010). Detta skulle kunna vara 

en indikation på att krav i arbetet uppfattades som betungande för individen och bör betraktas 

som en negativ faktor som behöver hanteras.  

Analysen visade även signifikanta korrelationer mellan de oberoende variablerna, 

kvantitativa krav och emotionella krav, autonomi, socialt stöd från kollegor och socialt stöd 

från chef. Dock var samtliga av dessa korrelationer lägre än .50 och bedömdes därför som 

godtagbara (Wilson & MacLean, 2011). Autonomi visade sig korrelera positivt med socialt 
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stöd från kollegor och socialt stöd från chef. Båda dessa korrelationer var högre än .50 och 

höga korrelationer mellan prediktorerna kan öka risken för multikollinearitet vilket kan 

försvåra tolkningen av resultatet. Dock har Wilson och MacLean (2011) angett att 

multikollinearitet uppstår först vid mycket höga korrelationer med värden på .80 och högre.   

Den stora spridningen på deltagarnas svar antydde att det finns stora skillnader i hur 

individen uppfattar sin arbetssituation i form av krav, resurser och engagemang. Detta kan 

bidra till att skapa en bild av hur komplexa fenomenen, krav, resurser och engagemang är. 

Graden av engagemang hos deltagarna låg inom normpoängen medel (Schaufeli och Bakker, 

2004). Det kan diskuteras om det vore önskvärt att polisens utredare som yrkesgrupp 

upplevde ett högre engagemang än genomsnittet. På polisens hemsida (polisen.se) framgår det 

att polisens värdegrund består i att polisen ska genomföra sitt uppdrag professionellt och 

skapa förtroende genom att vara engagerade, effektiva och tillgängliga. Samtidigt är polisens 

verksamhet periodvis hårt pressad vilket kan ha påverkat graden av engagemang hos 

deltagarna. Det faktum att deltagarnas medelvärden på kvantitativa och emotionella krav var 

högre än de i Pejtersens et al. (2010) studie skulle kunna vara en indikation på att upplevelsen 

av höga krav dämpat deltagarnas engagemang.  

Polisforskning har beskrivits som ett ungt forskningsfält och det verkar särskilt saknas 

forskning med polisens utredare som fokus (Brå, 2018). Det är ur ett samhällsperspektiv av 

stor vikt att polisverksamheten, och inte minst utredningsverksamheten, fungerar och 

levererar. Att engagemang har visat sig ha ett positivt samband med prestation (Harter et al., 

2002) torde skapa goda argument för att aktivt arbeta med de faktorer som påverkar 

medarbetares grad av engagemang i arbetet. Det bör även poängteras att fenomenen, krav, 

resurser och engagemang utgår ifrån individens upplevelse. Detta faktum skulle kunna 

fungera som en uppmaning till arbetsgivare att skapa förutsättningar för god dialog och 

kommunikation med sina medarbetare. Vidare kunde resultatet visa att autonomi var den 

resurs som hade det starkaste negativa signifikanta sambandet med kvantitativa krav. Högre 

grad av autonomi hade med andra ord ett samband med lägre grad av kvantitativa krav. 

Autonomi var även den prediktor som hade störst inflytande på engagemang. Detta ger en 

indikation om vikten av att aktivt se över hur varje medarbetare skulle kunna få större 

inflytande och kontroll över sin arbetssituation. Samtidigt hade socialt stöd från både kollegor 

och från chef signifikanta positiva samband med engagemang. Detta skulle kunna uppmuntra 



 

 18 

arbetsgivare att främja arbete som bidrar till att skapa god sammanhållning i arbetsgrupper. 

Vidare skulle resultatet kunna bidra till att skapa en förståelse för chefer om vikten av att se, 

lyssna och stötta medarbetarna i deras dagliga arbete.   

Sammanfattningsvis visade föreliggande studie att resurser hade ett positivt samband 

med engagemang och ett negativt samband med krav i arbetet. Resultatet kan bidra med att 

synliggöra betydelsen av att arbeta med att stärka medarbetares resurser i arbetet. Vidare 

indikerade resultatet att krav bör betraktas som en negativ faktor som ska hanteras av 

individen. Detta innebär att arbetsgivare även bör se över hur kraven på medarbetarna kan 

sänkas. Den stora spridningen på deltagarnas svar förstärkte bilden av att krav och resurser är 

fenomen som utgår från individens upplevelse. En förhoppning vore att detta kan uppmuntra 

arbetsgivare att prioritera en god och kontinuerlig dialog med sina medarbetare.  

 

Studiens styrkor och svagheter 

Instrumenten COPSOQ II och UWES har båda visat sig vara instrument med hög 

reliabilitet (Pejtersen et al., 2010; Schaufeli & Bakker, 2004; Schaufeli, Bakker & Salanova, 

2006). Att lyfta ut dimensioner ur COPSOQ II har visserligen beskrivits som möjligt 

(Berthelsen et al., 2014) men lämpligheten kan diskuteras. Det faktum att den interna 

kompatibiliteten är kontrollerad för varje dimension tyder dock på att det möjligt och 

accepterat att lyfta ut dimensioner ur instrumentet. När arbetslivet upplevs som pressat kan 

det vara svårt att få deltagare att ta sig tid att svara på längre enkäter och det kan då finns 

fördelar med att kunna lyfta ut specifika dimensioner ur COPSOQ II för att begränsa längden 

på frågeformulären och därmed öka deltagandet.  

Urvalet bestod av utredare som arbetade på flera olika arbetsplatser samt med olika 

typer av utredning vilket ökade möjligheten att generalisera resultatet till utredare på 

polisområdes- och lokalpolisområdesnivå. Dock var urvalet litet i förhållande till antal 

utredare i Sverige vilket begränsade möjligheten att generalisera resultatet. Huruvida urvalet 

var representativt är svårt att bedöma då det inte fanns någon tillgänglig statistik över 

polismyndighetens utredare när det gäller fördelning på kön, ålder, utredningserfarenhet samt 

föredelning på typ av utredning som de arbetade med. Vidare uppnåddes inte en jämn 

fördelning mellan vilken typ av utredning deltagarna arbetar med. Av deltagarna var det 63 av 

90 som arbetade med mängdbrott/ ungdomsbrott och 19 arbetade med grova brott/ brott i nära 
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relation. Endast fem respektive tre deltagare arbetade med jourutredning och beredande 

utredning. Med en jämnare fördelning mellan de olika utredningstyperna hade chanserna att 

generalisera resultatet till alla utredare på polisområdes- och lokalpolisområdesnivå ökat. Ett 

alternativ hade varit att låta urvalet endast bestå av utredare av mängdbrott/ ungdomsbrott. 

Resultatet hade i så fall endast kunnat generaliseras till just utredare av mängdbrott/ 

ungdomsbrott. Gällande deltagarnas erfarenhet av utredning var det stor variation mellan 

deltagarna med en spridning från 0 år till 43 år vilket var positivt för möjligheten att 

generalisera resultatet.  

Svarsfrekvensen på 41 % bedömdes som acceptabel. Det kan dock diskuteras vilka 

individer som valt att svara. Det är trots allt 59 % som valt att inte svara och frågan är hur 

dessa utredare upplever sin arbetssituation. Det kan spekuleras i om de utredare som valde att 

inte svara upplevde en pressad arbetssituation och därmed inte ansåg sig ha tid att svara på 

frågeformuläret. En annan förklaring skulle kunna vara att ett bristande intresse för 

psykosocial arbetsmiljö och möjligen ett bristande engagemang för sitt arbete.  

Förhoppningen var att information om anonymitet möjliggjorde för deltagarna att svara 

på frågorna sanningsenligt och att den begränsade längden på frågeformuläret gjorde att 

deltagarna kunnat svara på frågorna utan tidspress. Huruvida deltagarna känt sig manade att 

svara på frågeformuläret med anledning av att författaren själv är polis övervägdes innan 

datainsamlingen påbörjades. För att minska risken för detta skickades frågeformuläret ut via 

mail istället för att dela ut det personligen i pappersform. Bedömningen var att en personlig 

utdelning av frågeformuläret skulle kunna uppfattas som en indirekt påtryckning att svara och 

att det skulle vara lättare att ta ett självständigt beslut att delta om frågeformuläret istället 

skickades via mail.  

Det kan också spekuleras i om polisens utredare som yrkesgrupp består av individer 

som anser att det är viktigt att ställa upp för andra och hjälpa till. Detta skulle i så fall kunna 

vara en orsak till att deltagarna valt att svara. En annan potentiell anledning till att delta skulle 

kunna vara ett intresse för psykosocial arbetsmiljö eller ett behov att få uttrycka sin åsikt 

kring sin upplevelse av sin arbetssituation.  
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Framtida forskning 

Då studien visade på stor spridning när det gällde hur deltagarna uppfattade sin arbetssituation 

utifrån krav, resurser och engagemang skulle det vara av intresse att i framtiden studera krav, 

resurser och engagemang med en kvalitativ ansats. Fenomenen har som tidigare beskrivits 

fokus på individens upplevelse. Vid en kvalitativ studie vore det intressant att säkerställa att 

deltagarna arbetade på samma arbetsplats med likvärdiga arbetsuppgifter, arbetsbelastning 

samt med samma chef och samma kollegor. Detta för att få en djupare förståelse för hur det 

kan komma sig att olika individer kan uppfatta samma arbetssituation på olika sätt.  

Vidare vore det önskvärt att mer forskning bedrevs med polisens utredare som fokus. 

Psykosocial arbetsmiljö är ett komplext fenomen med många dimensioner och framtida 

studier skulle med fördel kunna fokusera på andra former av resurser såsom, återkoppling, 

organisationsklimat samt information. Andra former av krav som hade varit av intresse att 

studera skulle kunna vara, arbete-fritid-konflikt, hinder i arbetet, oskäliga arbetsuppgifter 

samt otydliga mål.  
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Bilaga I- Frågeformulär 

 

Följande frågeformulär handlar om psykosocial arbetsmiljö och består av 31 frågor/ 

påståenden. Det tar ca 5-10 minuter att besvara frågorna.  

 

Ditt deltagande är frivilligt och du som deltar är anonym och du kan närsomhelst avbryta ditt 

deltagande utan att ange något skäl. Svaren kommer endast att användas i detta 

examensarbete samt sammanställas på gruppnivå. Inga enskilda svar kommer därmed kunna 

identifieras.  

 

Kön? 

(Kvinna, man, annat) 

 

Ålder? 

 

Hur många år har du arbetat som utredare hos polisen? 

 

Vilken typ av utredningen arbetar du med? 

(Mängdbrott/ ungdomsbrott, Grova brott/ brott i nära relation, Jourutredning, Beredning/ 

samordning) 

 

Psykosocial arbetsmiljö 
Följande frågor handlar om psykosocial arbetsmiljö. Vissa frågor kanske passar dig och ditt 

arbete bättre än andra frågor men vänligen försök att besvara alla frågorna ändå. Markera det 

svar som passar bäst in på dig och ditt arbete. 

 

Är din arbetsbörda ojämnt fördelad så att arbete samlas på hög? 

(Alltid, Ofta, Ibland, Sällan, Aldrig/nästan aldrig) 

 

Hamnar du genom ditt arbete i känslomässigt påfrestande situationer?
 

(Alltid, Ofta, Ibland, Sällan, Aldrig/nästan aldrig) 

 

Har du möjlighet att påverka väsentliga beslut som gäller ditt arbete?  

(Alltid, Ofta, Ibland, Sällan, Aldrig/nästan aldrig) 

 

Måste du förhålla dig till andra människors personliga problem i ditt arbete?  

Alltid, Ofta, Ibland, Sällan, Aldrig/nästan aldrig) 

 

Kan du påverka vem du arbetar tillsammans med? 

(Alltid, Ofta, Ibland, Sällan, Aldrig/nästan aldrig) 

 

Kan du påverka vad du gör i ditt arbete?  

(Alltid, Ofta, Ibland, Sällan, Aldrig/nästan aldrig) 

 

Kommer du efter med ditt arbete? 

(Alltid, Ofta, Ibland, Sällan, Aldrig/nästan aldrig) 



 

 25 

 

 

Hur ofta händer det att du inte hinner slutföra alla dina arbetsuppgifter?  

(Alltid, Ofta, Ibland, Sällan, Aldrig/nästan aldrig) 

 

Har du tillräckligt med tid för att utföra dina arbetsuppgifter? 

(Alltid, Ofta, Ibland, Sällan, Aldrig/nästan aldrig) 

 

Kan du påverka din arbetsmängd?  

(Alltid, Ofta, Ibland, Sällan, Aldrig/nästan aldrig) 

 

Om du behöver, får du hjälp och stöd från dina kollegor? 

(Alltid, Ofta, Ibland, Sällan, Aldrig/nästan aldrig) 

 

Om du behöver, är dina kollegor beredda att lyssna till dina problem med arbetet? 

(Alltid, Ofta, Ibland, Sällan, Aldrig/nästan aldrig) 

 

Hur ofta talar dina kollegor med dig om hur du utför ditt arbete? 

(Alltid, Ofta, Ibland, Sällan, Aldrig/nästan aldrig) 

 

Är ditt arbete känslomässigt krävande?  

(I mycket hög grad, I hög grad, Delvis, I liten grad, I mycket liten grad) 

 

Blir du känslomässigt berörd av ditt arbete? 

(I mycket hög grad, I hög grad, Delvis, I liten grad, I mycket liten grad) 

 

Om du behöver, är din närmaste chef beredd att lyssna på problem som rör ditt arbete?  

(Alltid, Ofta, Ibland, Sällan, Aldrig/nästan aldrig) 

 

Om du behöver, får du stöd och hjälp med ditt arbete från din närmaste chef?  

(Alltid, Ofta, Ibland, Sällan, Aldrig/nästan aldrig) 

 

Hur ofta talar din närmaste chef med dig om hur du utför ditt arbete?  

(Alltid, Ofta, Ibland, Sällan, Aldrig/nästan aldrig) 
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Arbete och Välmående  
Följande 9 påståenden handlar om hur du brukar känna dig på arbetet. Läs varje påstående 

noga och tänk efter om du någon gång haft den känslan när du jobbar. Om du aldrig känt dig 

på det viset, kryssa i ’0’ (noll) i rutan efter frågan. Om du har upplevt känslan som beskrivs, 

tala om hur ofta genom att kryssa i den siffra mellan 1 och 6 som bäst stämmer överens med 

hur vanligt, eller ovanligt, det är att du känner på det här viset när du jobbar.  
 

Jag spritter av energi på jobbet  

0 Aldrig  
1 Nästan aldrig (Några ggr om året eller mindre) 
2 Sällan (En gång i månaden eller mindre) 
3 Ibland (Några ggr i månaden) 
4 Ofta (En gång i veckan)  
5 Mycket ofta (Några gånger i veckan) 
6 Alltid (Varje dag)  

 
På jobbet känner jag mig stark och energisk  

0 Aldrig  
1 Nästan aldrig (Några ggr om året eller mindre) 
2 Sällan (En gång i månaden eller mindre) 
3 Ibland (Några ggr i månaden) 
4 Ofta (En gång i veckan)  
5 Mycket ofta (Några gånger i veckan) 
6 Alltid (Varje dag)  
 
Jag känner mig entusiastisk inför mitt jobb  

0 Aldrig  
1 Nästan aldrig (Några ggr om året eller mindre) 
2 Sällan (En gång i månaden eller mindre) 
3 Ibland (Några ggr i månaden) 
4 Ofta (En gång i veckan)  
5 Mycket ofta (Några gånger i veckan) 
6 Alltid (Varje dag)  
 
Mitt arbete inspirerar mig  
0 Aldrig  
1 Nästan aldrig (Några ggr om året eller mindre) 
2 Sällan (En gång i månaden eller mindre) 
3 Ibland (Några ggr i månaden) 
4 Ofta (En gång i veckan)  
5 Mycket ofta (Några gånger i veckan) 
6 Alltid (Varje dag)  
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När jag stiger upp på morgonen så känner jag för att gå till jobbet  
0 Aldrig  
1 Nästan aldrig (Några ggr om året eller mindre) 
2 Sällan (En gång i månaden eller mindre) 
3 Ibland (Några ggr i månaden) 
4 Ofta (En gång i veckan)  
5 Mycket ofta (Några gånger i veckan) 
6 Alltid (Varje dag)  
 

Jag känner mig lycklig när jag går upp i mitt arbete   
0 Aldrig  
1 Nästan aldrig (Några ggr om året eller mindre) 
2 Sällan (En gång i månaden eller mindre) 
3 Ibland (Några ggr i månaden) 
4 Ofta (En gång i veckan)  
5 Mycket ofta (Några gånger i veckan) 
6 Alltid (Varje dag)  
 

Jag är stolt över det arbete jag utför   
0 Aldrig  
1 Nästan aldrig (Några ggr om året eller mindre) 
2 Sällan (En gång i månaden eller mindre) 
3 Ibland (Några ggr i månaden) 
4 Ofta (En gång i veckan)  
5 Mycket ofta (Några gånger i veckan) 
6 Alltid (Varje dag)  
 

Jag rycks med när jag arbetar   
0 Aldrig  
1 Nästan aldrig (Några ggr om året eller mindre) 
2 Sällan (En gång i månaden eller mindre) 
3 Ibland (Några ggr i månaden) 
4 Ofta (En gång i veckan)  
5 Mycket ofta (Några gånger i veckan) 
6 Alltid (Varje dag)  
 

 

Jag är uppslukad av mitt arbete  
0 Aldrig  
1 Nästan aldrig (Några ggr om året eller mindre) 
2 Sällan (En gång i månaden eller mindre) 
3 Ibland (Några ggr i månaden) 
4 Ofta (En gång i veckan)  
5 Mycket ofta (Några gånger i veckan) 
6 Alltid (Varje dag)  

 


