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Abstrakt 
 
Studiens syfte var att undersöka den psykosociala arbetsmiljöns betydelse när anställda 
bestämmer sig för att säga upp sina arbeten i en industriell organisation. Samt att 
undersöka om anställningstid inom organisationen och ålder hade betydelse för avsikt att 
lämna. En kvantitativ forskningsstrategi användes för studien, där en webbaserad 
enkätundersökning genomfördes hos en organisation inom den industriella sektorn. Ett 
representativt urval genererade 138 svar, vilket resulterade i en svarsfrekvens på 57%. 
Mätinstrument för studien bestod av verktyget Intention to Leave Scale (Kelloway, 
Gottlieb & Barham, 1999) samt delar av Copenhagen Psychological Questionnaire 
(Kristensen, Hannerz, Høgh & Borg, 2005). För denna studie uppnåddes en Cronbach’s 
alfa reliabilitetskoefficient för Intention to Leave Scale på α = .86 samt α = .89 för 
dimensionen samarbete och ledning, α = .82 för dimensionen arbetstillfredsställelse samt 
α = .90 för dimensionen värderingar på arbetsplatsen från Copenhagen Psychological 
Questionnaire. Pearson’s korrelationsanalys samt envägs-ANOVA användes för att 
analysera insamlad data. Analysresultaten påvisade signifikanta samband mellan avsikt 
att lämna och psykosocial arbetsmiljö. Det visades inga signifikanta skillnader avseende 
avsikt att lämna sett till anställningstid och ålder. Utifrån presenterade resultat drogs 
slutsatsen att det i linje med tidigare studier även fanns samband inom den industriella 
sektorn. För framtida forskning ansågs det finnas behov av kausalitetsstudier av ämnet.  
 
Nyckelord: psykosocial arbetsmiljö, avsikt att lämna, arbetstillfredsställelse, 
personalomsättning, enkätstudie, arbets- och organisationspsykologi 
 
 
  



 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate the importance of the psychosocial work 
environment when employees decide to terminate their employment within an industrial 
organization. The purpose was also to investigate whether or not tenure and age was of 
importance for intentions to leave. A quantitative design was used for the study, where a 
web-based survey was conducted at an organization within the industrial sector. A 
representative selection generated 138 responses, resulting in a response rate of 57%. The 
instruments used were the Intention to Leave Scale (Kelloway, Gottlieb & Barham, 1999) 
and parts of the Copenhagen Psychological Questionnaire (Kristensen, Hannerz, Høgh & 
Borg, 2005). For this study, Cronbach's alpha reliability coefficient for the Intention to 
Leave Scale was α = .86 and for the Copenhagen Psychological Questionnaire 
dimensions; α = .89 for Interpersonal relations and leadership, α = .82 for Job 
satisfaction, and α = .90 for Values at the workplace. Pearson's correlation analysis and 
One-Way ANOVA were used to analyze collected data. The results show significant 
relationships between intention to leave and psychosocial work environment. There were 
no significant differences regarding the intention to leave based on age or tenure. The 
findings of the study were in line with previous research, therefore it was concluded that 
a correlation existed within the industrial sector as well. For future research, it was 
implied that a need for causality studies of the subject was apparent. 
 
Keywords: psychosocial work environment, intention to leave, job satisfaction, turnover, 
turnover intentions, survey study, work psychology 
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Introduktion 

Psykologiska och sociala förhållanden på arbetsplatsen är ett ämne som blivit allt 

mer framträdande avseende personalfrågor. Kraven på organisationer har ökat och det 

räcker inte längre att enbart ha en hälsosam fysisk arbetsmiljö. Fokus ligger nu allt mer 

på systematiskt arbetsmiljöarbete och de anställdas psykiska välmående, något som fått 

eftertryck i svenskt lagrum. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och 

social arbetsmiljö (AFS, 2015:4) har organisationer ansvar för att bland annat konflikter 

och orimliga arbetskrav ska kunna hanteras och förebyggas. Antalet anmälda fall av 

arbetsrelaterade sjukdomar orsakade av sociala och psykologiska faktorer har enligt 

Arbetsmiljöverket (2015b) ökat med cirka 70 procent mellan åren 2010-2014, vilket kan 

ses som en effekt av en ökad medvetenhet i samhället. Denna ökning i sjuktal anses på 

lång sikt indikera på att flertalet medarbetare väljer att lämna en organisation om de 

bakomliggande problemen kvarstår. För en del yrkessektorer används avsikten att lämna 

organisationen som en indikator till hur anställda upplever kvaliteten på arbetsplatsen 

(Nyckeltalsinstitutet, u.å.). Detta är viktigt att ta hänsyn till i arbetet med att attrahera nya 

medarbetare samt att framstå som en attraktiv arbetsgivare, framför allt om önskan finns 

att attrahera den yngre generationen. Det finns skillnader mellan olika åldersgrupper på 

arbetsmarknaden och deras avsikt att lämna en organisation (Corin, Berntson & 

Härenstam, 2016). Därav anses det betydande att undersöka skillnader mellan olika 

demografiska grupper i organisationen då generationsskillnader är högst aktuellt på 

dagens arbetsmarknad. 

En organisation behöver en viss nivå av personalomsättning för att fungera 

optimalt, all personalomsättning innebär inte negativa konsekvenser (Bluedorn, 1982). 

För låg personalomsättning kan leda till att organisationens tillväxt hindras samt att 

arbetsgruppen blir för homogen (Hancock, Allen, Bosco, McDaniel & Pierce, 2013; 
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Mobley, 1982). Att anställda i nyckelpositioner lämnar organisationen kan däremot vara 

kostsamt och resurskrävande. Det gäller både ekonomiska aspekter så som annonsering 

och rekrytering av nya medarbetare, men också minskad produktivitet under upplärning, 

minskad moral samt sämre sammanhållning på arbetsplatsen (Bluedorn, 1982; Liu, 

Zhang, Wang & Lee, 2011; Mobley, 1982). Andra negativa konsekvenser av 

personalomsättning kan vara att värdefull information blir tillgänglig för konkurrenter 

om en medarbetare lämnar organisationen men är kvar inom samma sektor (Hancock et 

al., 2013). Detta kan på lång sikt leda till en minskad omsättning för organisationen samt 

bidra till att klienter väljer att samarbeta med konkurrenter. Det anses därför vara högst 

aktuellt att kunna åtgärda eventuella problem i den psykosociala arbetsmiljön som kan 

leda till att medarbetare slutar. 

Teoretisk bakgrund 

Beslutet bakom avsikten att lämna en organisation har visat sig baserats på ett 

medvetet ställningstagande som oftast inneburit en reflektion hos den anställde. Det var 

sällan en spontan eller ogenomtänkt handling (Mobley, 1982; Mor Barak, Lewin, Nissly 

& Lane, 2006; Morrell, Loan-Clarke & Wilkinson, 2001; Sun & Wang, 2017). Enligt 

Astvik, Welander och Isaksson (2017) har studier oftast fokuserat på avsikten att lämna 

en organisation snarare än att samla in data gällande faktisk personalomsättning i relation 

till en arbetssituation, då sådana studier inneburit svårigheter. Morrell et al., (2001) ansåg 

att det var av vikt att göra en skillnad mellan anställningar som avslutats på grund av 

egna initiativ från de anställda och anställningar som avslutats på grund av externa skäl 

oberoende av de anställdas avsikter, såsom nedskärningar och pensioneringar. Den 

förstnämnda typen av avslut kan ofta undvikas, medan den senare ses som oundviklig 

(Price & Mueller, 1981). Två större forskningstraditioner gällande personalomsättning 

har identifierats; ett ekonomiskt perspektiv samt ett psykologiskt perspektiv. Inom det 
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ekonomiska perspektivet fokuserades forskningen till områden med extern påverkan 

såsom upplevda möjligheter och faktisk tillgänglighet av lediga arbeten på 

arbetsmarknaden, aktivt arbetssökande, belöningar samt investeringar (Morrell et al., 

2001). Perspektivet belyste främst de arbetsmöjligheter som fanns på marknaden och det 

var denna variabel som ekonomer fann betydande då fler upplevda möjligheter ledde till 

en högre nivå av omsättning (Price, 2001). Det psykologiska perspektivet fokuserade 

istället på de anställda samt känslomässiga aspekter som exempelvis 

arbetstillfredsställelse, organisatoriskt engagemang och jämlikhet (Morrell et al., 2001). 

Detta perspektiv har visat sig lägga en större vikt vid beslutsprocessen bakom individens 

avsikt att lämna, därav valdes det för denna studie att endast fokusera på det 

psykologiska perspektivet av personalomsättning. 

Då ett generellt accepterat ramverk om olika faktorers relation till avsikt att 

lämna saknades, använde forskare inte sällan olika separata teorier och ramverk (Lee & 

Mitchell, 1994). De flesta ramverk och modeller som utvecklats gällande avsikten att 

lämna byggde på olika variablers modererande eller preciderande kraft (Morrell et al., 

2001). Dock hade de olika modellerna som utformats en stor variation gällande de 

variabler som inkluderades och variabler som ansågs vara av stor vikt för vissa studier 

inkluderades inte i andra (Price & Mueller, 1981). De mest framstående modellerna som 

utformats under det senaste seklet var Mobley’s modell över processen som leder fram 

till att en anställd avslutar sin anställning, Price’s modell som fokuserade på faktorer som 

ledde till personalomsättning samt Lee och Mitchell’s “unfolding model” (Hom, Lee, 

Shaw & Hausknecht, 2017). Den förstnämnda modellen byggde på att det fanns ett linjärt 

samband mellan arbetsotillfredsställelse och avsikten att lämna, med resultat i att den 

anställde faktiskt lämnade organisationen (Mobley, 1977). Denna modell byggde på att 

missnöje stegvis eskalerade till avsikt att lämna genom tankar på att lämna, utvärdering 
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av fördelar och nackdelar med att avsluta sin tjänst samt att den anställde i det sista steget 

slutligen lämnade. Modellen som utformats av Price (Price & Mueller, 1981) fokuserade 

mer på komponenter som arbetet innehöll vilka ledde till avsikt att lämna. Detta skiljde 

sig från de processer som var fokusområde i Mobley’s modell. Modellen innefattade 

komponenter som arbetsplatsfaktorer, möjligheter på arbetsmarknaden, gemenskap, 

professionalism, arbetstillfredsställelse samt avsikter att lämna. De två sistnämnda ansågs 

vara modererande variabler för hur miljöpåverkan kunde resultera i omsättning. Den 

modell som senare utformades av Lee och Mitchell (1994) ansågs utmana det då rådande 

sättet att se på hur avsikten att lämna väcks hos en anställd. De argumenterade för att en 

låg nivå av arbetstillfredsställelse var en betydande orsak bakom avsikten att lämna, då 

missnöjda anställda sökte efter och lämnade sina nuvarande arbeten för andra mer 

fördelaktiga yrken. Vidare introducerade Lee och Mitchell konceptet av “chocker”, så väl 

internt styrda som externt påverkade, vilka ledde till att tankar på att lämna 

organisationen väcktes. Dessa chocker ansågs ha sitt ursprung i fyra olika kategorier; 

igenkännande, överträdelser, granskning av alternativa jobbmöjligheter samt 

omvärdering av situationer. Även om dessa modeller fokuserade på olika aspekter som 

resulterat i avsikten att lämna eller en hög personalomsättning, ansågs de ha gemensamt 

att de blandat faktorer av det ekonomiska samt det psykologiska perspektivet av 

personalomsättning. I och med detta ansågs inte modellerna vara fullt möjliga att anpassa 

till denna studies inriktning på enbart den psykosociala arbetsmiljön. 

Tidigare studier har utförts inom varierande yrkesgrupper med fokus på olika 

faktorer gällande avsikt att lämna en organisation. Exempel på faktorer som har 

undersökts var bland andra: demografiska variabler, organisatoriskt engagemang, 

arbetstillfredsställelse, arbetsrelaterad stress, mobbning, utmattningssyndrom samt balans 

mellan arbetsliv och privatliv (Baillien, Neyens, De Witte & De Cuyper, 2009, 
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Berthelsen, Skogstad, Lau & Einarsen, 2011; Hancock et al., 2013; Mor Barak et al., 

2006; Mobley, 1977). Det fanns aspekter som verkade förmildrande och i en del fall 

bidrog till att den anställde stannade hos organisationen trots en stark avsikt att lämna, 

exempel på sådana aspekter var känsla av tillhörighet till organisationen, samspel med 

kollegor och upplevda möjligheter på arbetsmarknaden (Mor Barak et al., 2006; Regts & 

Molleman, 2013). Utförda studier fokuserade främst på den sociala sektorn (Astvik et al., 

2017; Corin et al., 2016; Kelloway, Gottlieb & Barham, 1999; Price & Mueller, 1981; 

Regts & Molleman, 2013; Tham, 2007), därav ansågs en studie i en annan yrkessektor 

behövlig vilket ledde till att utförd studie kom att ske i den industriella sektorn. 

Demografiska variabler och deras förhållande till olika avsikt att lämna sitt arbete 

Ålder har främst använts som en kontrollvariabel då förhållanden av den 

psykosociala arbetsmiljön studerats (Ng & Feldman, 2010) och flertalet utförda studier 

påvisade ett negativt samband mellan avsikt att lämna och medarbetares ålder (Corin et 

al., 2016; Griffin, Hogan & Lambert, 2014; Ng & Feldman, 2009). En utförd kvantitativ 

metaanalys av Ng och Feldman (2009), där ålder förekommit som en variabel sett till 

avsikt att lämna, visade på att den yngre generationen hade en annan förberedelse för att 

röra sig mellan organisationer och anställningar. Yngre anställda hade även en högre 

tendens att lämna en organisation till följd av svåra arbetssituationer. Baserat på den 

spridning mellan generationer som fanns på arbetsmarknaden ansågs det vara av vikt att 

studera medarbetares ålder i förhållande till avsikt att lämna samt psykosocial 

arbetsmiljö. Ålder har även visats vara starkt korrelerad med anställningens duration. 

Dock betonades vikten av att skilja dem åt som olika variabler då ålder inte 

nödvändigtvis innebar en lång anställningstid i organisationen. Äldre medarbetare visade 

generellt en högre vilja att stanna i organisationen, då de värdesatte anställningens 

duration annorlunda än den yngre generationen (Van Breukelen, van der Vlist & 



 6 

Steensma, 2004; Tzafrir, Gur & Blumen, 2015). Anställningstid fungerade då som en 

förstärkande orsak att stanna kvar i organisationen (Ng & Feldman, 2009). I och med det 

generationsskifte som skett på arbetsmarknaden förekom större skillnader mellan 

åldersgrupper och därmed skapades större press på organisationer och ledare att förvalta 

mångfalden aktivt och på så sätt förhindra en ökad personalomsättning (Nishii & Mayer, 

2009). 

Psykosocial arbetsmiljö och deras förhållande till olika avsikt att lämna sitt arbete 

I dagens moderna samhälle har den psykosociala arbetsmiljön ansetts vara ett av 

de viktigaste problemområdena i arbetslivet (Abrahamsson & Johansson, 2013; 

Kristensen, Hannerz, Høgh & Borg, 2005). Psykosocial arbetsmiljö har definierats som 

hur individen reagerade på och upplevde sin omgivning (Abrahamsson & Johansson, 

2013; Arbetsmiljöverket, 2015a). I Europa har det rapporterats om att individer har ansett 

sig vara utsatta för psykologiska och sociala stressorer på sina arbetsplatser, där 

konsekvenser som uppstått var signifikanta för den anställde, organisationen samt för 

samhället (Kristensen et al., 2005). Att arbetsmiljöarbete bedrivits av organisationer för 

att förbättra psykologiska och sociala förhållanden på arbetsplatser har gynnat både 

individer och organisationer samt bidragit till en positiv utveckling i samhället. En god 

psykosocial arbetsmiljö bedömdes innefatta en balans av arbetsbelastning, krav samt 

utmaningar. Arbetets utformning ansågs vara fysiskt, kognitivt samt kulturellt 

tillfredsställande och arbetsplatsen präglades bland annat av ett gott ledarskap, tillit, en 

hög nivå av rättvisa och respekt, öppen kommunikation och en hög trivselnivå samt 

socialt stöd (Abrahamsson & Johansson, 2013).  

Samarbete och ledning. 

Socialt stöd och utbyte ansågs betydelsefullt för att minska medarbetarnas avsikt 

att lämna. En kvantitativ studie utförd av Regts och Molleman (2013) visade på ett 
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negativt samband mellan ett upplevt mottagande av Interpersonal Citizenship Behaviour 

(ICB) från kollegor och medarbetares avsikt att lämna organisationen. Med ICB avsågs 

de handlingar som utfördes mellan kollegor bortom de handlingar som inkluderades i 

individens arbetsuppgifter. Bristande socialt stöd från kollegor visades även vara 

sammankopplat med mobbning på arbetsplatsen, något som i sin tur hade ett samband 

med avsikt att lämna (Baillien et al., 2009). Stöttande beteende från kollegor kunde 

stärka engagemanget och känslan av tillhörighet till organisationen. Socialt stöd ansågs 

därav spela både en direkt och indirekt roll för ämnet (Regts & Molleman, 2013). 

Ledningskvalitet och relation till underordnade hade ett direkt negativt samband 

med avsikt att lämna en organisation (Han & Jekel, 2011). Medarbetares upplevelser av 

kvalitet på ledarskap visades även höra samman med hög personalomsättning i 

arbetsgrupper där ålder och anställningstid varierade. Detta framkom i en kvantitativ 

surveyundersökning utförd av Nishii och Mayer (2009) om avsikt att lämna hos 

arbetsgrupper med stor spridning avseende ålder och anställningstid. Studien visade även 

att det fanns ett positivt samband mellan avsikt att lämna organisationen hos grupper med 

låg ledningskvalitet där generationsskillnader förekommer. Ledningskvalitet hade även 

en betydande roll i medarbetares involvering på arbetsplatsen och genom det ett indirekt 

samband med avsikt att lämna (Gosh, Reio & Bang, 2013; Sun & Wang, 2017). Leader-

Member Exchange-teorin (LMX) var en betydande teori för studier om ledningskvalitet 

(Erdogan & Bauer, 2010; Nishii & Mayer, 2009). LMX byggde på idén att en ledare 

skapade olika relationer med sina medarbetare och baserat på den relationen gav olika 

typer av stöttning, tillit och respekt. Detta ansågs viktigt att undersöka och ta hänsyn till i 

studier vilka undersökte om ledningskvalitet hade ett samband med medarbetares avsikt 

att lämna (Erdogan & Bauer, 2010). Det påvisades att en ledare som ignorerade, inte gav 

ordentlig feedback eller inte visade tillit till sina medarbetare kunde resultera i mindre 
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organisatoriskt engagemang som i sin tur hade ett samband med avsikt att lämna (Gosh et 

al., 2013). En ledare ansågs fungera som en förebild för sina medarbetare och en 

bristande ledningskvalitet kunde därför eventuellt leda till negativa konsekvenser för en 

organisation. Utöver sambandet med avsikt att lämna hade LMX även ett signifikant 

samband med arbetstillfredsställelse. Detta påvisades i en enkätstudie utförd av Han och 

Jekel (2011), där LMX studerades i förhållande till olika aspekter av arbetsmiljön för 

sjuksköterskor. De medarbetare som var nöjda med sin chef och relationen de hade kände 

en högre tillfredsställelse till sitt jobb sett till helheten (Han & Jekel, 2011; Tham, 2007). 

Det påvisades även att LMX hade en modererande effekt på förhållandet mellan avsikt 

att lämna och arbetstillfredsställelse (Han & Jekel, 2011). 

Arbetstillfredsställelse. 

Arbetstillfredsställelse har visats vara en viktig del av den psykosociala 

arbetsmiljön. Med arbetstillfredsställelse menades en positiv inställning som uppstod när 

individens förväntningar på sitt jobb överensstämde med de faktiska upplevelserna av det 

(Heslop, Smith, Metcalfe, Macleod & Hart, 2002). Det har påvisats att sådana 

upplevelser hade en påverkan på medarbetares mentala hälsa. I de fall då missnöje fanns 

och individen inte kunde påverka sin situation upplevdes en känsla av att vara fast på 

arbetsplatsen (Huysse-Gaytandjieva, Groot & Pavlova, 2013). Tidigare studier visade på 

ett negativt samband mellan arbetstillfredsställelse och avsikt att lämna (Cotton & Tuttle, 

1986; Han & Jekel, 2011; Regts & Molleman, 2013). Arbetstillfredsställelse visades 

också ha ett starkare samband med avsikt att lämna jämfört med andra variabler i den 

psykosociala arbetsmiljön (Calisir, Gumussoy & Iskin, 2011). Det fanns även ett 

samband mellan arbetstillfredsställelse och känslan av tillhörighet till organisationen, 

vilket tidigare nämnts som en förmildrande effekt i en individs beslut att lämna (Mor 

Barak et al., 2006; Regts & Molleman, 2013; Van Breukelen et al., 2004). Forskare har 
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funnit att arbetstillfredsställelse och organisatoriskt engagemang har stark påverkan 

sinsemellan men det har inte fastställts om tillfredsställelse orsakar engagemang eller om 

engagemang influerar tillfredsställelse (Mor Barak et al., 2006; Price, 2001). I en 

enkätstudie inom området undersökte Calisir et al., (2011) organisatoriskt engagemang 

som en variabel, men då detta inte räknades in som en del av den psykosociala 

arbetsmiljön valde författarna till denna studie att inte ta hänsyn till denna som en enskild 

variabel utan fokuserade istället på enbart arbetstillfredsställelse. Betydelsen av en hög 

nivå av detta ansågs vara påtaglig då variabeln var återkommande i flertalet studier inom 

området, vilket även speglades i ovan nämnda teoretiska modeller gällande avsikt att 

lämna. 

Värderingar på arbetsplatsen. 

Värderingar på arbetsplatsen ansågs vara en viktig del i de anställdas upplevda 

arbetstillfredsställelse. I en metaanalytisk studie om värderingar på arbetsplatsen 

definierade Bourne och Jenkins (2013) dem som en mindre mängd normer, vilka 

tillsammans skapar ett värderingssystem. I studien skapades ett ramverk för att tydliggöra 

värderingar inom organisationen som fenomen. Dessa värderingar kunde delas upp i fyra 

underkategorier; förmedlade från organisationen, tillskrivna, delade samt önskade. De 

värderingar som förmedlades från organisationen fanns oftast formulerade i policys samt 

offentliga kanaler. Med tillskrivna värderingar menades de värderingar som anställda fick 

av att arbeta i organisationen och vistas på arbetsplatsen. Kategorin delade värderingar 

syftade till de identifierade normer hos anställda som de ansåg sig dela med 

organisationen. Önskade värderingar ansågs vara sådant som inte fanns, men som borde 

finnas på arbetsplatsen. Samtliga kategorier bidrog till de värderingar som fanns på 

arbetsplatsen, där ingen underkategori prioriterades högre utan samspelet mellan dem 

ansågs vara i ständig rörelse (Bourne & Jenkins, 2013). Det påvisades en större risk för 
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att en medarbetare lämnar om skillnader mellan organisationens och individens 

värderingar var påtagliga (Tzafrir et al., 2015). 

Upplevd rättvisa på arbetsplatsen ansågs vara en betydande aspekt i anställdas 

åsikter om organisationen samt spelade en viktig roll i hur benägna anställda var att 

lämna. Det har påvisats ett måttligt samband mellan upplevd rättvisa och avsikt att lämna 

sett till både rättvisa i processer samt fördelning av rättvisa på arbetsplatsen (Mor Barak 

et al., 2006). En organisation ansågs vara rättvis då respekt, öppenhet och tillit kunde 

urskiljas (Riolli & Savicki, 2006). Det har visats att både tillit till individer samt till 

organisationen som helhet var en betydande aspekt för organisationens framgång 

(McAllister, 1995). En viktig komponent av sådan framgång var känslan av tillhörighet 

som följde då medarbetare upplevde förtroende till chefer och ledning. Handlingar som 

främjade detta var bland annat en inkluderande organisationskultur samt att chefer till 

hög grad delgav viktig information till de anställda (Mishra & Morrisey, 1990). Utan ett 

förtroende möttes inte de förväntningar som fanns och samhörighet till organisationen 

minskade, vilket ledde till att de anställdas avsikt att lämna ökade (Tzafrir et al., 2015). 

Tillit och rättvisa visades även ha en förmildrande verkan i organisationer där ett 

bristande ojämnt ledarskap identifierats (Erdogan & Bauer, 2010). Det har visats att 

förtroende och inkluderande organisationskultur resulterade i mindre konflikter och 

spänning mellan medarbetare, ökad produktivitet och lägre personalomsättning (Mishra 

& Morrisey, 1990). 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka den psykosociala arbetsmiljöns 

betydelse när anställda bestämmer sig för att säga upp sina arbeten i en industriell 

organisation. Med den psykosociala arbetsmiljön avses samarbete och ledning, 

arbetstillfredsställelse samt värderingar på arbetsplatsen. Vidare var syftet med studien 
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att undersöka effekter av ålder och anställningstid på avsikten att lämna organisationen. 

Utifrån angiven teoretisk bakgrund har följande frågeställningar utformats: 

• Finns det samband mellan anställdas avsikter att lämna organisationen och deras 

upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön? 

• Finns det skillnader mellan individer med olika anställningstid hos organisationen 

sett till avsikt att lämna? 

• Finns det skillnader avseende ålder och avsikt att lämna organisationen? 

Metod 

I följande avsnitt redogörs för studiens design, urval, mätinstrument, 

forskningskvalitet, etiska hänsynstaganden och analysmetod. 

Design 

Utförd studie hade en deduktiv ansats, där tidigare presenterad bakgrund utgjorde 

grunden för val av forskningsdesign. Vid besvarande av studiens frågeställningar 

användes en kvantitativ forskningsstrategi. Kännetecknande för en kvantitativ studie var 

att existerande kunskapsteori användes som grund och utifrån detta skapades 

frågeställningar, vilka sedan besvarades utifrån insamlad data. Denna forskningsdesign 

användes i allmänhet när generaliserande slutsatser önskades dras utifrån resultaten från 

en genomförd studie (Bryman, 2011). I utförd studie baserades valet av 

forskningsstrategi på att enbart sambandsmönster mellan variabler eftersöktes och inte 

orsaker till dessa. Datainsamling skedde via en webbaserad enkätundersökning. Valet av 

undersökningsmetod baserades på en strävan efter att nå ut till så många respondenter 

som möjligt, vilket underlättades med ett webbaserat verktyg då organisationens kontor 

var spridda över ett stort område. Valet av enkätundersökning baserades även på en 

önskan om att undvika intervjuareffekt. Med detta menades den tendens som fanns hos 

respondenterna att framställa sig själva i positiv dager, även kallat social önskvärdhet 
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(Bryman, 2011). En metod, där datainsamling skedde anonymt, ansågs även fördelaktigt 

då ämnena som undersöktes kan uppfattats som känsliga för respondenterna. Om 

datainsamling istället hade skett via intervjuer misstänks det ha kunnat resultera i mindre 

uppriktiga svar från deltagare. Valet av metod går även i linje med den insamlingsmetod 

som använts vid andra utförda studier om ämnet (Astvik et al., 2017; Calisir et al., 2011; 

Erdogan & Bauer, 2010; Han & Jekel, 2011; Mor Barak et al., 2006). 

Urval 

Organisationen, hos vilken studien genomfördes, tillhörde den industriella 

sektorn och hade kontor utspridda över större delen av Sverige. Därav ansågs ett 

webbaserat verktyg underlätta möjligheten för deltagare att medverka i undersökningen. 

Organisationen bestod av 247 individer, där alla fick chansen att delta i studien. Detta då 

det möjliggjorde ett representativt urval av populationen för organisationen i fråga. Vid 

ett så kallat obundet slumpmässigt urval hade inte forskaren något inflytande över de 

människor som kom att ingå i studien, därmed gavs ett slumpmässigt urval från 

undersökningspopulationen, även kallat ett sannoliksheturval (Bryman, 2011; 

Denscombe, 2016). En fördel fanns i att utföra en studie som omfattade hela 

organisationen då det på så sätt kunde dras generaliserande slutsatser för organisationen i 

fråga utifrån materialet som samlats in. 

Av de 247 anställda var det fem stycken mottagare som enkäten ej nådde fram till 

på grund av inaktiva email-adresser. Därav var det totala antalet som mottog enkäten 242 

individer och av dessa besvarade totalt 150 individer enkäten (N=150), vilket motsvarade 

en svarsfrekvens på 62%. Efter en första bortfallsanalys togs sex stycken deltagare bort 

från studien, då deras enkätformulär returnerades med ett stort antal ofullständiga svar. 

Därefter togs ytterligare sex deltagare bort, då dessa identifierades som extremvärden och 

därmed orsakade en snedfördelning av data. Därav kom analyserna att baseras på 138 
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deltagare (N=138), vilket motsvarade en svarsfrekvens på 57%. Enligt Schonlau, Fricker 

och Elliott (2002) varierade svarsfrekvensen mellan 7-44% för webbaserade 

enkätundersökningar, därav ansågs procenttalet för denna studie mer än tillräckligt. Av 

de 138 deltagarna som slutligen ingick i studien var 79.6% män och 20.4% kvinnor. 

Respondenternas åldrar sträckte sig mellan 21-66 år (M=44, SD=9,99). Avseende 

deltagarnas anställningstid grupperades variabeln i tre kategorier, varav 26.3% ingick i 

gruppen mindre än 3 år, 31.2% i 3-12 år samt 42.8% i gruppen mer än 12 år. Sett till 

fördelningen mellan avdelningar i organisationen tillhörde 70.3% avdelningen 

“Försäljning”, 11.6% svarade “Erbjudande och försörjning” samt 4.3% tillhörde 

“Administration”. För de respondenter som inte ansåg sig tillhöra någon av 

avdelningarna ovan fanns alternativet “Annat”, vilket 13.8% av deltagarna valde.  

Val och konstruktion av instrument 

Enkäten som använts i studien bestod av totalt 38 frågor varav fyra inledande 

bakgrundsfrågor berörde respondenternas kön, ålder, anställningstid samt vilken 

avdelning de tillhörde. I den andra delen av enkäten användes Intention to Leave Scale 

(ITL) för att mäta respondenternas avsikt att lämna organisationen samt Copenhagen 

Psychological Questionnaire (COPSOQ) för att mäta de psykologiska och sociala 

förhållandena i arbetet. 

ITL, var ett mätinstrument bestående av fyra items som utformades av Kelloway 

et al., (1999). Dessa items utgick från en femgradig Likert-skala som sträckte sig från 1 

(instämmer inte alls) till 5 (instämmer helt). Deltagare fick ta ställning till påståenden 

som exempelvis; “Jag tänker på om jag ska lämna denna organisation”. En högre poäng 

indikerade en högre avsikt att lämna. Cronbach’s alfa reliabilitetskoefficient för 

orginalstudien uppmättes till α = .92 (Kelloway et al., 1999). Då studiens tidsram inte 

gav utrymme för en pilotstudie där tillförlitlighet av översättningen av mätinstrumentet 
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kunde testas, utfördes översättningen från engelska till svenska istället under konsultation 

med individer från olika bakgrunder för att försäkra en förståelig samt korrekt 

översättning. Denna studie uppnådde en Cronbach’s alfa på α = .86.  

COPSOQ, var ett mätinstrument som skapades 1997 av Kristensen, Hannerz, 

Høgh och Borg vid det danska nationella arbetsmiljöinstitutet (Berthelsen, Westerlund & 

Søndergård Kristensen, 2014; Kristensen et al., 2005). I den här studien användes den 

korta versionen av COPSOQ II som bestod av 44 frågor fördelade över åtta dimensioner. 

Dessa dimensioner benämndes krav i arbetet, arbetsorganisering och innehåll, samarbete 

och ledning, samspel jobb-individ, arbete och privatliv, värderingar på arbetsplatsen, 

hälsa och välbefinnande samt kränkande beteende. Även detta instrument utgick från en 

femgradig Likert-skala som sträckte sig från 1-5, där svarsalternativen varierade 

beroende på formulering av items. Vid mätning av Cronbach’s alfa reliabilitetskoefficient 

för originalstudien uppmättes för dimensionen samarbete och ledning värdena α = .70-

.89, dimensionen arbetstillfredsställelse uppmätte α = .82 samt värderingar på 

arbetsplatsen nådde värdena α = .63-.83 (Pejtersen, Kristensen, Borg & Bjorner, 2010). 

COPSOQ II har översatts till mer än 25 språk och översättningen till svenska utfördes av 

Berthelsen et al., (2014). Instrumentet var redan testat på svenska förhållanden och 

ansågs därmed passande för denna studie. Samtliga dimensioner behövde inte användas 

för att en enkät skulle uppnå validitet utan delar av COPSOQ II kunde anpassas och 

implementeras specifikt utifrån användarens önskan (Berthelsen et al., 2014). Vid 

konstruktion av instrumentet för den utförda studien valdes dimensionerna samarbete och 

ledning, arbetstillfredsställelse samt värderingar på arbetsplatsen ut, då de underliggande 

skalorna representerade variabler som omfattas av den psykosociala arbetsmiljön. Dock 

inkluderades endast fyra av de åtta underliggande skalorna i dimensionen samarbete och 

ledning, då de valda skalorna ansågs representera studiens syfte. För valda dimensioner 
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beräknades en högre poäng som att de anställda upplevde ett gott samarbete och en hög 

ledningskvalitet, en hög av nivå av arbetstillfredsställelse samt att de anställda upplevde 

att organisationens värderingar överensstämde med sina egna. Ett exempel på frågor som 

besvarades var: “Hur ofta talar din närmaste chef med dig om hur du utför ditt arbete?”. 

Denna studie uppnådde en Cronbach’s alfa på α = .89 för dimensionen samarbete och 

ledning, α = .82 för dimensionen arbetstillfredsställelse samt α = .90 för dimensionen 

värderingar på arbetsplatsen. En Spearman Browns split-half reliabilitetsanalys 

resulterade i ett värde på .88.  

Administrering 

Vid konstruering samt utskick av enkäten användes verktyget WebbEnkäter 

(Enuvo Gmbh, 2018). Enkäten (se Bilaga 1) distribuerades till samtliga anställda i 

organisationen. Undersökningen pågick under perioden 23 mars-4 april, 2018. Under 

denna perioden skickades en påminnelse ut till organisationens anställda den 28:e mars, 

vilket bedömdes vara halvvägs in i perioden. 

Etiska hänsynstaganden 

Vid utförande av vetenskapliga studier borde ett hänsynstagande ha gjorts till fyra 

grundläggande huvudkrav; informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet 

samt nyttjandekravet för att en balans mellan forskningskrav och individskyddskrav ska 

ha uppnåtts (Vetenskapsrådet, u.å.).  

För att uppfylla informationskravet presenterades studiens syfte genom att 

organisationen skickade ut ett informationsbrev innan inbjudan till enkätundersökningen 

sändes ut vid ett senare tillfälle. Det skedde ett aktivt hänsynstagande till 

konfidentialitetskravet vid datainsamlingen för utförd studie genom att inkomna svar 

samlades in anonymt utan möjlighet att spåra IP-adresser eller email-adresser samt att 

inga frågor ställdes som kunde urskilja enskilda deltagare. Samtycke till deltagande i 
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studien informerades om genom ett inledande brev i utskicket av enkäten samt 

verkställdes genom att deltagarna efter eget val genomförde enkäten, vilket resulterade i 

ett uppfyllande av samtyckeskravet. Insamlad data användes endast för studiens resultat 

och vidaregavs inte, därav anses nyttjandekravet uppfyllt. 

Analys 

Vid analys av insamlad data användes Statistical Package of Social Science 

(SPSS, v.25). Inledningsvis genomfördes en bortfallsanalys för att kontrollera de 

nödvändiga antagandena gällande normalfördelning samt homogenitet för valda 

analysmetoder. Därefter analyserades samtliga underliggande skalor för att kontrollera 

mätinstrumentets reliabilitet med Cronbach’s alfa. För att undersöka samband mellan 

avsikt att lämna och ovan presenterade variabler genomfördes en Pearson’s 

korrelationsanalys. För att en sådan analys kunde utföras var det avgörande att all data 

var normalfördelad samt att samtliga variabler låg på intervall- eller kvotnivå (Bryman, 

2011). Insamlad data för denna studie uppfyllde dessa antaganden. För att analysera 

varianser i avsikt att lämna baserade på deltagares ålder och anställningstid användes 

envägs-ANOVA som analysmetod. Även denna analysmetod valdes utifrån att insamlad 

data uppfyllde de antaganden gällande homogenitet samt normalfördelning som enligt 

Bryman och Cramer (2011) krävs för att en ANOVA-analys var möjlig.  

Resultat 

För att besvara den första forskningsfrågan användes Pearson’s 

korrelationsanalys. Resultatet påvisade ett måttligt negativt samband mellan avsikt att 

lämna och arbetstillfredsställelse; (r= -.550; p<.01). Om anställda upplevde en hög nivå 

av arbetstillfredsställelse indikerade det en lägre avsikt att lämna organisationen. Det 

fanns också ett signifikant måttligt samband i negativ riktning mellan avsikt att lämna 

och variabeln samarbete och ledning; (r= -.416; p<.01). Om anställda upplevde en hög 
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nivå av samarbete och ett gott ledarskap indikerade det en lägre avsikt att lämna 

organisationen. Avsikt att lämna och värderingar på arbetsplatsen visades ha ett 

signifikant samband av svagare karaktär i negativ riktning; (r= -.392; p<.01). Om 

anställda upplevde att organisationens värderingar särskiljdes från deras egna indikerade 

det en högre avsikt att lämna organisationen. Analysen visade även att det fanns positiva 

samband mellan de oberoende variablerna, där det var anmärkningsvärt att en stark 

korrelation fanns mellan värderingar på arbetsplatsen och samarbete och ledning (se 

Tabell 1).  

För att besvara studiens andra forskningsfråga användes envägs-ANOVA 

variansanalys. Resultatet visade inga signifikanta varianser på avsikt att lämna sett till 

deltagarnas anställningstid; (p=.79, n.s.).  

För att besvara den tredje forskningsfrågan genomfördes ytterligare en envägs-

ANOVA variansanalys som inte påvisade några signifikanta varianser på avsikt att lämna 

sett till ålder; (p=.79, n.s.). 

 

Tabell 1 
Pearson’s korrelationsmatris som visar på samband mellan avsikt att lämna,  
samarbete och ledning, arbetstillfredsställelse samt värderingar på arbetsplatsen 
(N=138) 

**p<.01 

Variabler 1 2 3 4 

1. Avsikt att lämna 1 
 

  

2. Samarbete & ledning -.416** 1   

3. Arbetstillfredsställelse -.550** .618** 1  

4. Värderingar på arbetsplatsen -.392** .717** .663** 1 
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Diskussion 

Studiens huvudsakliga frågeställning var om det finns samband mellan avsikten 

att lämna en organisation och den psykosociala arbetsmiljön, där den senare innefattade 

variablerna samarbete och ledning, arbetstillfredsställelse samt värderingar på 

arbetsplatsen. Analysresultat visade att det fanns samband mellan avsikten att lämna och 

de ovannämnda aspekterna av psykosociala arbetsmiljön. Det starkaste sambandet visade 

sig finnas mellan avsikten att lämna och arbetstillfredsställelse, då en låg 

arbetstillfredsställelse indikerade en högre avsikt att lämna organisationen. I och med att 

resultatet visade på ett negativt samband, vilket även var det starkaste, till avsikt att 

lämna framkom ett förväntat resultat som överensstämmer med det som presenterats i 

den teoretiska bakgrunden (Calisir et al., 2011; Cotton & Tuttle, 1986; Han & Jekel, 

2011; Regts & Molleman, 2013). I linje med det resultat som presenterades av Han och 

Jekel (2011) visades samarbete och ledning ha ett måttligt samband med avsikt att lämna. 

Att variabeln som används i denna studie innefattar fler aspekter än de som LMX-teorin 

berör anses vara en anledning till att resultaten i de olika studierna inte helt kan ställas 

mot varandra. Dock visar de båda resultaten på en gemensam negativ trend. Av de tre 

oberoende variablerna visades värderingar på arbetsplatsen ha den svagaste korrelationen 

till avsikt att lämna. Detta resultat var till viss del förvånande, då många aspekter som 

ingår i variabeln anses vara en betydande del i arbetstillfredsställelse och därför 

förväntades ett starkare samband. Utifrån utförd analys kunde även samband urskiljas 

mellan de oberoende variablerna, varav det starkaste sambandet fanns mellan samarbete 

och ledning samt värderingar på arbetsplatsen. Detta resultat tyder på att en hög nivå av 

samarbete och gott ledarskap var en del i hur de anställda upplevde att organisationens 

värderingar överensstämde med sina egna. Det förväntades att detta samband skulle vara 

sekundärt i styrka i jämförelse med arbetstillfredsställelse och värderingar på 
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arbetsplatsen. Resultatet för de variablerna visade dock på ett måttligt positivt samband 

mellan dem, vilket stärker de sammankopplingar som presenterats i den teoretiska 

bakgrunden. Studiens resultat gick i linje med tidigare studier utförda inom andra 

yrkessektorer, därmed dras slutsatsen att det även fanns samband inom den industriella 

sektorn mellan avsikt att lämna och psykosocial arbetsmiljö. Studiens resultat kan 

användas av berörd organisation för att fokusera förbättrande åtgärder på rätt dimension 

av den psykosociala arbetsmiljön och därmed minska anställdas avsikt att lämna. I och 

med att datainsamling har skett från olika individer och utgår från deras upplevelser 

anses det viktigt att dessa individuella skillnader tas i åtanke vid förbättringsåtgärder. 

Studiens andra frågeställning var att undersöka huruvida det finns skillnader 

mellan individers olika anställningstid hos organisationen sett till avsikt att lämna. 

Resultatet som presenterats ovan visade inga signifikanta skillnader mellan olika 

anställningstid sett till medarbetares avsikt att lämna organisationen. Detta går emot de 

resultat som visats i tidigare utförda studier av Ng och Feldman (2009) samt Tzafrir et 

al., (2015) som presenterades i bakgrunden. En möjlig orsak till att det påvisades ett 

resultat som inte motsvarade förväntningarna anses vara att tidigare studier utförts i andra 

sektorer, där anställningstid värderas annorlunda. En annan aspekt som anses viktig att ta 

hänsyn till är det generationsskifte som skett på arbetsmarknaden. Då anställningstid 

visade sig ha ett starkare samband hos äldre medarbetare än yngre (Van Breukelen et al., 

2004), kan ökningen av yngre medarbetare på arbetsmarknaden, vilket Corin et al., 

(2016) belyser, vara en orsak till att resultaten skiljer sig åt. 

Studiens tredje frågeställning syftade till att undersöka om deltagarnas ålder hade 

någon effekt på avsikt att lämna. I motsats till de resultat som presenterats i den 

teoretiska bakgrunden fann denna studie inga signifikanta effekter på avsikt att lämna 

beroende på deltagarnas ålder. En möjlig orsak till skillnaden i resultat kan vara att de 
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studier (Corin et al., 2016; Ng & Feldman, 2009) som undersökt förhållandet tidigare har 

genomförts hos andra yrkesgrupper, där ålder kan spela en mer betydande roll. 

Förslag för framtida forskning 

Förhållandet mellan ålder och avsikt att lämna förstärks i de fall då etniska 

minoriteter förekommer på arbetsplatsen (Ng & Feldman, 2009). Etnicitet var inte ett 

fokusområde i utförd studie på grund av en homogen arbetsgrupp sett till etnisk mångfald 

hos organisationen. Det anses viktigt att undersöka förhållandet mellan avsikten att 

lämna och etniskt ursprung i framtiden genom att använda etnicitet som en variabel, samt 

att utföra studier i organisationer med en större mångfald. Även andra faktorer visade sig 

förstärka sambandet mellan avsikten att lämna och ålder, till exempel utbildningsnivå 

och kön, vilket belyser behovet av framtida studier med fokus på dessa modererande 

faktorer som variabler. 

Vald insamlingsmetod resulterade i vad som ansågs vara en hög svarsfrekvens 

som möjliggjorde generaliseringar för organisationen i fråga, då det skapades en 

representativ grupp. Resultatet från genomförd studie indikerar att ytterligare studier i 

den industriella sektorn behövs för att undersöka förhållandena vidare. Ett förslag för 

framtida forskning är att utföra studier av longitudinell design. Att använda en sådan 

forskningsdesign hade kunnat innebära en djupare analys av ämnet då datainsamling 

skulle skett vid upprepade tillfällen med samma urvalsgrupp (Bryman, 2011). 

Forskningsstrategin för utförd studie innebar också att en orsak till funna samband inte 

kunde studeras, då studien inte var av experimentell design. Därmed anses det behövligt 

att studier av experimentell design utförs för att undersöka vad som orsakar avsikt att 

lämna, utifrån de samband som tidigare studier belyst. Avslutande anses det att design av 

blandad metodik för studier kan bidra till djupare förståelse för hur samband mellan 

variabler yttrar sig. Enligt Bryman (2011) kan en bättre förståelse ges om fler än en 
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metod används. Författarna av denna studie anser att användandet av en kvantitativ 

metod för att få in en stor mängd data är fördelaktigt. Att även blanda in inslag av 

kvalitativ metod genom att utföra ett antal intervjuer och på så sätt skapa en djupare 

förståelse av individernas upplevelser är att rekommendera för framtida studier. 
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Enkät om psykologiska och sociala förhållanden på
arbetsplatsen

_________________________________________________________________________________________

Hej!

Vi är två studenter vid Jönköping University som skriver examensarbete kring psykosocial arbetsmiljö. Detta vill vi göra genom att genomföra en

enkätundersökning. Vi ber dig fylla i enkäten då det skulle vara till stor hjälp för datainsamlingen till examensarbetet.

Denna enkät består av 38 frågor som besvaras genom att kryssa i det alternativ som stämmer bäst in på din uppfattning.

Medverkan är självklart frivillig vi skulle bli väldigt glada och tacksamma om du ville delta! Alla respondenter svarar anonymt. Dina svar kommer att

behandlas konfidentiellt och enkäten kommer att redovisas statistiskt så att det inte går att urskilja individens svar. När du svarar på enkäten

samtycker du till deltagande i denna studie. 

Om du har frågor eller kommentarer ber vi dig att kontakta oss via:

dace1522@student.ju.se eller wais1516@student.ju.se

Bakgrundsfrågor

1. Kön

Man

Kvinna

2. Hur gammal är du? Ange din ålder i år:

3. Hur länge har du varit anställd hos Momentum Industrial AB?

0-1 år

1-3 år

3-9 år

9-12 år

Mer än 12 år

Bilaga 1
Bilagor



4. Inom vilken avdelning arbetar du hos Momentum Industrial AB?

Försäljning

Erbjudande och försörjning

Admin

Annat

Psykosocial arbetsmiljö

Vänligen fyll in det alternativ som överensstämmer bäst med din upplevelse.

5. Jag tänker på om jag ska lämna denna organisation

Instämmer inte alls

Instämmer till viss del

Varken eller

Instämmer till stor del

Instämmer helt

6. Jag planerar att leta efter ett nytt jobb

Instämmer inte alls

Instämmer till viss del

Varken eller

Instämmer till stor del

Instämmer helt

7. Jag har för avsikt att höra mig om efter nya jobbmöjligheter

Instämmer inte alls

Instämmer till viss del

Varken eller

Instämmer till stor del

Instämmer helt



8. Jag planerar inte att vara kvar i denna organisationen länge till

Instämmer inte alls

Instämmer till viss del

Varken eller

Instämmer till stor del

Instämmer helt

_________________________________________________________________________________________

Följande frågor avser din relation till din närmaste chef. Vänligen fyll in det alternativ som överensstämmer bäst med din upplevelse.

I vilken utsträckning anser du att din närmaste chef –

9. – ser till att samtliga medarbetare har bra utvecklingsmöjligheter?

I mycket hög grad

I hög grad

Delvis

I låg grad

I mycket låg grad

10. – prioriterar trivseln på arbetsplatsen?

I mycket hög grad

I hög grad

Delvis

I låg grad

I mycket låg grad

11. – är bra på att planera arbetet?

I mycket hög grad

I hög grad

Delvis

I låg grad

I mycket låg grad



12. – är bra på att hantera konflikter?

I mycket hög grad

I hög grad

Delvis

I låg grad

I mycket låg grad

_________________________________________________________________________________________

Följande frågor avser din relation till din närmaste chef. Vänligen fyll in det alternativ som överensstämmer bäst med din upplevelse.

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

Alltid

Ofta

Ibland

Sällan

Aldrig/Nästan aldrig

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

Alltid

Ofta

Ibland

Sällan

Aldrig/Nästan aldrig

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

Alltid

Ofta

Ibland

Sällan

Aldrig/Nästan aldrig

_________________________________________________________________________________________

Följande frågor avser din relation till dina kollegor. Vänligen fyll in det alternativ som överensstämmer bäst med din upplevelse.



16. Om du behöver, får du stöd och hjälp med ditt arbete från dina kollegor?

Alltid

Ofta

Ibland

Sällan

Aldrig/Nästan aldrig

17. Om du behöver, är dina kollegor beredda att lyssna på dina problem med arbetet?

Alltid

Ofta

Ibland

Sällan

Aldrig/Nästan aldrig

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

Alltid

Ofta

Ibland

Sällan

Aldrig/Nästan aldrig

_________________________________________________________________________________________

Vänligen markera det svar som passar bäst in på dig och ditt arbete.

19. Är stämningen bra mellan dig och dina arbetskamrater?

I mycket hög grad

I hög grad

Delvis

I låg grad

I mycket låg grad



20. Är samarbetet bra mellan arbetskamraterna på din arbetsplats?

I mycket hög grad

I hög grad

Delvis

I låg grad

I mycket låg grad

21. Känner du dig delaktig i en gemenskap på din arbetsplats?

I mycket hög grad

I hög grad

Delvis

I låg grad

I mycket låg grad

_________________________________________________________________________________________

Följande frågor handlar om din arbetstillfredsställelse. Vänligen fyll in det alternativ som överensstämmer bäst med din upplevelse.

Hur tillfredsställd är du med –

22. – dina framtidsutsikter i jobbet?

Mycket tillfredsställd

Tillfredsställd

Varken eller

Otillfredsställd

Mycket otillfredsställd

23. – fysiska arbetsförhållanden?

Mycket tillfredsställd

Tillfredsställd

Varken eller

Otillfredsställd

Mycket otillfredsställd



24. – det sätt dina kunskaper används på?

Mycket tillfredsställd

Tillfredsställd

Varken eller

Otillfredsställd

Mycket otillfredsställd

25. – ditt arbete som helhet, allt inräknat?

Mycket tillfredsställd

Tillfredsställd

Varken eller

Otillfredsställd

Mycket otillfredsställd

_________________________________________________________________________________________

Frågorna nedan avser inte ditt eget jobb utan din arbetsplats som helhet.

26. Litar ledningen på att medarbetarna gör ett bra jobb?

I mycket hög grad

I hög grad

Delvis

I låg grad

I mycket låg grad

27. Kan man lita på den information som kommer från ledningen?

I mycket hög grad

I hög grad

Delvis

I låg grad

I mycket låg grad



28. Undanhåller ledningen viktig information från de anställda?

I mycket hög grad

I hög grad

Delvis

I låg grad

I mycket låg grad

29. Är det möjligt för de anställda att uttrycka sina åsikter och känslor?

I mycket hög grad

I hög grad

Delvis

I låg grad

I mycket låg grad

30. Undanhåller de anställda information från varandra?

I mycket hög grad

I hög grad

Delvis

I låg grad

I mycket låg grad

31. Undanhåller de anställda information från ledningen?

I mycket hög grad

I hög grad

Delvis

I låg grad

I mycket låg grad

32. Litar de anställda i allmänhet på varandra?

I mycket hög grad

I hög grad

Delvis

I låg grad

I mycket låg grad



_________________________________________________________________________________________

Frågorna nedan avser inte ditt eget jobb utan din arbetsplats som helhet.

33. Löses konflikter på ett rättvist sätt?

I mycket hög grad

I hög grad

Delvis

I låg grad

I mycket låg grad

34. Blir de anställda uppskattade för en bra arbetsinsats?

I mycket hög grad

I hög grad

Delvis

I låg grad

I mycket låg grad

35. Hanterar ledningen alla förslag från de anställda seriöst?

I mycket hög grad

I hög grad

Delvis

I låg grad

I mycket låg grad

36. Fördelas arbetsuppgifterna på ett rättvist sätt?

I mycket hög grad

I hög grad

Delvis

I låg grad

I mycket låg grad

_________________________________________________________________________________________

Följande frågor handlar om ifall det finns plats för alla på din arbetsplats.



37. Behandlas män och kvinnor som jämställda på din arbetsplats?

I mycket hög grad

I hög grad

Delvis

I låg grad

I mycket låg grad

38. Finns det utrymme för anställda av olika etnisk bakgrund och med olika religion?

I mycket hög grad

I hög grad

Delvis

I låg grad

I mycket låg grad
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