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Sammanfattning  

Syftet med föreliggande kvantitativa studie var att undersöka om det förelåg några skillnader i 

upplevd psykosocial arbetsmiljö beroende på om de anställda arbetar i en automatiserad 

produktion eller en manuell produktion. Den psykosociala arbetsmiljön mättes utifrån 

aspekterna: inre arbetsmotivationen med underkategorierna: autonomi, kompetens och 

samhörighet samt krav i arbetet och stress. Enkätstudien genomfördes på en stålindustri där 

60 anställda deltog i undersökningen. Mätinstrumenten som användes var BNS (Basic Need 

Satisfaction at Work Scale) som mätte den inre arbetsmotivationen med behoven; autonomi, 

kompetens och samhörighet. COPSOQ (Copenhagen Psychosocial Questionnarie) mätte krav 

i arbetet och stress. Resultatet visade en signifikant skillnad i inre arbetsmotivation, där de 

anställda som arbetade på den automatiserade avdelningen skattade högre grad av autonomi 

än de anställda på den manuella avdelningen. Vidare visade resultatet på en tendens till 

skillnad i krav i arbetet. De anställda på den manuella avdelningen upplevde högre krav i 

arbetet än de som arbetade på den automatiserade avdelningen. Inga skillnader påvisades 

mellan avdelningarna avseende motivationsbehoven kompetens, samhörighet eller stress.  
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Title: Psychosocial work environment - A comparison between two departments in industry 

 

Abstract  
 

The purpose of this quantitative study was to examine whether there were any differences in 

self- perceived psychosocial work environment depending on whether employees work in an 

automated production or a manual production. The psychosocial work environment was 

measured on the basis of the aspects: intrinsic work motivation with the subcategories: 

autonomy, competence and belongingness as well as demands in work and stress. The survey 

was conducted on a steel industry where 60 employees participated in the survey. The 

measuring instruments used were the BNS (Basic Need Satisfaction at Work Scale) that 

measured the intrinsic work motivation with the needs; autonomy, competence and 

belongingness. COPSOQ (Copenhagen Psychosocial Questionnaire) measured requirements 

in work and stress. The result showed a significant difference in intrinsic work motivation, 

where employees working at the automated department estimated higher autonomy than 

employees in the manual department. Furthermore, the result showed a tendency to 

differentiate from the requirements of the work. The staff at the manual department 

experienced higher demands at work than those working at the automated department. No 

differences were identified between departments regarding the motivational needs of 

competence, belongingness or stress. 
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Introduktion 

Industrin går mot mer automatisering och en mer högteknologisk produktion. Människans 

insatser på arbetsplatser kompletteras eller ersätts helt av robotar och datorstyrd utrustning i 

allt högre grad. Robotar är, jämfört med människor svårslagbara i fråga om arbetsmoral och 

effektivitet. Detta gör att arbetsuppgifterna växlar från att vara fysiska, ibland även tunga, till 

att mer utgöras av att kontrollera högteknologiska instrument. I och med arbetsmiljöernas 

omvandling sker även en förändring i den psykosociala arbetsmiljön. Med anledning av denna 

omvandling har EU-parlamentet i en pågående utredning resonerat kring konsekvenserna av 

robotisering och artificiell intelligens i samspel med människan. Kravet är att inga risker eller 

oro för fysisk eller psykisk skada ska föreligga i användandet av robotar (Wendel, 2017, 12 

januari). 

Arbetsmiljön är en viktig aspekt för individers hälsa och välbefinnande. Kopplingar 

finns mellan ohälsa och orimliga arbetskrav, bristande inflytande och dåligt socialt stöd 

(Statens Folkhälsoinstitut, 2011). Enligt rapporten finns det ett samband mellan en god 

psykosocial arbetsmiljö och positiv utveckling inom företagen (Statens Folkhälsoinstitut, 

2011). Psykosocial arbetsmiljö är viktig för trivseln på arbetsplatsen och kan innefatta olika 

aspekter såsom hur arbetet är organiserat, det vill säga om arbetsuppgifterna är monotona, hur 

stödet från kollegor uppfattas eller hur hög stressnivån är. Begreppet är av största vikt när det 

gäller hur personalen mår och hur de uppfattar det dagliga arbetet (Rubenowitz, 2004). 

Hammer, Saksvik, Nytro, Torvatn och Bayazit (2004) nämner att den psykosociala 

arbetsmiljön är individens upplevelser av sociala och psykologiska faktorer på sin arbetsplats. 

Vidare nämner författarna att viljan att stanna kvar på arbetsplatsen och utvecklas påverkas av 

olika organisationsfaktorer samt av den psykosociala arbetsmiljön, som beskrivs som en 

viktig aspekt för individens motivation. Inom industrin är psykosocial arbetsmiljö ett relativt 

nytt begrepp. Arbetsmiljö inom industrin har till stor del tidigare handlat om fysiska 

riskfaktorer såsom säkerhet, hygien och ergonomi (Guadix, Carillo-Castrillo, Onieva & 

Lucena, 2014). Författarna nämner att psykosociala faktorer kan resultera i sämre 

arbetsförmåga, men även sjukfrånvaro. Stress är ett typiskt exempel på ett arbetshälsorelaterat 

problem, vilket i Europa orsakar hälften av alla förlorade arbetsdagar. Att arbeta med 

motivation och samhörighet bland de anställda nämns som en viktig aspekt vad gäller arbetet 

med den psykosociala arbetsmiljön (Guadix et al., 2014). 

I föreliggande studie har en jämförelse gjorts mellan en produktionsavdelning med 

automatiserad produktion, som på vissa ställen i föreliggande studie benämnd avdelning A 

och en produktionsavdelning med manuella arbetsuppgifter, vilken ibland kommer att 
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benämnas avdelning M. Skillnaderna mellan avdelningarna ligger i arbetsmönstret. Inom 

avdelning A sköts produktionen av avancerade datorstyrda maskiner och robotiserad 

utrustning. Personalens arbetsuppgifter utgörs till viss del av övervakning och till viss del av 

hantering av datorstyrda maskiner och tekniskt avancerad utrustning, programmering samt 

felsökning. Produktionen är beroende av att personalen är kompetent och behärskar den 

tekniska utrustningen samt klarar av att lösa problem som kan uppkomma. Vid avdelning M 

arbetar personalen uteslutande med manuella arbetsuppgifter. Ingen automatiserad utrustning 

finns och arbetsuppgifterna utgörs helt av monotona arbetssysslor som utförs för hand av 

personalen. I och med att arbetet är manuellt är det lätt att arbete samlas på hög om inte 

arbetstakten hålls uppe. Ingen problemlösning ingår i arbetsuppgifterna. I föreliggande studie 

ville vi se hur personalen på de olika avdelningarna uppfattar sin psykosociala arbetsmiljö 

samt om det skiljer sig beroende på om de arbetar inom avdelning A eller inom avdelning M. 

Skillnaden i hur de anställda på de två avdelningarna uppfattar sin psykosociala arbetsmiljö är 

intressant att undersöka därför att tekniken på industrier ökar. Rafnsdottir och 

Gudmundsdottir (2004) skriver i sin studie att den psykosociala arbetsmiljön hårdnat i och 

med teknologins framfart. I en jämförelse mellan industrier med hög- respektive låg grad av 

teknik var de anställda i förstnämnda fallet mer benägna att klaga på flera hälsoproblem 

liksom låga grader av glädje på arbetsplatsen och tråkiga jobb. Däremot var dessa personer 

mest positiva till genomförandet av högteknologi och nya sätt att organisera sitt arbete 

(Rafnsdottir & Gudmundsdottir, 2004). Vi har i vår studie valt att undersöka den psykosociala 

arbetsmiljön inom avdelning A och M utifrån inre arbetsmotivation med tre underkategorier: 

autonomi, kompetens och samhörighet samt krav i arbetet och stress. De valda aspekterna till 

psykosocial arbetsmiljö kommer att beskrivas mer detaljerat nedan.  
 
Inre arbetsmotivation och Self Determination Theory (SDT) 

Arbetsmotivation förklaras av Meyer och Becker (2004) som energiska krafter som finns 

inom och utom individens existens som påverkar individens handlingskraft. Författarna menar 

att dess krafter kan visas i olika former, riktningar, intensitet samt varaktighet och påvisar 

varför individerna är motiverande och hur de ska arbeta för att nå sitt mål (Meyer & Becker, 

2004). Enligt Self-determination Theory (SDT) tillhör den inre arbetsmotivationen kategorin 

självständig motivation och tar sig i uttryck i att individen har möjlighet till egna val utan 

press och tvång (Gagné & Deci, 2005). Deci och Ryan (2000) nämner även att den inre 

arbetsmotivationen präglas av en naturlig drivkraft som finns i olika typer och mängder inom 

individen. SDT beskriver att individen föds med tre psykologiska behov, vilka representerar 
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grunden för individens totala motivation och delar in den inre motivationen i tre 

underkategorier utifrån de psykologiska behoven; autonomi, kompetens och samhörighet. 

Optimal prestation och psykiskt välbefinnande kan endast uppnås när dessa behov är 

tillfredsställda. Avsaknad av de psykologiska behoven medför minskad motivation samt lägre 

välbefinnande (Deci & Ryan, 2000). SDT förklarar autonomi som det mest betydelsefulla 

behovet av de tre för att uppnå total inre arbetsmotivation, dock krävs ändå en kombination av 

de tre psykologiska behoven för total uppfyllelse (Deci & Ryan, 2000). Autonomi beskrivs 

som individens önskan att ta egna initiativ där frihet till egna handlingar är viktigt (Ryan & 

Deci, 2000; Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte, Soenens & Lens, 2010). En hög grad 

av självbestämmande på arbetsplatsen främjar även arbetsresultat och underlättar samhörighet 

bland kollegor (Ryan & Deci, 2000). Kompetens förklaras av att nå önskvärt resultat utifrån 

individens önskan och intressen samt att lyckas med utmanande uppgifter på bästa sätt inom 

olika områden (Deci & Ryan, 2000). Inre arbetsmotivation kan endast uppfyllas om individen 

kan anpassa sig till uppgiften och att den varken är för enkel eller för svår. Utmanade 

arbetsuppgifter kan endast klaras av när individen känner en känsla av kompetens. Är däremot 

uppgiften för svår så att individen inte kan anpassa sig till behovet minskar den inre 

arbetsmotivationen (Deci & Ryan, 2000). Samhörighet kopplas ihop med behovet för 

människan att känna ett samband och tillhörighet, känsla av omtanke samt att det finns en 

ömsesidig respekt gentemot andra på arbetsplatsen (Cross & Wyman, 2006; Deci & Ryan, 

2000). Deci och Ryan (2000) nämner att det kan uppstå en kamp mellan behoven autonomi 

och samhörighet eftersom människan strävar efter självständighet samtidigt som människan 

har ett behov av att känna en gemenskap med andra människor. Ryan, La Guardi, Solky-

Butzel, Chirkov och Kim (2005) nämner i deras studie att samhörighet nås bäst när individer 

har förståelse för varandras behov av autonomi. Maximal uppfyllelse av de tre psykologiska 

behoven leder till hög inre arbetsmotivation som på arbetsplatsen visar sig i produktivitet 

inom uppgifter som kräver kreativitet, konceptuell förståelse och kognitiv flexibilitet, positiva 

attityder till arbetet samt välbefinnande för individen (Gagné & Deci, 2005). En annan studie 

av Cross och Wyman (2006) visade att industriarbetare som upplevde en hög tillfredsställelse 

av behoven hade en mer positiv inställning till arbetet och skattade sin självkänsla samt 

välmående högre än de med låg nivå av tillfredsställelse av dessa behov. 

 

Krav i arbetet och stress 

Psykiska krav som finns inom arbetet kännetecknas som den psykiska belastning som arbetet 

kräver av individen och kan delas in i kvalitativa krav samt kvantitativa krav. Kvalitativa krav 
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kräver koncentration och ansvar av individen medan kvantitativa krav som undersöktes i 

föreliggande studie, kräver att deadlines följs och att produktiviteten hålls igång (Karasek & 

Theorell, 1990). Studier har påvisat att höga krav inte är ett direkt problem om kraven, som i 

ett aktivt arbete, kompenseras med hög egenkontroll (Xie, 1996). Enligt Christensen (2009) 

missgynnar monotont och mekaniskt arbete individens utveckling och kan resultera i en sämre 

upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön. Kontroll avser att mäta hur stort inflytande 

arbetstagaren har i sitt dagliga arbete och hur stora möjligheter som finns att fatta egna beslut 

rörande den egna arbetssituationen. Besluts- och handlingsutrymmet kan sedan delas in i 

påverkansmöjligheter och kunskapskontroll. Påverkansmöjligheter handlar om arbetstagarens 

möjligheter att påverka sitt dagliga arbete. Detta kan gälla såväl deltagande vad gäller 

omorganisationer, som att kunna välja vilka arbetsuppgifter som ska utföras och i vilken 

ordning samt att arbetstagaren kan välja att ta paus (Karasek & Theorell, 1990; Theorell 

2003). Kunskapskontroll på arbetsplatsen avser att det genom problemlösning och 

intellektuell verksamhet finns möjligheter till lärande och utveckling för arbetstagaren. En 

arbetsplats där utrymme för ovanstående finns kan sägas erbjuda arbetstagarna hög kontroll. 

Låg kunskapskontroll kan vara att inte ha kompetens att utföra sina arbetssysslor, vilket ökar 

den negativa stressen hos arbetstagaren. Den negativa stressen ökar även om arbetstagaren i 

och med mindre kvalificerade uppgifter upplever sig inte få utlopp för sin kompetens 

(Karasek & Theorell, 1990; Theorell, 2003). Karasek (1979) visade i sin studie att det finns 

ett samband mellan krav och kontroll i olika typer av arbete. Med utgångspunkt från 

individens upplevelse av arbetskrav i kombination med kontroll över sitt arbete utformade han 

krav-kontrollmodellen. Fyra idealtyper av arbeten uppmärksammades utifrån krav- och 

kontrollmodellen: passiva arbeten, aktiva arbeten, högstressarbeten och lågstressarbeten. 

Modellen visar att med högre kontroll över arbetet klarar individen av högre krav i arbetet. Är 

kraven högre än kontrollen uppstår stress. Enligt Karasek och Theorell (1990) är höga krav 

stimulerande för individen vilket krävs för att vara aktiv. Vidare nämner författarna att om 

kraven är för låga orsakar det passivitet och passiva arbeten utgörs av arbeten med låga 

psykiska krav och låg grad av kontroll. Låg grad av inflytande och möjlighet till egna beslut 

leder ofta till passivitet (Karasek & Theorell, 1990). Aktiva arbeten associeras istället med en 

arbetsmiljö med höga krav och hög grad av kontroll. Eftersom individen har stor frihet att 

själv styra över sin arbetssituation motarbetas stress även då arbetet innefattar höga krav. 

Denna typ av arbetsplats genererar tillfredsställda och motiverade individer (Karasek & 

Theorell, 1990). I högstressarbeten kombineras höga krav med höga nivåer av stress. Jämfört 

med individerna inom aktiva arbeten kan inte individerna motarbeta stress eftersom de inte 
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kan påverka sin arbetssituation. Arbetssättet resulterar i minskad produktivitet och minskad 

motivation (Karasek & Theorell, 1990). Den fjärde typen av arbete, lågstressarbeten innefattar 

låga psykiska krav och hög egenkontroll och resulterar i en låg grad av stress eftersom den 

höga kontrollen aldrig gör kravnivån ouppnåelig (Karasek & Theorell, 1990). Krav- och 

kontrollmodellens fokus ligger på att studera hur arbetstagarna upplever miljön på 

arbetsplatsen. Individens upplevelse av kraven som ställs i arbetet sätts i relation till hur 

samma individ uppfattar sig kunna kontrollera sitt arbete. Detta för att kunna identifiera 

arbetsmiljörelaterade faktorer som har betydelse för hur arbetstagaren uppfattar sin 

psykosociala arbetsmiljö. Det mest centrala begreppet i modellen är stress, vilket uppkommer 

när arbetstagaren upplever att kraven är större än kontrollen (Karasek & Theorell, 1990).   

Stress associeras ofta med att ha för mycket att göra eller för mycket på gång, men kan 

även kopplas till att inte få använda sina kunskaper eller avsaknad av utmaningar (Granberg, 

2011). Shelvis, Hengel Wiezer, Blatter, Genabeek, Bohlmeijer & Beek (2013) nämner att 

balans i arbetet mellan krav och resurser är viktigt för att minska risken för överansträngning 

och stressrelaterade sjukskrivningar. Om den psykosociala arbetsmiljön upplevs som dålig på 

en arbetsplats leder det ofta till en ökad känsla av stress hos de anställda (Währborg, 2011). 

Författaren nämner vidare att stressrelaterade sjukdomar utvecklas lättare under vissa 

arbetsförhållanden, till exempel höga krav kombinerat med liten påverkningsmöjlighet av 

arbetets utformning. Andra stressorer i arbetslivet kan enligt Kaufmann och Kaufmann (2012) 

vara när ny teknik tillförs på arbetsplatsen, över- och underbelastning och brist på deltagande 

i beslut.  Positiv stress är när balans råder mellan krav och förmåga att hantera sina uppgifter. 

Negativ stress uppstår vid överstimulans, när kraven är större än vad individen klarar av att 

hantera eller vid understimulans, vilken uppstår när individen inte får utlopp att använda och 

utveckla sina kunskaper (Granberg, 2011). Stress kan även beskrivas i termer av 

aktivitet/passivitet i kombination med lust och olust. Med det menas att en lustfylld aktivitet 

kombinerad med passivitet ger en njutning medan en passiv aktivitet kombinerad med olust 

resulterar i tristess. Precis som att det kan vara en lustfylld utmaning att ta sig an en 

spännande problemlösning, men olustigt att tvingas utföra aktiviteter man ogillar (Granberg, 

2011). Jakobsson (2014) nämner inflytande och kontroll över det egna arbetet som viktiga 

faktorer för att individen ska kunna hantera stress i arbetslivet, medan Kaufmann och 

Kaufmann (2012) nämner socialt stöd som en viktig faktor för att motverka stress och främja 

hälsa inom arbetslivet. Störst risk för stress föreligger på en arbetsplats med låg kontroll, lågt 

socialt stöd kombinerat med höga krav (Guillet, Hermand & Mullet, 2010).  
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Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om den upplevda psykosociala arbetsmiljön 

skiljer sig beroende på vilken avdelning de anställda arbetar på. Den psykosociala 

arbetsmiljön mättes utifrån aspekterna: inre arbetsmotivationen med underkategorierna: 

autonomi, kompetens och samhörighet samt krav i arbetet och stress. 

 

Frågeställningar 

Finns det skillnad i upplevd psykosocial arbetsmiljö beroende på om de anställda arbetar på 

den automatiserade avdelningen (avdelning A) eller den manuella avdelningen (avdelning 

M)? 

 

Hypotes  

H1. De anställda på avdelning A skattar högre grad av autonomi än de anställda som arbetar 

på avdelning M. 

H2. De anställda på avdelning A skattar högre grad av kompetens än de anställda på 

avdelning M. 

H3. De anställda på avdelning A skattar högre grad av samhörighet än de anställda på 

avdelning M.  

H4. De anställda på avdelning M skattar högre på krav i arbetet än de anställda på avdelning 

A.  

H5. De anställda på avdelning M skattar högre nivå av stress än de anställda på avdelning A.  
 

Metod 

Deltagare och urval 

Studien genomfördes genom strategiskt urval med deltagare på ett företag inom stålindustrin i 

Sverige. Urvalskriteriet var att deltagarna skulle arbeta inom samma produktionsområde, där 

avdelning A arbetade med automatiserade maskiner och avdelning M arbetade med manuella 

arbetsuppgifter. Deltagarna har samma utbildningsnivå, CNC-operatör. Totalt överlämnades 

100 enkäter som distribuerades ut till fyra arbetslag fördelade på de två avdelningarna. Två 

produktionslag arbetade på den automatiserade avdelningen och två på den manuella. Av 100 

enkäter besvarades 60 enkäter och det blev samma svarsfrekvens på båda avdelningarna. Av 

de som totalt svarade på enkäten var 45 män (80%) och 11 kvinnor (20 %) i åldrarna 19-60 år 

(M=35.71 år). Därav var det 7 kvinnor (25%) och 21 män (75 %) av totalt 28 svarade som 

arbetade på avdelning A samt 5 kvinnor (17 %) och 24 män (83 %) av totalt 29 som arbetade 
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på avdelning M. Deltagarna i studien hade som kortast arbetat på nuvarande arbetsplats i 1 

månad och som längst i 41 år och 7 månader (M= 7 år och 8 månader). Alla som deltog i 

studien var tillsvidareanställda. Inga större skillnader beträffande utbildningsnivå fanns 

mellan de två avdelningarna. Internt bortfall förelåg gällande tre enkäter där svar på 

bakgrundsfrågorna saknades och en enkät saknade svar på deltagarens ålder. Dessa enkäter 

räknades ändå med i studien eftersom deltagarna svarat på frågorna rörande inre 

arbetsmotivation, krav i arbetet och stress.  
 

Material/Mätinstrument 

En enkät utformades för att mäta den psykosociala arbetsmiljön (Se Bilaga 1). Inre 

arbetsmotivationen mättes utifrån 21 påståenden med svensk översättning (Eriksson, 2012) 

tagna från den reliabilitetstestade skalan BNS (Basic Need Satisfaction at work scale). 

Påståendena var indelade i tre underkategorier: autonomi som innehåller 7 påståenden, 

kompetens innehållande 6 påståenden och samhörighet innehållande 8 påståenden. Skalan för 

BNS mättes utifrån en 7-gradig skala med svarsalternativen “Stämmer inte alls”, “Stämmer 

något” och “Stämmer precis”. Åtta av frågorna var tagna från det reliabla frågeformuläret 

COPSOQ (Copenhagen Psychosocial Questionnarie) med en svensk översättning av 

Berthelsen, Westerlund och Sondegård Kristensen (2014). Frågorna från COPSOQ mätte krav 

i arbetet samt stress på en 5-gradig skala som sträckte sig från “Alltid”, “Ofta, “Sällan”, 

“Ibland” samt “ Aldrig/nästan aldrig”. Enkäten innehöll inledningsvis åtta bakgrundsfrågor 

beträffande kön, ålder, högsta utbildningsnivå, vilken avdelning deltagarna arbetar på, 

anställningsform, skiftgång, sysselsättningsgrad samt hur länge deltagaren har arbetat på sin 

nuvarande arbetsplats. 

Reliabilitetstestning med Cronbach´s Alpha av skalorna visade: autonomi .44, 

kompetens .54, samhörighet .86 samt krav i arbetet .65 och stress .75. Reliabiliteten var 

relativ god för underkategorierna samhörighet, krav i arbetet samt stress som visade på en 

reliabilitet runt .70. Autonomi och kompetens visade på en svag reliabilitet med ett 

Cronbach´s Alpha på .44 respektive .54. 

                                             

Tillvägagångssätt 

Kontakt togs med en produktionschef på en av avdelningarna för att undersöka möjlighet om 

deltagande i en enkätundersökning om psykosocial arbetsmiljö. Produktionschefen tackade ja 

till medverkan och informerade övriga produktionschefer. Efter det lämnades enkäterna 

innefattande ett missivbrev (se Bilaga 2) ut i pappersformat i fikarummen på de valda 
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avdelningarna. Missivbrevet informerade om studiens syfte och att det var frivilligt att delta. 

En tidskriftssamlare att lämna besvarade enkäter i lämnades i fikarummen. För att få ökad 

svarsfrekvens ställdes ytterligare två tidskriftssamlare ut i korridoren, en på vardera 

avdelning. Anställda på de två olika avdelningarna fick sedan två veckor på sig att besvara 

enkäterna innan materialet var tänkt att samlas in. På grund av dålig svarsfrekvens på 

avdelning M förlängdes svarstiden ytterligare en vecka innan enkäterna samlades in för att 

analyseras. 
  

Design och dataanalys                                           

Föreliggande studie var en kvantitativ undersökning med en mellanpersonsdesign innefattade 

oberoende variabeln avdelning med två nivåer, automatiserad avdelning (avdelning A) och 

manuell avdelning (avdelning M). Beroende variablerna var inre arbetsmotivation som mättes 

genom underkategorierna autonomi, kompetens och samhörighet samt krav i arbetet och 

stress. För varje kategori som avsågs mäta den psykosociala arbetsmiljön räknades ett 

medelvärde ut. Nio av frågorna i enkäten för BNS var ställda negativt och vändes om till 

positiva. I en fråga gällande krav i arbetet (Har du tillräckligt med tid för att utföra dina 

arbetsuppgifter?) vändes poängsättningen, där hög skattning kom att resultera i låga krav i 

arbetet istället för det motsatta. Vändningen utfördes vid dataanalysen. På 12 stycken svar på 

frågor gällande BNS samt COPSOQ förekom ett internt bortfall. Det saknade värdet på 

respektive fråga ersattes med ett medelvärde som representerade deltagarnas svar på den 

specifika frågan (Downey & King, 1998). Dataanalysen utfördes i statistikprogrammet IBM 

SPSS Statistics 22. Resultatet analyserades genom en multivariat variansanalys (MANOVA) 

för att mäta inre arbetsmotivation, här representerade av autonomi, kompetens och 

samhörighet med oberoende variabeln avdelning. Vidare utfördes två univariata 

variansanalyser (ANOVOR) för att mäta krav i arbetet samt stress tillsammans med 

oberoende variabeln avdelning. Gränsen för statistisk signifikans drogs vid 5 % (p < .05) för 

att kunna betrakta eventuella skillnader. 
 

Forskningsetiska överväganden 

I enlighet med individskyddskravet gjordes de forskningsetiska överväganden. Berörda 

produktionschefer samt deltagare fick information om studiens syfte samt att undersökningen 

var frivillig. Deltagarna i föreliggande studie har under processens gång varit anonyma vilket 

även har framkommit i missivbrevet. I missivbrevet framkom det även att svaren skulle 

behandlas konfidentiellt, att organisationen inte skulle få ta del av enskilda svar samt att 
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svaren inte skulle kunna kopplas till enskilda individer. 
 

Resultat 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om den upplevda psykosociala arbetsmiljön 

skiljer sig beroende på om man arbetar på avdelningen med automatiserad produktion eller 

avdelningen med manuell produktion. Den psykosociala arbetsmiljön mättes utifrån 

aspekterna: inre arbetsmotivationen med tillhörande underkategorier autonomi, kompetens 

och samhörighet samt krav i arbetet och stress. För att kunna mäta om det förekom någon 

skillnad i personalens upplevelse av inre arbetsmotivation genom dess underkategorier på de 

två avdelningarna användes en multivariat variansanalys (MANOVA). Vidare analyserades 

två univariata variansanalyser (ANOVOR) för att mäta om det fanns skillnad i krav i arbetet 

samt stress beroende på vilken avdelning de anställda arbetar på.  

Resultatet av den multivariata analysen visade på skillnader beträffande den inre 

arbetsmotivationen i förhållande till den avdelning de anställda arbetade på, Wilk´s Lambda = 

.870, F (3, 56) = 2.787, p = .049. Efterföljande separata analyser visade en huvudeffekt av 

autonomi, F (1, 58) = 4.850, p = .032, ηp
2  = .077, där de anställda som arbetade på den 

automatiserade avdelningen upplevde högre grad av autonomi (M= 4.96, SD= .80) än de som 

arbetade på den manuella avdelningen (M= 4.60, SD= .38). Analyserna visade ingen skillnad i 

upplevelsen av kompetens och samhörighet mellan de anställda på de två avdelningarna.  

 
Figur 1: Medelvärde (M) för inre arbetsmotivation (autonomi, kompetens och samhörighet) 

baserat på avdelning. 
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Den univariata analysen visade även en tendens till skillnader mellan avdelningarna 

gällande krav i arbetet F (1, 58) = 3.856, p= .054, ηp
2  = .062, där de anställda som arbetade på 

den automatiserade avdelningen upplevde lägre grad av krav i arbetet (M= 3.73, SD= .76) än 

de som arbetade på den manuella avdelningen (M= 3.40, SD= .52).  

Vidare kunde variansanalysen inte påvisa några skillnader beträffande avdelning i 

förhållande till upplevelsen av stress. Detta som följd av att resultaten visade på en 

signifikansnivå över 5 % (p > .05).   
 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Studien undersökte om det förelåg några skillnader i hur personalen uppfattar sin 

psykosociala arbetsmiljö beroende på om de arbetar inom avdelning A eller inom avdelning 

M. Psykosocial arbetsmiljö mättes genom de valda aspekterna, inre arbetsmotivation, krav i 

arbetet samt stress. Inre arbetsmotivation mättes genom underkategorierna autonomi, 

kompetens och samhörighet. Deltagarna i studien arbetar med olika arbetsuppgifter. 

Personalen på avdelning A arbetar med automatiserad produktion medan avdelning M arbetar 

med manuell produktion. Resultatet som framkom i föreliggande studie bekräftar hypotes 1, 

att de som arbetar vid avdelning A skattade högre grad av autonomi än de som arbetar vid 

avdelning M. Personalen vid de båda avdelningarna upplevde samma grad av kompetens och 

samhörighet, därmed kan varken hypotes 2 eller hypotes 3 bekräftas. Hypotes 4, verifierades 

då personalen vid avdelning M upplevde en tendens till mer krav i arbetet än personalen vid 

avdelning A. Hypotes 5, att personalen vid avdelning M känner sig mer stressade än 

personalen vid avdelning A fick inte stöd i studien. 

I föreliggande studie skattade deltagarna som arbetar på den automatiserade 

produktionen högre grad av autonomi i arbetet än de som arbetar på den manuella 

avdelningen. Cross och Wyman (2006) nämner att autonomi handlar om de anställdas 

möjligheter att påverka sitt dagliga arbete och att ha möjlighet att ta egna beslut rörande 

arbete. Ryan och Deci (2000) nämner vidare att en hög grad av autonomi på arbetsplatsen 

bidrar till en fungerande arbetsplats gällande arbetsresultat samtidigt som det ökar 

samhörigheten bland medarbetare. Resultatet i denna studie kan bero på skillnaden i 

arbetsmönstret, där personalen vid avdelning M har ett mer standardiserat och monotont 

arbete än personalen vid avdelning A där produktionen sköts av maskiner och robotiserad 

utrustning. De som arbetar på avdelning M har i mindre utsträckning möjlighet att påverka sitt 

arbetssätt eftersom produktionen är i behov att utföras i en viss ordning. Personalen på 
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avdelning A har ett friare arbete och större möjlighet att påverka arbetssättet i och med 

hanteringen av den automatiserade utrustningen, dvs arbetssättet är inte lika låst som på den 

manuella avdelningen. Att personalen får större utrymme att ta egna initiativ och frihet till 

egna handlingar är enligt Arbetsmiljöverket (2012) en viktig faktor för att åstadkomma en god 

psykosocial arbetsmiljö. Autonomi handlar om individens inre upplevelse kring sitt arbete 

oavsett yttre faktorer och är viktig för att arbetstagare ska känna inre arbetsmotivation 

(Decker, Harris-Kojetin & Bercovitz, 2009). 

Inre arbetsmotivation mättes genom en skala som sträckte sig mellan 1-7, där 7 innebär 

“Stämmer precis” och indikerar på hög inre motivation hos deltagarna. För att uppnå total 

motivation hos individer krävs att alla tre psykologiska behov är uppfyllda (Deci & Ryan, 

2000). Följande tre medelvärden var för hela gruppen oberoende av om de anställda arbetade 

på avdelning A eller på avdelning M. Resultatet av föreliggande studie visade att autonomi 

hade lägst medelvärde av de tre behoven (M= 4.78), dock förelåg en skillnad mellan 

avdelningarna. Deltagarna i enkätstudien skattade ett högre medelvärde på kompetens (M= 

5.31) och samhörighet (M= 5.76). Resultatet visar att deltagarna i studien skattade ett relativt 

högt medelvärde på respektive behov, vilket tyder på att deltagarna i enkätstudien känner en 

inre arbetsmotivation på sina arbetsplatser. För den psykosociala arbetsmiljöns och 

personalens välmåendes vore det positivt att arbeta på att höja graden av autonomi på båda 

avdelningarna, och då främst på avdelning M, då SDT menar att autonomi är det viktigaste 

behovet för att uppnå hög inre arbetsmotivation. Gagne och Deci (2005) menar vidare att 

upplevd kompetens är nödvändig för vilken typ av motivation som helst. Att avdelningarna 

skattar hög grad av kompetens och samhörighet indikerar att de anställda på respektive 

avdelning känner att de besitter den kompetens som arbetsuppgifterna kräver samt att en god 

samhörighet föreligger bland medarbetarna. Richer, Blanchard och Vallerand (2002) påvisar 

ett samband mellan individens arbetsmotivation och upplevelse av kompetens samt att en god 

känsla av samhörighet till kollegor påverkar arbetsmotivationen positivt. Av de tre behoven 

har samhörighet visat sig vara det behov som haft minst påverkan på den inre 

arbetsmotivationen (Gagne & Deci, 2005). Dock är det större chans att motivation uppstår om 

det finns en känsla av gemenskap på arbetsplatsen och därför positivt om samhörighet skattas 

högt (Ryan & Deci, 2000). 

Vidare påvisade resultatet en tendens till skillnad på krav beroende på vilken avdelning 

de anställda arbetade i. De anställda på den manuella avdelningen upplevde en högre nivå av 

krav i arbetet än vad de anställda på den automatiserade avdelningen gjorde. Dock påvisar 

krav i arbetet ett högt medelvärde enligt skattningen av deltagarna (M= 3.56) oberoende av 



 

 
 

12 

avdelning, där ett värde på 5 innebär “Aldrig/nästan aldrig”. Theorell (2003) nämner att det är 

viktigt att kunna hantera krav och att ha möjlighet att utöva kontroll över sitt arbete för att 

uppnå god hälsa. Resultatet som framkom i föreliggande studie kan bero på att de anställda på 

den automatiserade avdelningen har större påverkansmöjligheter i sättet att arbeta. 

Arbetstagarna kan i större grad bestämma när de vill ta paus i arbetet eftersom de 

automatiserade maskinerna inte stannar när arbetstagaren tillfälligtvis lämnar arbetsplatsen. 

Den andra komponenten i besluts- och handlingsutrymmet är kunskapskontroll. Den avser att 

mäta hur arbetstagaren utvecklas och möjligheten för arbetstagaren att använda sina 

kunskaper (Karasek & Theorell 1990; Theorell, 2003). Eftersom tekniken är avancerad på den 

automatiserade avdelningen kan flertalet problem uppstå vid körning av de datorstyrda 

maskinerna. Arbetstagarna på den automatiserade verkstaden kan i och med 

problemlösningen då få utlopp för sin kompetens. Detta kan i sin tur leda till lärande och 

utveckling, vilket associeras med högre kontroll.  

Någon skillnad i upplevelse av stress bland de anställda på den automatiserade 

avdelningen jämfört med den manuella avdelningen framkom inte i denna studie. Deltagarna i 

studien skattade högt på stress (M= 3.50) där 5 är “Inte alls” och indikerar en låg grad av 

stress på avdelningarna överlag. En hög känsla av kontroll över sitt jobb kan minska eventuell 

stress, medan låg grad av kunskapskontroll, som till exempel att vara hänvisad att utföra 

mindre kvalificerade arbetsuppgifter som på den manuella avdelningen, minskar 

handlingsutrymmet. Detta kan i sin tur höja stressen (Karasek & Theorell 1990; Theorell, 

2003). Karasek (1979) nämner i sin krav- och kontrollmodell att när kraven är höga i brist på 

kontroll uppstår stress. I föreliggande studie visades en tendens till att personalen vid 

avdelning M upplever högre krav i arbetet än personalen vid avdelning A. Att resultatet inte 

visade på några signifikanta skillnader på stress beroende på vilken avdelning personalen 

arbetar på kan bero på att personalens anställningstid på den manuella avdelningen i 

genomsnitt var lägre än anställningstiden för personalen på den automatiserade avdelningen. 

Det går att spekulera i att de som arbetar på den manuella avdelningen har en större risk att 

med tiden utveckla negativ stress. Guillet et al. (2010) nämner i sin studie att anställda som 

upplever låg kontroll och högra krav i kombination med lågt socialt stöd i större grad riskerar 

att drabbas av stress. Även behovet av att ha inflytande och kontroll över sitt arbete är 

betydande för att kunna hantera stress som uppkommer i arbetet (Jakobsson, 2014).  

Med den ökande graden av automatik ändras även den psykosociala arbetsmiljön. Det 

kan vara av vikt för företag att bli medvetna om detta för att kunna förstå hur de ska bemöta 

personalen i sin nya situation. Företag kan då välja att vidta proaktiva åtgärder för att komma 
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tillrätta med eller förhindra psykosociala problem på arbetsplatsen innan problemet visar sig i 

form av sjukfrånvaro. En studie av Rasmussen, Glassklock, Hansen, Cartensen, Jepsen och 

Nielsen (2006) visade att i ett företag där personalen tidigare haft problem med den 

psykosociala arbetsmiljön, gav förändringar i organisationsstrukturen positiva effekter på 

personalen. I och med automatiseringen av produktionen ändras sättet att arbeta för 

personalen. Studier har visat att personalen upplever en lägre nivå av glädje och att fler klagar 

på hälsoproblem på arbetsplatser med högre grad av automatiserad utrustning (Rafnsdottir & 

Gudmundsdottir, 2004). I vår studie framkom det att personalen vid avdelning A skattar bättre 

autonomi och en tendens till lägre krav i arbetet än personalen på avdelning M. Resultatet i 

föreliggande studie visar att de anställda som deltagit i studien vid avdelning A skattar sin 

psykosociala arbetsmiljö bättre än personalen som deltagit i studien vid avdelning M. 

Personalen vid avdelning A skattade även behoven kompetens och samhörighet högt. I och 

med den höga skattningen av kompetensbehovet, finns det tecken på att personalen vid 

avdelning A inte upplever tekniken alltför krävande, utan mer motiverande och utvecklande. 

Enligt Deci och Ryan (2000) är kompetens det mest grundläggande behovet för att en individ 

ska få energi att aktivera sig och vara tillfredsställd. Den höga skattningen av autonomi bidrar 

också till en fungerande arbetsplats vad gäller arbetsresultat (Cross & Wyman, 2006). Att 

arbetsresultaten främjas i och med en hög grad av autonomi betonas av Ryan och Deci (2000).  

 

Metoddiskussion 

I föreliggande studie användes mätinstrumenten BNS (Basic Need Satisfaction at Work 

Scale) med en svensk översättning av Eriksson (2012) samt COPSOQ (Copenhagen 

Psychosocial Questionnarie) med svensk översättning av Berthelsen, Westerlund och 

Sondegård Kristensen (2014). Cronbach´s Alpha användes för att undersöka studiens 

trovärdighet genom reliabilitetstestning där ett resultat över 0.7 indikerar på god reliabilitet 

(Dancey & Reidy, 2011). Underkategorierna autonomi och kompetens visade på en låg 

reliabilitet med ett Cronbach´s Alpha på .44 respektive .54. En möjlig faktor till den låga 

reliabiliteten kan vara att i studien valdes den svenska översättningen av BNS istället för den 

mer beprövade engelska versionen. Föreliggande studie hade en relativ hög svarsfrekvens 

med 60 enkätsvar av totalt 100 utlämnade enkäter. Enkäterna lämnades ut i pappersformat för 

att få en sådan hög svarsfrekvens som möjligt. För att öka svarsfrekvensen ytterligare skulle 

ett alternativ vara att lämna ut enkäterna till respektive produktionschef som i sin tur kunde ha 

disponerat ut enkäterna vid veckomöten, alternativt genom direktkontakt med deltagarna 

tillsammans med en presentation av studien. Deltagarna hade dock kunnat känna sig tvingade 
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till medverkan om direktkontakt tillämpats, så frågan är om valet av distribution hade 

påverkat svarsfrekvensen huvudtaget. En ovidkommande variabel var att några deltagare på 

den manuella avdelningen var anställda som flyttat med från en stängd produktion som nu 

öppnats på den nya orten och några var nyanställda som endast arbetat på avdelningen mindre 

än ett år. Svaren från den manuella avdelningen kan ha blivit påverkade av hur missbelåtna, 

alternativ tillfredsställda de anställda är med omorganisationen och det finns därför en risk att 

även resultatet påverkats av detta. Det framkom skillnader mellan avdelningarnas 

anställningstid, där de anställda vid den manuella avdelningen arbetat kortare tid än de vid 

den automatiserade avdelningen, men korrelationsanalysen visade ingen samvariation mellan 

variabeln avdelning och anställningstid, därför beslutades att anställningstid inte skulle tas 

med i analysen. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

I föreliggande studie deltog anställda fördelade på två avdelningar, automatiserad avdelning 

och manuell avdelning. Idag finns det lite forskning gällande stålindustriarbetare kopplat till 

inre arbetsmotivation, krav i arbetet och stress. Det skulle vara intressant att genomföra en 

studie där man undersöker arbetsmiljön i en automatiserad produktion för att undersöka om 

det förekommer någon skillnad i upplevd psykosocial arbetsmiljö beroende på om man är 

yngre eller äldre. Alternativt en fördjupad studie gällande den manuella avdelningen, för att se 

om det är de monotona och standardiserade arbetsuppgifterna som påverkar skattningen av 

autonomi och höga krav i arbetet negativt. I föreliggande studie deltog fler män (80%) än 

kvinnor (20%) och det går att spekulera om resultatet skulle sett annorlunda ut om fler 

kvinnor deltagit. Tidigare forskning av Nordin och Bolin (2014) visade att kvinnor i större 

utsträckning drabbas av ohälsa associerat med psykosociala faktorer relaterat till arbete inom 

industri, medan män drabbas av ohälsa kopplat till administrativt arbete. Därav skulle det vara 

av intresse att undersöka kvinnor och mäns upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön i 

förhållande till avdelning inom industri.  

 

Praktisk relevans 

I denna studie påvisades en högre grad av autonomi på den automatiserade avdelningen än på 

den manuella avdelningen. Det kan därför vara betydande för produktionscheferna på 

avdelning M att bli medveten om att de anställda löper större risk än de anställda vid 

avdelning A att drabbas av låg inre arbetsmotivation trots att medelvärdet på autonomi, 

kompetens och samhörighet var högt på respektive avdelning. Det kan även vara av intresse 
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för organisationen att vara medveten om att de anställda på avdelning M upplever högre krav 

än de anställda på avdelning A. En möjlig orsak till utfallet kan vara bristande kontroll av 

arbetsuppgifterna. 
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Bilaga 1 ENKÄT 

 

Här nedan följer ett antal bakgrundsfrågor. Vänligen kryssa i och 

besvara frågorna nedan. 

1. Kön    2. Ålder (Fyll i antal år) 
☐  Kvinna        
☐  Man      _____________________ 
 
3.  Högsta utbildningsnivå  4. Vilken avdelning  
☐  Grundskola    arbetar du på? 
☐  Gymnasiet   ☐ Avdelning A 
☐  Högskola/Universitet   ☐ Avdelning M 
☐ Annat, ange vad:     
  
    _____________________ 

 
5. Vilken anställningsform har du?  6. Vilken skiftgång går 
☐ Tillsvidareanställd   du idag? 
☐ Inhyrd     
☐ Heltid    _____________________ 
☐ Deltid 
 
7. Vilken sysselsättningsgrad har du? 
 
_____________________ 

 
8. Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats?  
(Fyll i antal år/månad) 
 
__________________



 

 
 

Del A 
Vi ber dig nedan att svara på ett antal påståenden om ditt arbete. Ringa in ett 
alternativ mellan 1-7 som är bäst relaterat till ditt arbete. 

1. Jag har goda möjligheter att 
påverka hur mitt arbete ska utföras  

      1           2           3            4           5           6          7 
 

2. Jag gillar mina arbetskamrater 
   

      1           2           3            4           5           6          7 
  

3. Jag behärskar inte riktigt mitt jobb 
 
 

      1           2           3            4           5           6          7 
 

4. På jobbet får jag uppskattning för mitt 
arbete  
 

      1           2           3            4           5           6          7 
 

5. Jag känner mig pressad på arbetet       1           2           3            4           5           6          7 
  

6. Jag kommer överens med mina  
arbetskamrater 

      1           2           3            4           5           6          7 
 

7. Jag håller mig för mig själv på jobbet 
 

      1           2           3            4           5           6          7 
 

8. Jag kan fritt uttrycka vad jag tycker 
och tänker på jobbet 

      1           2           3            4           5           6          7 
 

9. Jag betraktar mina arbetskamrater som 
mina vänner 

      1           2           3            4           5           6          7 
 

10. Jag har lärt mig nya intressanta 
färdigheter på jobbet  

      1           2           3            4           5           6          7 
 

11. När jag är på jobbet måste jag göra vad  
jag blir tillsagd 

      1           2           3            4           5           6          7 
 

12. De flesta dagar känner jag att jag uträttat 
något på jobbet 

      1           2           3            4           5           6          7 
 

13. Mina känslor beaktas på jobbet 
 

      1           2           3            4           5           6          7 
 



 

 
 

 

Del B 
Vi ber dig nedan att svara på ett antal frågor om ditt arbete. Ringa in ett alternativ 
mellan 1-5 som är bäst relaterat till ditt arbete. 

Frågor             Alltid        Ofta      Ibland    Sällan   Aldrig/nästan aldrig  

 

14. Jag har inte stora möjligheter att visa 
vad jag går för på jobbet  

      1           2           3            4           5           6          7 
 

15. Mina arbetskamrater bryr sig om mig       1           2           3            4           5           6          7 
  

16. Jag har inte många nära vänner på jobbet 
 
  

      1           2           3            4           5           6          7 
  

17. Jag känner att jag kan vara mig själv på  
jobbet  

      1           2           3            4           5           6          7 
 

18. Mina arbetskamrater gillar mig inte       1           2           3            4           5           6          7 
 

19. Jag känner ofta att jag saknar kompetens  
i mitt arbete 

      1           2           3            4           5           6          7 
 

20. Jag har få påverkningsmöjligheter i mitt  
arbete 
 

      1           2           3            4           5           6          7 
 

21. Människor är vänliga på mitt jobb 
 

      1           2           3            4           5           6          7 
 

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

         1               2            3             4                5 
 

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

         1               2            3             4                5 
 

3. Kommer du efter med ditt arbete? 
 

         1               2            3             4                5 
 

4. Har du tillräckligt med tid för att utföra 
dina arbetsuppgifter? 

 

         1               2            3             4                5 
 

Rågor        Påstående                Stämmer inte alls        Stämmer något          Stämmer precis  
 



 

 
 

Del C 
Vi ber dig nedan att svara på ett antal frågor om ditt arbete. Ringa in ett alternativ 
mellan 1-5 som är bäst relaterat till ditt arbete 
 
 
                      Hela tiden    En stor     En del      En liten       Inte alls  
                            del av      av tiden    del av  
Frågor                         tiden        tiden 

 

 

 
 
   
Tack för din medverkan! 

  

1. Hur ofta har du svårt att koppla av? 
 
 

        1               2                  3              4                5 

2. Hur ofta har du varit lättretlig? 
  
 

        1               2                  3              4                5 

3. Hur ofta har du varit anspänd? 
 
 

        1               2                  3              4                5 

4. Hur ofta har du varit stressad? 
  
 

        1               2                  3              4                5 



 

 
 

Bilaga 2 Missivbrev  

  
Vill du delta i en undersökning om den psykosociala arbetsmiljön? 

  

Syftet med undersökningen är att undersöka hur industriarbetare upplever den psykosociala 

arbetsmiljön.  

 

Enkäten är utformad med 29 påståenden och tar ca 10 minuter att besvara. Deltagandet i 

undersökningen är anonymt, sker frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. 

Din arbetsgivare kommer inte att få ta del av enskilda svar och kommer därmed inte kunna 

identifiera deltagarna. Resultatet av enkätundersökningen kommer att redovisas för andra 

studentgrupper på Högskolan i Gävle. Efter avslutad studie finns möjlighet för dig att ta del 

av resultatet från undersökningen.  

 

Enkäterna finns att hämta i fikarummet i en tidskriftssamlare märkt ”enkät”. När du besvarat 

enkäten lämnar du den i tidskriftssamlaren märkt med ”lämna din enkät här”, alternativt i 

tidskriftssamlaren i korridoren. Enkäten kommer att samlas in tisdag 18 april 2017.  

 

Vi som leder undersökningen studerar på Personal- och Arbetslivsprogrammet på Högskolan i 

Gävle och resultatet av denna undersökning kommer att ligga till grund för vårt 

examensarbete i psykologi. 

 

Vid eventuella frågor var vänlig kontakta:  

 

Sophia Bleckert     Madelene Olsson   

Tfn: xxx-xxxxxxx   Tfn: xxx-xxxxxxx   

E-post: xxx@student.hig.se E-post: xxx@student.hig.se 

 

Handledare:  

Eva Boman  

Tfn: xxx-xxxxxxx 

E-post: xxx@hig.se 


