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Abstract: The purpose of this study was to examine the Swedish industry- and 

craftmanship trade, specifically the relationship between effort and reward and how it 

affects the meaningfulness during labour hours. Also, what are the possible effects on 

production efficiency as a whole? Discussed and analyzed through empirics and 

previous research.  

38 workers filled out a survey and two interviews were conducted to get a more analytic 

depth to the data. 

The results showed that there is little to no reward for high effort during labour hours on 

the evaluated workplaces, combined with low commitment and meaningfullness. My 

conclusions are that more ways of effort-based rewards would likely have a positive 

effect on meaningfulness and thereby the production as a whole. I also show that the 

theses of Karl Marx are still plausible and relevant in modern day industrial- and 

craftsmanship trades in capitalist countries. 

 

Nyckelord: ERI – prestation- och belöningsobalans, meningsfullhet, hälsa, krav- 

kontroll och stödmodellen, Karl Marx, kapitalism. Arbetsrelaterad stress. 

 

Keywords: ERI - effort-reward imbalance, meaningfulness, health, the demand- 

control- support model, Karl Marx, capitalism. Occupational stress. 
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1. Introduktion. 

Dagens industri- och arbetsklimat är betingat av kapitalismens grundramar och med det 

ett förhållningssätt där belöning oftast bara är baserad på antal genomförda 

arbetstimmar. Hög prestation med låg belöning orsakar arbetsrelaterad stress och genom 

det också hjärt- kärlsjukdomar (Bethge & Radoschewski, 2011). Också arbetsförmågan 

blir nedsatt till följd av detta (ibid). Det råder alltså missgynnande förhållanden inom 

dagens arbetsklimat som är potentiellt vållade av organisationens struktur i sig själv. 

Något som påverkar båda parter: företagets lönsamhet och arbetarens hälsa, negativt.  

Belöning på arbetet är idag baserat på kvalifikation snarare än prestation. Utifrån 

utbildning, vitsord från föregående arbetsgivare och andra meriter förutbestäms ditt 

värde på arbetsmarknaden och din lön baseras på detta. På arbetet förväntas du utföra 

uppgifter också utifrån förutbestämd förmåga under förutbestämd tid. Jag kommer i den 

här uppsatsen argumentera för varför det här är ett system som är missgynnande för 

kreativiteten men också arbetarens meningsfullhet och därmed produktionsprocesserna 

och företagets lönsamhet. 

Trots att arbetsrelaterad stress och ohälsa ökar arbetar man ofta sekundärt eller tertiärt 

vad gäller åtgärder (Karasek & Theorell, 1990). Det vill säga man sätter in hjälp till 

utsatta personer eller grupper endast när man identifierat att ett problem redan uppstått.  

Jag vill ifrågasätta detta system och analysera problemets möjliga källa istället för 

symtomen, dvs organisationsstrukturen. För att göra detta skall jag granska Karl Marx 

gamla teorier om alienation och värdeskapande, identifiera strukturer i samhället som 

påverkar produktionsprocesser och sedan återkoppla allt till nutida teorier och egen 

empiri. 
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2. Problemformulering  

Utifrån mina egna erfarenheter och uppfattning om industribranschen finns det glapp 

mellan prestation och belöning. Lön baseras på timmar och vad eller hur man gör något 

på arbetstiden har ingen relevans för slutmålet. Jag arbetade på ett pappersbruk där jag 

lastsäkrade pallar i lastbilarna. Lastade man klart en lastbil snabbt då var det bara att ta 

en till, fanns inga lastbilar kvar kunde man gå hem tidigare, men då fick man mindre lön 

då timmarna blev färre. Högt arbetstempo ledde alltså till lägre lön. Hur jag än förhöll 

mig till min arbetsinsats fanns det ingen personlig vinning baserad på prestation, ingen 

koppling till produkten eller personlig utveckling att förvärva. Det enda som motiverade 

mig var rädslan att förlora mitt jobb. Ett förhållningssätt inom branschen som jag 

uppfattade som missgynnande för produktionen och negativt för meningsfullheten och 

därmed mig som person och helhet. Jag vill undersöka om liknande känslobild också 

finns hos andra arbetare inom industri- och hantverksbranschen. 

 

2.1. Syfte 

Jag skall undersöka om det finns faktorer som påverkar obalans mellan prestation och 

belöning i dagens hantverks- och industriklimat i Sverige, specifikt kopplat till hur det 

påverkar effektiviteten på arbetstiden och disponering av den. 

 

2.2. Frågeställning 

Finns det obalans mellan prestation och belöning kopplat till produktionsprocessen i den 

svenska industri- och hantverkarbranschen? 

Hur kan det påverka meningsfullheten för den individuelle arbetaren, kopplat till 

yrkesroll och arbetsinsats? 
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3. Begrepp 

Det är viktigt för sammanhanget att i förhand reda ut begrepp jag kommer behandla i 

bakgrunden och som är relevanta för samtliga kapitel. 

För att förstå hur det ekonomiska och industriella klimatet fungerar skall jag reda ut hur 

lagar, regleringar, konkurens, skatter och andra faktorer påverkar företagsamhet. Det är 

grundläggande för de krav som sätts på anställda, krav som är kopplade till mål, 

produktion och monetär vinst vilka är essentiella för ett företags överlevnad. Så för att 

förstå hur anställda arbetare påverkas och ges möjligheter inom ett företag måste vi 

förstå företagsstrukturen först. Detta kommer fungera som underlag för analys och 

diskussion av empirin. 

 

3.1. Kapitalism. 

I detta underkapitel skall jag förklara begreppet kapitalism. Vad det är, hur det uppkom 

och vilka faktorer som påverkat/påverkar hur det ser ut idag. Detta sammantaget blir 

den definition jag kommer referera till när jag benämner begreppet kapitalism i övriga 

texten.  

Kapitalism kommer från ordet kapital – tillgång. Kapitalismen är ett ekonomiskt system 

baserat på strävan efter kapital/vinst. Ett företags kapital är baserat på bytesvärdet av de 

varor eller tjänster man erbjuder och de materiella tillgångarna man innehar. En 

kapitalist är en person som äger produktionsmedel i form av kapital (NE, 2014). 

 

3.1.2. Max Weber. 

För att förstå kapitalismens väsen och uppkomst har jag valt att initialt använda mig av 

sociologen Max Weber som var verksam på 1900-talet. Det är viktigt att förstå 

kapitalismens uppkomst därför att det förklarar mycket om människans natur, bakgrund 

och de förutsättningar som betingat var existens kopplat till produktionen av materiella 

behov. 

 

3.1.3. Webers definition av kapitalism. 

Weber ser kapitalismen som ”ett sätt att organisera samhället på ett rationellt vis så att 

grupper och individers behov tillfredsställs av privata företag med lönsamhetsprinciper” 
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(Weber, 1986). Han fortsätter med att förklara fem villkor för det han kallar rationell 

kapitalism: 

1. Huvuddelen av vardagsbehoven hos befolkningen skall täckas av produkter eller 

tjänster från företag. 

2. Produktionsfaktorerna skall vara kontrollerade av företagare. 

3. Företagen skall styras av krav på långsiktig lönsamhet beräknad med hjälp av 

systematisk bokföring. 

4. Företagen skall verka i marknadsekonomi. 

5. Arbetsmarknaden skall vara fri. 

-(ibid). 

 

 

3.1.4. Kapitalismens uppkomst. 

 

Kapitalismen är inte att förknippa med ”förvärvsbegäret” eller ”strävan efter vinst” som 

Weber menar funnits hos alla människor genom alla tider; hos läkare, prostituerade, 

konstnärer och så vidare. (Weber, 1986). Stävan efter materiell eller monetär tillgång är 

alltså inte något vi kan skylla kapitalismen för eller dess anda, snarare människans natur 

och dess vilja att överleva (ibid). Weber menar alltså på att kapitalismen är en sorts 

rationalisering av våra primitiva drifter, för att tillfredsställa materiella behov. 

Fritt arbete. Att det finns arbetare på marknaden som erbjuder sina tjänster mot 

betalning (Weber, 1986). Den gemene mannen är nödsakad att sälja sin arbetskraft på 

marknaden. I praktiken har varje person fri vilja att sälja sin arbetskraft mot betalning, 

men i realiteten måste hen, för hens överlevnad beror på det (ibid). Det Weber kallar 

”hungerpiskan”. 

Sammanfattningsvis är kapitalismen ur Webers perspektiv betingad av rationaliteten för 

att tillfredsställa våra materiella behov, styrda av den byråkratiska rationalitet som 

karakteriserar samhället i stort. 
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3.2. Socialism. 

Socialism är en tilltro till gruppens, kollektivets och/eller statens kapacitet att lösa 

politiska och ekonomiska problem (NE, 2014). Socialism är en rörelse eller ideologi där 

man genomför samhällsreformer för social trygghet (ibid).  

Sverige är inte socialistiskt (vi är kapitalistiskt) då det i grunden motsätter sig privat 

ägande och styre av företag, men vi finner tendenser till det utifrån regeringsformen och 

tilltron till statens förmåga eller plikt att genom offentlig verksamhet främja individens 

välfärd. 

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara 

grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna 

trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och 

trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.  

- (Regeringsformen, 1:a kapitlet, stadsskickets grunder, 2 §.) 

 

Detta tar sig i uttryck genom bland annat högre skattetryck än i majoriteten av resten av 

världen. Femma i världen närmare bestämt, baserat på kvoten mellan skatteintäkter och 

BNP (www.ekonomifakta.se, 2014.). För att finansiera statliga skyddsnät i fall av 

arbetslöshet, funktionsnedsättning och ålderdom, eller bidrag vid barnahavande och så 

vidare för att över lag främja hälsa. 
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3.3. Marknadsekonomi. 

Marknadsekonomi definieras som följande av Weber: Olika produktionsfaktorer, varor 

och tjänster kan köpas och säljas. Företagen skall kunna köpas och säljas, de ska i sig 

själva kunna vara en handelsvara på aktiebörsen. De skall kunna handla med 

upphovsrätter, patenträtter och licenser (Weber, 1986). 

Nationalencyklopedin beskriver marknadsekonomi som ett system med enskild 

äganderätt, rätten till privatägda företag och att människor kan agera fritt på 

arbetsmarknaden som försäljare eller konsumenter (NE, 2014). Efterfrågan och utbud på 

marknaden bestämmer prissättningen på varor och tjänster av fria aktörer. Statliga 

myndigheter fungerar som ramar för systemet och ansvarar för kollektiva behov så som 

infrastruktur, ett rättsväsende och försvarsmakten (ibid). 

 

3.4. Förklaring Begrepp. 

Termen kapitalism särskiljs alltså från termen marknadsekonomi vad gäller den sociala 

relationen i ägande. Marknadsekonomi behandlar hur resurser styrs, hur utbud och 

efterfrågan påverkar prisbildningen. Marknadsekonomi är därför ett praktiskt 

tillvägagångssätt inom den ideologiska grundramen kapitalism. Att råvaror, produktion 

och arbetskraft köps, säljs och ägs av privata aktörer, det är kapitalism. Att utbud, 

tillgång och efterfrågan i relation till konkurrens påverkar prissättningen av varor och 

tjänster, det är marknadsekonomi. 

 

3.5. Sveriges ekonomiska och industriella klimat som definition. 

Sverige kan alltså betraktas som ett kapitalistiskt land med marknadsekonomi och 

socialistisk värdegrund. Detta är alltså diskursen som företag på den Svenska 

arbetsmarknaden verkar inom och påverkas av. 
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4. Bakgrund 

I detta kapitel kommer jag presentera tidigare forskning inom fältet vilka ligger till 

grund för undersökningen.  

 

4.1. Marx. 

Initialt kommer jag att presentera några av Karl Marx teorier. Teorier som jag ämnar 

testa relevansen på i förhållande till dagens arbetsklimat. Utgångspunkten för 

diskussionen (kap 9.) kommer att vara Marx genom tiderna beprövade och ifrågasatta 

teorier. Vad har egentligen hänt sedan 1800-talet, hur relevanta är hans teorier idag?  

 

4.1.1. Dialektisk materialism. 

Karl Marx menar att varje tidsperiod har en egen utvecklingsperiod, då livet kliver in i 

ett ny skede förändras den och får andra påverkansfaktorer (Marx, 1986). Han menar att 

samhällsutvecklingen styr människans vilja och inte tvärt om. När produktionskraften 

ändras gör också krafterna som reglerar och styr dem det. Det är viktigt att identifiera 

sådana systems utveckling, förändring och hur det är betingat för att kunna ersätta dem 

med ett bättre (ibid). 

Det Marx ser som centralt för samhällsförändring; produktionsförhållanden och den 

polariserade klasstrukturen, ser Weber endast som en del av sammanhang som innebär 

en rationalisering långt utanför de materiella- och egendomsförhållandena (Weber, 

1986). Weber menar att människans främlingskap i arbete är betingat av den 

byråkratiska rationalitet som karakteriserar samhället i stort (ibid). Weber hade alltså ett 

bredare synsätt än Marx och ansåg att det fanns flertalet brister i hans (Marx) teorier; 

etiskt, historiskt, värdegrundsmässigt och förbiseenden om människans natur och hur 

den påverkar hen. 

 

4.1.2. Arbetsprocesser och värdeskapande. 

Arbetskraft köpes, säljs och förbrukas. Köparen eller ägaren av arbetskraften förbrukar 

den när den anställde arbetar (Marx, 1969). Det skall finnas ett marknadsvärde för 

produkten för att kapitalisten skall köpa arbetskraft i syfte att färdigställa den (ibid). 
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Alltså kan inte arbetskraft existera inom den diskursen om inte ett pengavärde går att 

extrahera i produktionens slutskede. 

 

4.1.3. Alienation 

I takt med att tekniken utvecklas minskar behovet av mänsklig arbetskraft. Kampen 

mellan kapitalist och lönerbetare börjar med själva kapitalförhållandet (Marx, 1969). 

Efter maskineriets införande måste arbetaren bekämpa arbetsmedlet för att behålla 

jobbet, en revolt mot produktionsformen själv (ibid). Marx tar som exempel det första 

vattendrivna ullklippningsmaskinen bland annat, som gjorde ca 100.000 människor 

arbetslösa, vilket fick som påföljd att den brändes ned av dessa i protest.  

En slags paradox infinner sig således mellan produktion/teknik och människovärde 

Det kapitalistiska produktionssystemet beror på att arbetaren säljer sin arbetskraft som 

vara (Marx, 1969). I takt med att arbetarens uppgifter överförs till maskiner minskar 

dennes värde på arbetsmarknaden. Den arbetskraft som på detta viset görs överflödig 

ökar konkurrensen på övrig arbetsmarknaden och sänker dess pris under varuvärde 

(ibid). Alltså, om man gör jämförelsen med konceptet marknadsekonomi (se kap 2.3.), 

där priset på varor och tjänster utgörs av utbud och efterfrågan, blir arbetaren här ersatt 

av teknisk utrustning och maskiner för produktionen. När mänsklig arbetskraft blir 

överflödig minskar alltså efterfrågan på den och utbudet av den ökar, således blir 

marknadsvärdet lägre och priset (lönen) minskar som följd.  

Eftersom teknik ständigt utvecklas är detta en process som fortgår över tiden och än 

idag, även om den inte idag är lika dramatisk som under till exempel den industriella 

revolutionen. Hur detta påverkar olika sektorer av arbete eller olika branscher är så klart 

särpräglat och hur det påverkar en specifik bransch speglar inte nödvändigtvis samhället 

i stort.  

 

4.1.4. Bestämt arbete. 

Arbetaren är likgiltig inför bestämingen av sitt arbete (Marx, 2010). Det som är 

intressant för arbetaren är bara att det är arbete och att det som sådant är av värde för 

kapitalet. Det blir dennes ekonomiska karaktär att genomföra arbete för eller åt någon 

utgör skillnaden mellan hen och kapitalisten. Arbetsformen blir mer abstrakt och 
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mekanisk och förlorar i sig sin giltighet. Genom detta blir arbetare och kapitalist två 

motpoler (ibid). 

Marx menar alltså att det som blir viktigt för arbetaren är inte vad hen gör utan vad det 

har för värde för produktionen. I motsats till kapitalisten som ser det som mest relevant 

hur produktionen sker då högre effektivitet är synonymt med högre vinst. Det 

kapitalistiska produktionsförhållandet är således betingat av motsatser. Marx menar 

också på att arbetsformen som följd blivit monoton och icke relevant för arbetaren. Det 

enda som är relevant är att hen har arbete och att det är av värde för kapitalisten.  

Här urskiljer jag det grundförhållande som jag tror utifrån min problemformulering 

(kap. 2.2.) påverkar produktionen negativt från arbetarens sida, att det inte är hur 

arbetsprocessen sker (tidsmässigt, kvalitetsmässigt) utan bara att arbetet fortgår. Mitt i 

allt detta tror jag att meningsfullheten kan gå förlorad. Det är irrelevant för arbetaren 

vad produktionen har för kvalitet för det är bortom denne. Det som är relevant är att jag 

arbetar för det är det som genererar vinst och personlig meningsfullhet för mig, inte hur 

jag arbetar. Detta tror jag skapar det ogynnsamma förhållandet mellan prestation och 

belöning/meningsfullhet som jag uppfattar i dagens industriklimat (se kap. 1.2, 

problemformulering). Samtidigt som bristande engagemang av arbetaren kan leda till 

lägre produktionshastighet och kvalitet, vilket är missgynnande för kapitalisten. Detta 

produktionsförhållande är alltså ogynnsamt för båda parterna. 

 

4.1.5. Arbete som bruks- och bytesvärde: 

Arbete har ett bestämt värde (Marx, 2010). En bestämd mängd arbete är ekvivalent med 

en förutbestämd mängd lön. Arbete som bytesvärde blir till genom överenskommelse 

med kapitalisten. Bruksvärdet av arbetet är redan förutbestämt och påverkar inte 

bytesvärdet (lönen). Eftersom belöning är skiljt från bruksvärdet, d.v.s. produkten eller 

bruksvärdet, kan inte arbetaren genom denna process bli rikare. Arbetaren ger bort det 

den skapat d.v.s. det materiella värdet. Eftersom arbete och produkt i det kapitalistiska 

förfarandet är åtskiljda kan alltså inte arbetaren bli rikare. Förutbestämt arbete = 

förutbestämd lön. Lönen har fördefinierat värde vilket används för införskaffning av 

förbrukningsvaror eller produkter nödvändiga för överlevnad. Lönen för arbete är alltså 

endast förutsättning för att kunna fortsätta arbeta, ett slags slutet system där man endast 

återfår vad man investerat (igenom arbete som bytesvärde). Detta blir en paradox då 

lönen för arbete endast blir det som fanns som förutsättning innan. Kapitalet och andra 
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sidan använder denna process för att växa, genom att erhålla bestämt arbete och ha 

ensamrätt till materialkapitalet kan det förändra sitt marknadsvärde. Genom att kapitalet 

omsätter arbete blir kapitalet i sig själv en produktionsprocess (ibid). 

 

 

4.2. Övrig forskning. 

Här följer forskning med mer samtida anknytning. 

 

4.2.1. ERI - Effort-reward imbalance. 

Bethge & Radoschewski (2011) påvisar att ERI (effort-reward imbalance, dvs 

prestation-belöningsobalans) var synonymt med nedsatt arbetsförmåga, psykisk hälsa 

och fysisk funktionalitet. Arbetsstress orsakad av ERI orsakar nedsatt arbetsförmåga 

oberoende av andra tänkbara variabler. De gynnsamma fördelarna med anställning: 

delaktighet, aktivering och bekräftelse är betingat av förhållandet mellan anställd och 

arbetsgivare. Anställda förväntar sig belöning i form av inkomst, självkänsla, 

karriärmöjligheter och säkerhet. Hög prestation med låg belöning orsakar negativa 

effekter i form av psykisk ohälsa, men finns också stöd för tesen att ERI är ett 

orsakssamband till hjärt- kärlsjukdomar. Det orsakar också fler sjukdagar, uppsägningar 

och förtidspensioneringar (ibid).  

 

4.2.2. Krav-, kontroll- och stödmodellen. 

En modell utvecklad av Robert Karasek och Töres Theorell som beskriver relationen 

mellan krav ställda på arbetaren, möjligheten att påverka sin egen arbetssituation och 

det sociala stödet. Höga krav i kombination med låg hanterbarhet och lågt stöd leder till 

arbetsrelaterad stress (Karasek & Theorell, 1990). Högra krav i kombination med stor 

påverkansmöjlighet kan däremot leda till personlig utveckling och effektivitet. Låga 

krav i kombination med stor påverkansmöjlighet kan också bli en stress då man känner 

sig understimulerad och därmed omotiverad. Stöd innebär skyddsnät mot stressorer, 

stöd eller vägledning från överordnade, trygga miljöer, goda hjälpmedel i arbetet eller 

en god kompissämja (ibid). 
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5. Metod 

Här kommer jag beskriva tillvägagångssätt och metodval. 

 

5.1. Datainsamlingsmetod. 

Jag har användit mig av enkäter för att som Cohen, Manion & Morrison (2011) påpekar 

är det ett instrument som är användbart för att insamla data utan att närvara själv. På 

detta sätt har jag insamlat relativt stor mängd data att analysera utan att hela tiden 

deltagit själv, vilket vunnit mig tid då jag genomfört hela arbetet ensam.  

För att få ett mer kvalitativt djup i arbetet har jag kompletterat enkäterna med två 

intervjuer. I en intervju kan man framarbeta hela svar om djupa och komplexa frågor 

(Cohen, Manion & Morrison, 2011). Man möjliggör som intervjuare för subjektet att 

öppna upp om världen de lever i och sina egna synsätt. (ibid). Med den här metoden kan 

jag få mer exakta och utförliga svar än vad jag kan med enkäten (som ger data av mer 

kvantitativa/numerisk egenskap). 

På det här sättet tanker jag mig att jag fått ett brett underlag och mycket empiri från 

enkäterna. Sedan har jag med hjälp av intervjuerna få ett djup i arbetet och underlag för 

en mer kvalitativ analysdel. Bredd och djup är alltså det jag siktat på. 

 

5.2. Urval. 

Jag har ett taktiskt urval i form av industri- och hantverksbranschen. Det är branscher 

där arbetskraft agerar mellanhand mellan investering och materiell produkt. Den 

anställde skall genom sina tjänster färdigställa fysiska föremål. Det är processerna och 

förhållandet mellan arbetskraften och produkten samt meningsfullheten däremellan jag 

lägger fokus vid. 

Att jag endast undersöker dessa branscher är på grund av det jag beskrev ovan; det 

klassiska förhållandet i relationen mellan arbetare och produkt, också för att jag behöver 

ramar, annars skulle arbetet bli större än min förmåga. Tiden är en annan faktor vilket 

gör att jag måste begränsa mig. Jag är medveten om att förhållandet mellan arbetsinsats 

och produkt/ fysisk produkt finns i någon form inom alla branscher. 
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Mitt andra urval är att endast inkludera individer i undersökningen som inte har 

befogenheter över andra än sig själv. Sådana som genomför organisationens arbeten, 

inte planerar dem på högre nivå. Jag tänker således inte undersöka avdelningschefer, 

Vd:ar och så vidare, bara arbetstagare.  

Hur det faktiskt blev de arbetsplatserna som nu är med i undersökningen beror lite mer 

på slumpen, det var de som gav sitt medgivande helt enkelt av alla de tillfrågade. Dock 

var alla tillfrågade arbetsplatser inom relativt nära avstånd från min bostadsort därför att 

jag behövde ha möjlighet att besöka dem själv, så geografiskt sett var det ingen slump. 

Jag har inte något taktiskt urval vad gäller ålder, däremot kan det vara intressant för 

analysen att se om det går att urskilja skillnader beroende på hur länge man arbetat på 

samma ställe eller inom samma bransch.  

Jag kommer inte heller att anta ett genusperspektiv men det kan ändå vara intressant att 

se vilken sorts procentuell könsfördelning som förekommer på arbetsplatserna. Kanske 

kan det väcka intresse för vidare framtida forskning eller agera som underlag för en del 

av den. 

 

 

5.3. Genomförande. 

Jag delade ut enkäter på två arbetsplatser. Den ena en elektrikerfirma och den andra en 

fabrik som tillverkar förbrukningsvaror för hemmet.  

Till elektrikerfirman mailade jag enkäterna till en anställd som skrev ut dem på plats. 15 

enkäter skrevs ut, av vilka tio blev ifyllda. Jag hämtade sedan enkäterna i sin fysiska 

utskrivna form. 

På fabriken kontaktade jag personalansvarig som tillät mig att komma och lägga ut 

enkäter i matsal och personalrum. Jag kom en fredag och gick runt och lade ut buntar 

med enkäter, jag försökte prata med så många anställda som möjligt om enkäten; vad 

den handlade om, vem jag var och vart den skulle lämnas. Senast tisdagen efter kl 12:00 

skulle enkäterna lämnas i en brevlåda utanför matsalen, av de 85 enkäter jag lade ut blev 

28 ifyllda. Fabriken har cirka 150 anställda men hur många som arbetade dagarna 

enkäterna låg ute är svårt att säga, hur många som är anställda på andra delar än just 

produktionen är också oklart. 
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Måndagen efter kom jag tillbaka till fabriken och genomförde intervjuer med två 

anställda, en man och en kvinna. Dessa personer valdes ut av personalavsarige, om det 

förekom något slags taktiskt urval från dennes sida vet jag inte. Intervjuerna spelades in 

med respondenternas tillåtelse. 

Min data är alltså baserad på totalt 38 enkäter och två intervjuer. 

 

5.4. Validitet och reliabilitet 

Här analyseras studiens validitet och reliabilitet. 

 

5.4.1. Validitet.  

Att mäta något så abstrakt som meningsfullhet med enkäter är så klart svårt. Det är ett 

begrepp som är komplext och behöver funderas på och förklaras utifrån många vinklar. 

Att se på det utifrån krav-, kontroll och stödmodellen var ett hjälpmedel för mig att 

konkretisera det något, då lågt värde på den skalan sannorlikt är likvärdigt med en låg 

meningsfullhet. Jag valde också att komplettera enkäterna med intervjuer, vilket jag 

tycker höjer studiens validitet något. 

 

 

5.4.2. Reliabilitet.  

Eftersom mitt underlag var baserat på 38 enkäter och två intervjuer går så klart inga 

kausala samband att dra mellan studie och resultat, bara tendenser och sannorlikheter. 

När man behandlar begrepp så som meningsfullhet som är individuella för varje 

människa är det också förmodligen omöjligt att exkludera alla co-founders 

(medvariabler) till varför ett resultat ser ut som det gör. Möjliga co-founders som jag 

inte analyserat i min studie är till exempel; socio-ekonomisk status, civilstatus, 

utbildning, geografiska område, religion, kultur och så vidare. Min studie är för liten för 

att kunna se orsakssamband utifrån dessa variabler. Min diskurs består endast i 

”arbetare från industri- och hantverksbranschen i Sverige”.  

För att få ett så exakt resultat som möjligt måste man förmodligen först också göra en 

organisationsanalys på arbetsplatsen i fråga. Ledarstil och maktkultur är något som 

påverkar arbetsplatsens belöningssystem (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist. 2006).  
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Vad gäller enkäten och intervjuerna är jag övertygad om att de skulle kunna utformas på 

ett effektivare sätt med mindre tolkningsbehov per fråga. Utan att försöka frånskjuta 

något ansvar från mig själv vill jag bara poängtera att jag är medveten om att 

enkät/intervju hade kunnat bli bättre om man var många fler som diskuterade och 

testade frågorna och hjälptes åt över en längre tid. Jag har i alla fall utifrån min egen 

förmåga försökt utforma dem så bra som möjligt, men jag vet att jag är oerfaren och det 

påverkar så klart reliabiliteten negativt. 

 

5.5. Förhållningssätt. 

Jag kommer att använda mig av deduktion, d.v.s. initialt kommer jag att bruka redan 

befintliga teorier och modeller för att skapa mig en bild av hur jag tror att saker och ting 

ser ut och är beskaffade. 

När jag sedan har samlat in datan från enkäterna och intervjuerna kommer jag att gå 

andra vägen via induktion. Det innebär att utifrån empirin kommer jag skapa mig teorier 

om hur det verkar vara. Vilka möjliga orsakssamband går att utskilja och vilja 

gemensamma nämnare kan jag hitta. 

När jag gjort detta kan jag gå tillbaka och se om mina egna slutsatser stämmer överens 

med min bakgrund och de teorier jag utgick ifrån. 

 

5.6. Metoddiskussion. 

Vad gäller min insats att informera arbetare på plats i fabriken var viss problematik 

inblandad. Den låg på annan ort än min bostadsort, vilket medförde att jag inte kunde 

vara där varje dag. Det som också gjorde det svårt för mig var att alla inte arbetade den 

dagen jag var där, och av de som väl var där var det så klart inte alla jag kunde få tag i 

under min vistelse på cirka en timme. Av de jag informerade om enkäterna för var det 

nästan alla som började fylla i. Av de enkäter som låg i pausrum under helgen var det 

dock få som blev genomförda. Jag hade därför kanske behövt ytterligare en dag att gå 

runt och informera. Min känsla var i alla fall att de jag pratade med som ville fylla i 

enkäten hade gjort det. 
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Vad gäller intervjuerna är det andra gången jag genomför sådana, jag anser mig därför 

vara oerfaren på metoden. När jag granskar mig själv så här i efterhand inser jag att 

några av frågorna var delvis ledande. Till exempel frågade jag om ”de trodde att det 

kunde bli en del dötid när man arbetade” (då de ibland inte har något att göra men måste 

ändå vänta för att stämpla ut), när jag egentligen borde frågat något i stil med ”beskriv 

hur produktionen påverkas av timbaserat arbete”. Dessutom glömde jag ställa vissa 

frågor. 

Något annat att reflektera över är att jag som forskare inte var anonym inför 

respondenterna. Jag kan alltså själv ha påverkat resultatet till viss del genom vad jag gav 

för intryck, hur jag informerade och min ethos; alltså min trovärdighet. Speciellt 

intervjuerna är situationer där jag som intervjuare påverkar resultatet, vad jag ställer för 

frågor och mitt kroppsspråk. Vad det rent konkret kan ha fått för konsekvenser kan jag 

inte avgöra, då skulle ytterligare utvärdering krävas, utvärdering som förmodligen 

skulle bli till största del spekulativ ändå. 

Mina personliga erfarenheter från att ha arbetat inom industribranschen är så klart något 

som färgat mig och påverkat mig. Det kan ha fått som konsekvens att studiens 

objektivitet gått förlorad till viss del. Det är något jag ansträngt mig otroligt mycket för 

att undvika men det kanske inte går fullt ut. Det kan dock också ha gett mig en djupare 

insikt i hur jag skulle gå till väga och ur vilka vinklar jag skulle genomföra studien, för- 

och nackdelar går alltså att urskilja i min mening, betingade av mina egna 

arbetslivserfarenheter. 
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6. Etik 

Jag utgår från vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

 

6.1. Forskningsetiska principerna 

 

I vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) behandlas de krav som forskaren 

måste följa. De är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialkravet och 

nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att forskaren skall informera respondenterna om 

undersökningens syfte och att datan endast kommer att användas för forskning.   

Samtyckeskravet innebär att forskaren skall ha forskningsdeltagarens samtycke för 

medverkan i studien. Att det är helt frivilligt att delta i studien och att de när som helst 

kan avbryta deltagandet måste framgå tydligt. 

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren ska skydda respondentens integritet så att 

efterlevande inte kan uppfatta informationen som kränkande. Personuppgifter skall 

förvaras så att obehöriga ej kan ta del av dem. Nyttjandekravet betyder att forskaren 

endast får använda uppgifterna om enskilda personer i forskningsändamål (ibid.). 

 

Kravet på tystnadsplikt innebär att jag som forskare har tystnadsplikt gentemot 

respondenterna i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2011). Jag får ej vidareförmedla 

uppgifter jag tagit del av från dem eller dela dessa med obehöriga.  

Anonymisering eller avidentifiering innebär att det ej skall gå att finna vilka 

respondenterna är. Deras identiteter ska ej gå att spåra och när man refererar till en 

respondent i undersökningar benämns denne med pseudonym. Personuppgifter så som 

namn insamlas nödvändigtvis inte alltid ens om det ej är nödvändigt.  

Med konfidentialitetsprincipen menas att det skall gå att hänvisa till studiens 

källa/källor för att testa studiens validitet eller etikpröva den. Information som 

obehöriga inte skall kunna ta del av. För att skydda personens integritet refereras dem 

till genom till exempel kodnycklar (ibid.). 
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I enlighet med de ovan nämnda forskningsetiska principerna har jag utfört 

undersökningen. Respondenterna i undersökningen är helt anonyma. I missivet (se 

bilagor) informerades samtliga om hur datan skulle användas och deras rätt att när som 

helst avsluta sitt deltagande och att deltagandet är frivilligt. Vi informerade även att 

deras enkätsvar kommer att behandlas konfidentiellt.  

 

7. Resultat.  

 

I det här kapitlet presenteras datan från enkäterna och intervjuerna. 

 

7.1. Enkätsvar. 
 

Samtliga respondenter var heltidsanställda. 

Den största majoriteten av respondenterna uppgav att prestation inte belönades på deras 

arbetsplats (se tabell 2 under bilagor). Fem stycken uppgav att det fanns möjlighet till 

löneförhöjning. Övriga svarsalternativ hade färre än fem svar på varje. Skillnader kan 

finnas mellan olika avdelningar eller tjänster. Det kan också vara så att respondenterna 

inte känner till vilka belöningssystem som faktiskt existerar. På fabriken finns det fasta 

lönesystem så som exempelvis sommar/julfest och friskvårdspeng, dessa är dock inte 

baserade på prestation. 

På första frågan (se tabell 1 under bilagor) skulle respondenterna rangordna vilka 

faktorer de tyckte var viktigast för dem på arbetet. På båda arbetsplatserna var hög lön 

den viktigaste faktorn, överordnad bland annat; meningsfullhet, kompissämja och ledig 

tid. 

Det verkade inte finnas någon vidare nedstämdhet eller dylikt på arbetsplatserna, 

majoriteten av de tillfrågade var glada eller positiva under arbetstid. 

Av elektrikerna hade samtliga arbetat kortare än tio år, på fabriken hade endast en av 25 

arbetat kortare än tio år.  

Vad gäller hur respondenterna uppgav hur personligt knutna de var till slutprodukten 

påverkade arbetsinsatsen. I regel uppgav de som var mest personligt knutna till 
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slutprodukten att det påverkade dem positivt, och vise versa. 58 % svarade att det 

påverkade dem positivt.  

På frågan om de upplevde stressen som positiv eller negativ angav 82% att den var av 

negativ art. Endast 18 % upplevde stressen som positiv. 

Av elektrikerna upplevde 60 % att de ”oftast” kunde påverka sitt arbetstempo, på 

fabriken däremot var siffrorna mer utspridda; ca 25 % på varje svarsalternativ utom på 

”alltid” som bara en av 28 respondenter kryssat för. 

 

7.3. Resultatanalys. 

Jag skall i det här kapitlet använda induktion och deduktion (se kapitel 6.5.), för att 

analysera mitt resultat. 

 

7.3.1. Induktion. 

Jag skall nu använda mig av induktion, det vill säga jag skall nu enbart utifrån min egen 

empiri försöka urskilja möjliga orsakssamband till hur resultatet är betingat. 

 

Den viktigaste faktorn respondenterna tyckte var på arbetsplatsen var lönen. Den 

monetära vinsten var överordnad faktorer så som meningsfullhet, kompissämja och 

trygghet. Det verkar alltså te sig som så att arbetare inom sektorerna hantverk och 

industri har arbetet som ett medel för att leva bra på sin fritid. Det är alltså inte yrken 

man i första hand väljer för att det är självförverkligande eller roliga. 

På fråga 16 uttrycktes en stark önskan med mer möjlig belöning utifrån prestation. Skall 

man jämföra det med fråga ett finns alltså en önskan om högre lön i första hand, något 

som också intervjupersonerna tycktes hålla med om. Kanske finns en önskan att jobba 

utifrån provision, som just är ett arbetssätt där lön baseras på prestation, eller som de 

själva uttryckte vilja om; en bonus baserad på företagets framgång. 

Respondenterna uppgav i alla fall att de sällan var nedstämda eller på dåligt humör 

under arbetstid, över lag var de glada och positiva. Något jag tror kan bero på den 

relativt höga uppskattningen de upplevde från chefer och kollegor. 
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På fråga 13 svarade över hälften av respondenterna att det fanns ett eller fler yrken som 

skulle passa dem bättre än det nuvarande, intresse eller kvalifikationsmässigt. Att det 

nuvarande yrket inte intresserar eller passar personerna i fråga är troligtvis en faktor till 

varför de ser arbetet mest som ett medel till att förbättra sin fritid, och varför hög lön är 

viktigare än till exempel kompissämja. Att man inte heller till stor del identifierar sig 

med sin yrkesroll är något som ytterligare bekräftar detta i min mening. 

 

7.3.2. Deduktion. 

Jag skall nu via deduktion (se kapitel 6.5.) jämföra mina egna slutsatser utifrån empirin 

med teorierna från min bakgrund. För att testa om det finns likheter med hur det ser ut 

nu med då, därmed kolla vilken relevans dåtidens forskning har för nutiden. 

 

Marx påståenden om arbete som bruks- och bytesvärde (se kapitel 4.1.5.) är förankrad i 

den kapitalistiska samhällsstrukturen. Eftersom Sverige är ett kapitalistiskt land är det 

alltså gångbart att jämföra mitt resultat med den teorin. I min studie fann jag att 

belöning är förbestämd utifrån kvalifikation, inte baserad på prestation under 

arbetstiden, samma slutsats som Marx alltså fann. Då belöning av prestation inte är 

baserad på effektivitet är det mycket troligt att disponering av arbetstid och 

effektiviteten under den blir negativt påverkade. Något som intervjupersonerna 

bekräftade. 

 

Vad gäller alienation (4.1.3.) det vill säga det materiella förhållandet mellan arbetare 

och kapitalist, är det svårt att göra en rättvis jämförelse. Att prata om alienation i en tid 

där allt arbete var utfört av människokraft från början för att sen övergå till bara delvis 

är enkelt. Numera är det redan en premiss, det är inget förhållande som skiftar längre i 

större utsträckning. Däremot ser jag i min undersökning att känslan av värdefullhet är 

låg, kanske kan det ses som en följd av att arbetsuppgifterna är av sådan art att vem som 

helst skulle kunna utföra dem, kanske till och med en maskin. Premissen 

materialförhållande i form av maskiner och tekniks utrustning är således något som 

påverkar arbetarens uppfattning av sitt eget bruksvärde (4.1.5.), i den mån är alienation 

fortfarande applicerbart i dagens industrisamhälle. 
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Lågt inflytande (4,8 av 10), lågt skattad värdefullhet (3,8 av 10), lågt intresse för det 

egna yrket och relativt låg meningsfullhet (5,6 av 10) bildar tillsammans komponenter 

för arbetsrelaterad stress, ohälsa och dåligt engagemang utifrån Krav-, kontroll- och 

stödmodellen. Det som väger upp det något mot det positiva hållet verkar vara stödet 

genom tryggheten arbetet medför och kompissämjan. 

 

Att över hälften av de till frågade kände sig stressade på arbetstid ”ofta” och att 82 % av 

dessa upplevde stressen som negativ (nästan uteslutande från tidspress) ihop med nästan 

ingen belöning utifrån prestation är en riskfaktor för ERI- effort reward imbalance (kap. 

5.2.1.).  

 

7.4. Resultatdiskussion. 

Över lag finns det alltså ingen upplevd belöning utifrån prestation. Det som gör att 

majoriteten av de tillfrågade faktiskt ändå trivs och känner sig positiva under arbetstid 

verkar vara andra faktorer så som kompissämja, tryggheten att ha ett arbete eller att de 

arbetat så länge att de helt enkelt vant sig.  

Ingen av respondenterna på fabriken hade jobbat färre än 10 år, detta till följd av 

nedskärningar relativt nydligen där sist in- först ut-regeln tillämpades. Det kan alltså 

antas att respondenter från fabriken därmed blivit så bekväma i sina yrkesroller att de 

därför inte har planer på att byta. Vilket kan förklara att de flesta inte såg sina arbeten 

som tillfälliga eller i väntan på något annat. 

Anledningen att intervjupersonerna faktiskt verkade trivas väldigt bra grundade sig i ett 

personligt engagemang kombinerat med friare tyglar än kanske genomsnittet. Även en 

känsla av uppskattning från chefer och kollegor.  

Att den viktigaste faktorn var hög lön är intressant. Det kan betyda att många ser arbetet 

som ett medel för att leva gott på fritiden snarare än något de gör för 

självförverkligande. 
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7.5. Förslag vidare forskning. 

Att många ser arbetet som ett medel för att leva gott på fritiden snarare än något de gör 

för självförverkligande. Om detta är representativt för dessa yrkesgrupper bara eller de 

personligheter som dras till dessa yrken eller om liknande tendenser går att finna i andra 

sektorer är något för framtida forskning att fastställa. 

Min studie på detta ämne skulle kunna genomföras med fokus på till exempel diskurser 

och Focault eller Bourdieu och habitus, snarare än det samhällsstrukturella perspektiv 

genom Marx jag åtog mig. Organisation- och samhällsstruktur är endast en del av vad 

som kan påverka mentaliteter, utöver andra möjliga co-founders jag nämnde tidigare 

(kap 6.4.2.). 

Eftersom samtliga tillfrågade i min undersökning råkade vara fast anställda kan jag inte 

jämföra hur anställningsformer kan påverka meningsfullheten eller någon form av den 

arbetsrelaterade stressen. Jag föreställer mig dock att anställningsform och speciellt 

projektanställning, att hoppa mellan olika arbetsplatser som blir mer och mer vanligt, är 

en stor påverkansfaktor för stress. Därför anser jag att vidare forskning på detta vore 

viktigt och relevant för nutiden. 

 

8. Diskussion. 

Min undersökning är endast ett stickprov på arbetares känslotillstånd i dagens industri- 

och hantverkssamhälle. Trots detta menar jag att den mentalitet som jag påvisat hos 

respondenterna är representativt för hur många faktiskt känner sig då arbetsplatserna i 

fråga i undersökningen är mer eller mindre standardiserade av de samhällerliga 

strukturerna de verkar inom. Ramen för kapitalistisk företagsamhet återspeglar sig i en 

strävan efter lönsamhet (öka sitt kapital/marknadsvärdet) som högsta mål. I ett sådant 

system är det vanligt att tänka i siffror, inte arbetarnas välmående, även om det är något 

som är på väg att ändras. 

I egenskap av hälsopedagog ser jag att de insatser man gör idag för att främja hälsa, och 

då tänker jag inte bara på den fysiska hälsan utan också den psykiska; meningsfullheten 

och välbefinnandet, återbetalar sig i framtiden i form av utebliven sjukskrivning och så 

vidare. Ett synsätt som har svårt att få fäste i ett system där man ofta tänker en 

bokslutsrapport i taget och som sett ungefär likadant ut sedan den industriella 

revolutionen fick större utbredning kring 1800-talet. 
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Trots att samhället förändrar sig ser produktion förvånansvärt likadant ut nu som det 

alltid gjort. Att man som arbetare säljer sina tjänster på arbetsmarknaden mot ett 

förbestämt värde, det Marx kallar bruksvärdet, som är baserat på tillgång, efterfrågan 

och kompetens är det ingen egentlig skillnad på nu och då. Den största förändringen är 

arbetarens bruks- och bytesvärde. Från att allt gjordes av handkraft på 1700-talet till hur 

det ser ut idag, där människan mest står för underhåll av maskinerna och administrativt 

arbete. Alienation är därmed ett gammalt begrepp med fäste i en annan tid men som 

fortfarande är relevant på grund av de materiella premisserna.  

Den här uppsatsen har inte som syfte att vara politisk, jag vill dock uppmana till 

nytänkande och belysa de brister som faktiskt fortfarande finns. Inget system är perfekt 

och de går därför att ständigt optimera. Att se till långsiktig investering och 

meningsfullhet för de anställda kan vara ett första steg till att förbättra detta. Att införa 

medel för belöning utifrån prestation och inte endast utifrån kvalifikation. Ett nästa steg 

kan vara att se över företagsstrukturer, processer och kulturer. Cooperativa 

företagsformer där de anställda är mer involverade i processer och faktiskt kan ta del av 

företagets lönsamhet menar jag skulle öka delaktigheten, meningsfullheten, 

engagemanget och därmed också lönsamheten. Något som alltså skulle gynna alla 

inblandade. Eller varför inte bara något så enkelt som en årlig bonus baserat på 

företagets vinstmariginal.  

Något som ligger i tiden är att se över effektivitet på arbetet, att rationalisera. Vad man 

kanske inte tänker på är att när arbetaren mår bättre ökar meningsfullheten och därmed 

engagemanget. God hälsa på arbetsplatsen är därmed synonymt med högre 

effektivitet/kvalitet och att förbättra denna kan ha samma effekt som att se över de 

materiella eller miljömässiga rationaliseringarna, ur ett produktionsprocessperspektiv. 

Det Marx kallar bestämt arbete (kap 5.1.4.) är den största boven i dramat enligt mig, det 

är den som tar bort kreativiteten och engagemanget ur produktionsprocesserna. 

Kapitalist och arbetare måste upphöra att vara två motpoler, hur arbetet fortgår måste bli 

relevant även för arbetaren. När arbetarna ges möjlighet att ha inflytande, planera sina 

egna arbetsuppgifter och disponera sin egen arbetstid kommer engagemanget att öka 

och därmed också effektiviteten. För när arbetet blir meningsfullt läggs mer själ in i 

produktionsprocesserna, på det viset är kapitalist och arbetare beroende av samma 

faktorer för det påverkar dem på samma sätt. Prestation utifrån belöning är alltså något 
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som måste tas mer seriöst, för det påverkar inte bara arbetarens trivsel utan även 

siffrorna på bokslutsrapporten. 
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Bilagor 

 

Missiv 

 

Hej, mitt namn är Adam Granberg och jag går min sista termin på hälsopedagogiska 

programmet på högskolan i Gävle. Just nu skriver jag min C-uppsats inom pedagogik 

som handlar om meningsfullhet på arbetet kopplat till produktionsprocesser och 

värdeskapande. Det är här du kommer in i bilden! Det vore mycket värdefullt för mig 

och studiens trovärdighet om du tog dig tiden att genomföra denna enkät som tar cirka 

tre minuter. 

 

Sekretess: Jag utgår ifrån vetenskapsrådets etiska principer. Alla som deltar är helt 

anonyma, det kommer heller inte framgå vilken arbetsplats ni jobbar på. Datan kommer 

endast att användas på denna uppsats och därefter förstöras. Bara jag och min 

handledare kommer ta del av den. Du svarar på de frågor du vill, känner du inte för att 

svara på någon av frågorna hoppar du över den. Vill du inte slutföra enkäten efter 

påbörjan är det bara att slänga bort den. 

 

Vill du nå mig för frågor eller synpunkter finns jag på 

Epost: hhp12agg@student.hig.se 

 

Eller min handledare ***** (fanns med på originalet). 

Epost: ****@hig.se   
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Enkät 

 

1. Vad är viktigast? rangordna med siffror 1-10 (1 = minst viktig, 10 = mest viktig):   

 

☐ Bra betalt,  ☐ Ledig tid,   ☐ Möjlighet till befordran,  ☐ Meningsfullhet i arbetet,  

☐ Delaktighet/inflytande,  ☐ Kompissämja,  ☐ Att det är roligt,  ☐ Trygghet, 

☐ Bekräftelse, 

☐ Annat (frivillig): 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

 

2. Hur belönas prestation på din arbetsplats? (Kryssa en eller flera) 

☐ Möjlighet till befordran ,  ☐ Löneförhöjning,  ☐ Längre raster,  ☐ Sluta tidigare,  

☐ Bonus, 

☐ Fler befogenheter,  ☐ Belönas inte, 

☐ Annat……………………………………………………………………… 

 

3. Kan du själv påverka i vilken takt arbetet skall fortgå? 

☐ Alltid,  ☐ Oftast,  ☐ Ibland,  ☐ Sällan,  ☐ Aldrig 

Frivillig kommentar:  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…… 
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4. Känner du dig stressad på arbetstid? 

☐ Aldrig,  ☐ Sällan,  ☐ Ofta,  ☐ Alltid 

 

4.1. (Följdfråga på 4). Om du känner dig stressad i någon grad, vad är denna stress 

kopplad till? (kryssa hur många du vill) 

 

☐ Hemförhållanden,  ☐ Prestationsångest,  ☐ Tidspress,  ☐ Provision,  

☐ Anställningsform 

☐ Annat: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………...... 

 

4.2. (ytterligare följdfråga) 

Upplever du denna stress som negativ eller positiv*? (positiv stress kan öka motivation, 

engagemang och arbetstempo utan att påverka den psykiska hälsan negativt) 

☐ Negativ,  ☐ Positiv 

 

5. Känner du dig arg, ledsen eller nedstämd på arbetstid? 

☐ Aldrig,  ☐ Sällan,  ☐ Ofta,  ☐ Alltid 

 

6. Hur ofta är du glad och positiv på arbetstid? 

☐ Aldrig,  ☐ Sällan,  ☐ Ofta,  ☐ Alltid 
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7. Känner du dig personligt knuten* till slutprodukten i ditt arbete?  

(*Du påverkas personligen i någon form av kvaliteten eller mängden av det du tillverkar 

då det återspeglas i någon form av belöning: befodran, högre lön, trygghet eller 

motsvarande). 

 

          1    2     3    4    5     6     7    8    9   10 

Ingen koppling        ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐     Mycket personligt knuten 

 

7.1. (Fortsättning på fråga 7). Hur påverkar det din arbetsinsats*? 

(*Hur mycket jag anstränger mig och engagerar mig i produktionsprocesserna, d.v.s. 

arbetsuppgifterna). 

 

☐ Mycket positivt,  ☐ Positivt,  ☐ Mycket negativt,  ☐ Negativt 

 

8. Hur mycket inflytande har du i beslutsprocesser, tillvägagångssätt, tidsplanering, 

projektplaner och så vidare? 

 

          1    2    3     4    5    6     7    8    9   10 

Inget inflytande      ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐    Mycket inflytande 

 

Frivillig kommentar: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……. 
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9. Känner du dig oviktig eller utbytbar för företaget? 

 

1    2    3     4    5    6     7    8    9   10 

Utbytbar         ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐      Ovärderlig 

 

 

10. Är du uppskattad av chefer/arbetskollegor?  

( Fyll i en siffra, 1-10. 1 = helt ouppskattad, 10 = mycket uppskattad). 

 

Chefer/överordnade:            …………………… 

Arbetskollegor:                      ……………………. 

 

11. Hur mycket identifierar du dig med din yrkesroll*?  

(*skulle du beskriva att vara ”snickare” som en del av din personlighet eller en stor del 

av hur folk uppfattar dig?) 

☐ Stämmer helt,  ☐ Stämmer delvis,  ☐ Stämmer inte 

 

12. Ser du ditt yrke eller din nuvarande titel som temporär eller i väntan på något bättre? 

☐ Ja,  ☐ Nej,  ☐ Osäker 

 

13. Finns det ett yrke/ en yrkesroll som skulle passa dig bättre än din nuvarande? 

(Intresse- och kvalifikationsmässigt) 

☐ Osäker,  ☐ Nej,  ☐ Ja: Inom annan sektor,  ☐ Ja: Inom nuvarande sektor 

14. Hur motsvarar ditt yrke de förväntningar* du hade på den som helhet? 

(*arbetsuppgifter, meningsfullhet, socialt och belöningar) 
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☐ Motsvarar helt,  ☐ Motsvarar delvis,  ☐ Motsvarar ej 

14.1. (Forts fråga 14). Hur har det påverkat din arbetsinsats? 

☐ Positivt,  ☐ Negativt,  ☐ Påverkar ej 

 

 

15. Hur personligt meningsfullt är ditt arbete om du ser till helheten?* 

(*Förklaring: Jag ser koppling mellan personlig prestation och belöning utifrån denna, 

det jag tillverkar/ de tjänster jag utför har jag personlig koppling till och dessa påverkar 

mig gynnsamt. Jag känner mig som en del av organisationen jag arbetar inom och dess 

vinster och medgångar tar jag del av och gynnas jag av pengamässigt och personligt. 

Jag har dessutom inflytande och kan påverka processer inom organisationen). 

 

              1    2    3     4    5    6     7    8    9   10 

Icke meningsfullt        ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐    Mycket meningsfullt 

 

 

16. Önskar du att du hade …? (kryssa valfritt många alternativ) 

 

☐ Mer inflytande,  ☐ Kände dig mer sedd och uppskattad av företaget 

☐ Fler möjligheter till belöning utifrån prestation,  ☐ Mer trygghet* (*högre 

arbetspension, olycksfallsförsäkring finansierad av företaget, eller motsvaraned, och så 

vidare) 

☐ Annat/andra: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…… 
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17. Kön? 

 

☐ Man 

☐ Kvinna 

 

18. Hur länge har du jobbat inom denna bransch*? 

(*med arbetsuppgifter med likvärdig karaktär, dock inte nödvändigtvis på samma 

arbetsplats eller av samma arbetsgivare). 

☐ 0-1 År  ☐ 1-5 År  ☐ 5-10 år  ☐ 10-20 år  ☐ 20+ år 

 

19. Hur länge har du varit anställd på nuvarande arbetsplats? 

☐ 0-1 År  ☐ 1-5 År  ☐ 5-10 år  ☐ 10-20 år  ☐ 20+ år 

 

20. Vilken är din anställningsform? 

☐ Deltid  ☐ Tillsvidare  ☐ Projekt  ☐ Uthyrd via bemanningsföretag 

 

Övriga kommentarer: 

………………………………………….…………………………………………………

……….…………………………………………………………………….……………

…………………………………………….………………………………………………

…………………….………………………………………………………….…………

………………………………………………………….…………………………………

………………….…………………………………………………………………….…

……………………………………………………….……………………………………

……………………………….………………………………………………………….
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…………………………………………………………………….………………………

………………………………….……………………… 

Tack för din medverkan! 
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Enkätsvar. 

 

Tabell 1. 

 

Respondenterna skulle rangordna de tio alternativen, mest viktigt = 10 och minst viktigt 

= 1. Jag har sedan beräknat medeltalen av svarsvärderna och den kategorin med högst 

medeltal är alltså den mest betydelsefulla. 
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Tabell 2. 

 

Så här har respondenterna svarat att prestation belönas på sina arbetsplatser. 

Kolumnerna motsvarar antalet svar på alternativen, då man fick kryssa i fler alternativ 

än ett om man ville. 

Skillnader kan finnas mellan olika avdelningar eller tjänster. Det kan också vara så att 

respondenterna inte känner till vilka belöningssystem som faktiskt existerar. 

På fabriken finns det fasta lönesystem så som exempelvis sommar/julfest och 

friskvårdspeng, dessa är dock inte baserade på prestation. 

 

  

0

5

10

15

20

25

Belönas ej Löneförhöjning Annat Befodran Bonus Sluta tidigare Längre raster

Belöning

Belöning



 

3 

 

Tabell 3. 

 

Det här är i vilken grad alla respondenterna uppgav att de kunde påverka sitt 

arbetstempo. 

Av elektrikerna upplevde 60 % att de ”oftast” kunde påverka sitt arbetstempo, på 

fabriken däremot var siffrorna mer utspridda; ca 25 % på varje svarsalternativ utom på 

”alltid” som bara en av 28 respondenter kryssat för. 

 

  

5%

36%

24%

22%

13%

Möjlighet att påverka Det egna arbetstempot

Alltid Oftast Ibland Sällan Aldrig



 

4 

 

Tabell 4. 

Känner du dig stressad på arbetstid? 

  

Fråga fyra besvarar om respondenterna känner sig stressade på arbetstid. Bitarna 

motsvarar den procentuella fördelningen.  
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43%52%
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Stress

Aldrig Sällan Ofta Alltid
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4.1. 

 

 

Antalet ikryssade svarsalternativ, även på denna fråga fick man kryssa i hur många 

alternativ man ville. Endast de som uppgav på fråga 4 att de upplevde stress i någon 

grad svarade på denna fråga. 
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4.2. 

 

På frågan om de upplevde stressen som positiv eller negativ angav 82% att den var av 

negativ art. Endast 18 % upplevde stressen som positiv. 
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Form av stress

Negativ Positiv
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5. 

 

 

Denna fråga besvarar procentuellt fördelningen av i vilken grad respondenterna kände 

sig nedstämda, arga eller ledsna på arbetstid.  
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6. 

 

Fråga sex besvarar i vilken utsträckning respondenterna känner sig glada eller positiva 

på arbetstid. 

 

7. Hur personligt knutnen är du till slutprodukten i arbetet. Uppskattat på en skala 

från 1 – 10 där ett var lägst och tio högst. 

 

Elektrikerna Fabriksarbetarna Sammanlagt medeltal 

5,2 6,9 6 

 

  

0
16%

74%

10%

Positivitet

Aldrig Sällan Ofta Alltid
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7.1. 

 

Detta är procentsatsen på hur respondenterna uppgav hur personligt knutna de var till 

slutprodukten påverkade arbetsinsatsen. I regel uppgav de som var mest personligt 

knutna till slutprodukten att det påverkade dem positivt, och vise versa. Medeltalet på 

fråga sju blev som bekant 6 av 10, här uppgav 58 % att det påverkade dem positivt.  

 

 

8. Inflytande i beslutsprocesser, tidsplanering och upplägg? 

Medeltalet av deras sammanlagda uppskattade värde mellan 1 – 10. 1 = inget inflytande, 

10 enormt inflytande. 

Elektrikerna Fabriksarbetarna Sammanlagt medeltal 

5,9 3,8 4,85 

 

  

14%

58%

8%

20%

Hur påverkar det arbetsinsatsen?

Mycket positivt Positivt Mycket negativt Negativt
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9. Hur oviktig eller utbytbar känner du dig på en skala 1 – 10? 1 = mycket oviktig 

och utbytbar, 10 = ovärderlig för företaget. 

Elektrikerna 4,4 

Fabriksarbetarna 3,25 

Sammanlagd medeltal 3,8 

Känslan av betydelsefullhet för organisationen var alltså över lag på den nedre delen av 

skalan.  

 

 

10. Hur uppskattad upplever du att du är (på en skala 1 – 10) av: 

Chefer 5,8 

Arbetskollegor 6,8 

 

 

11. Hur mycket identifierar du dig med din yrkesroll? 

Elektrikerna Fabriksarbetarna 

Helt - 30 %. Helt 11 - %. 

Delvis - 70 %. Delvis - 39 %.   

Inget – 0 %. Inget - 50 %. 
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12. Ser du ditt nuvarande yrke eller titel som temporär eller i väntan på något 

bättre? 

Elektrikerna Fabriksarbetarna 

Ja - 50 % Ja - 15 % 

Nej - 20 % Nej - 52 % 

Osäker - 30 % Osäker - 33 % 

 

Som tilläggskommentar kan sägas att ingen av respondenterna på fabriken hade jobbat 

färre än 10 år, detta till följd av nedskärningar relativt nydligen där sist in- först ut-

regeln tillämpades. Det kan alltså antas att respondenter från fabriken därmed blivit så 

bekväma i sina yrkesroller att de därför inte har planer på att byta. 
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13. Finns det ett yrke eller en yrkesroll som skulle passa dig bättre än din 

nuvarande? (intresse och/eller kvalifikationsmässigt). 

 

 

Antal svarsvalternativ (man fick välja flera alternativ). 

 

14. Hur motsvarar ditt yrke de förväntningar du hade på den? Procent av svaren: 
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15. Hur personligt meningsfullt är ditt arbete sett till helheten? På en skala 1-10 där 

10 är högst. 

Elektrikerna Fabriksarbetarna Sammanlagd medeltal 

4,9 6,3 5,6 

 

 

16. Önskar du att du hade…? 

 

Svarsalternativen: 1. Mer inflytande, 2. Kände dig mer sedd och uppskattad av 

företaget,  

3. Fler möjligheter till belöning utifrån prestation, 4. Mer trygghet, 5. Annat. 

Staplarna motsvarar antalet svar per alternativ då man fick kryssa mer än ett. 
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Kön? 

 

Total procentuell fördelning av män/kvinnor bland respondenterna. 

Bland elektrikerna var 100 % män, på fabriken var 54 % män och 46 % kvinnor. 
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Man Kvinna
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18. Hur länge har du jobbat inom din nuvarande bransch? 

 

Procentuell fördelning över svarsalternativen hur länge respondenterna arbetat inom sin 

nuvarande bransch. 
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19. Hur länge har du varit anställd på din nuvarande arbetsplats? 

 

Procentuell fördelning hur länge respondenterna arbetat på sin nuvarane arbetsplats. 

Kommentar fråga 19: av elektrikerna hade samtliga arbetat kortare än tio år, på fabriken 

hade endast en av 25 arbetat kortare än tio år. 
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20. Anställningsform? 

 

Samtlig tillfrågade var heltidsanställda. 
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Intervjusvar. 

 

Här följer svaren från de två intervjuer jag genomförde med anställda på fabriken. 

Respondent 1 benämner jag som ”A” och respondent två som ”B”. Respondent A 

arbetar på lagret och respondent B på förpackningen. 

 

Vad har du för arbetsuppgifter? 

A: Tar fram exporten till våra exportkunder. 

B: Jag har jobbat på fabriken i många många år, i 26 år, sista året nu jobbar jag på 

förpackning och hjälper till att göra dokumentation till dem nere i fabriken, mest 

administrativt arbete. 

 

Hur länge har du jobbat här och vilken är din anställningsform? 

A: Fast anställd i 18 år men sommarjobbat sen 1984. 

B: Fast anställd. 

 

Hur trivs du? 

A: Jag lägger själv upp min arbetsdag så det är bra. 

 

B: Jag trivs bra, jag har trivts bra i alla år faktiskt. Fast det har väl varit gånger man 

tröttnat också som med alla jobb, men jag trivs bra. Jättebra arbetskamrater!  

Följdfråga: Vad är det som gör att du trivs? 

B: Nere på fabriken var det nog mest arbetskamraterna. Nu på förpackning är det roligt 

att jag fått nya arbetsuppgifter så det är jättekul, nere på fabriken var det mest monotona 

uppgifter, lyft och så så mina händer har tagit stryk. 
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Varför har du valt att arbeta här? 

A: Min pappa arbetade här, sen ville man gärna inte flytta på sig så då blev det här. 

B: Min svägerska jobbade här, och hon tyckte det var bra. Då frågade hon om om det 

fanns jobb för mig också och då fick jag en provanställning på tre månader, men nu har 

jag varit kvar i 27 år hahaha. 

 

Känner du dig uppskattad av chefer och kollegor? 

A: Man får beröm och så får man lite skit ibland också, men så ska det väl vara. Över 

lag känns det jättebra. 

 

B: Ja det gör jag.  

Följdfråga: Hur märks det? 

B: Jag är glad, de talar om när man gör ett bra jobb och får en klapp på axeln och lite så 

där. 

 

 

På vilket vis har du möjlighet att påverka ditt arbetsupplägg, tidsplaner och så 

vidare? 

A: Jag tar ut mina egna ordrar så jag kan själv välja när jag ska börja med dem och göra 

klart dem i tid. 

B: På fabriken är det svårare, här uppe har jag lättare att göra det. Här är arbetet mycket 

friare, sen är det flextid här det är det inte på fabriken. På fabriken är det mest att man 

kan skifta mellan maskiner och så. 
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Skulle du beskriva ditt arbete som meningsfullt? 

A: Ja det är väl ganska meningsfullt, jag kan styra och göra vad jag vill utan att vara 

styrd av andra så det är rätt skönt. 

B: Ja det tycker jag,det är bara för att jag tycker om att ta ansvar och ju mer ansvar man 

kan ta ju mer intresserad blir man av produkterna och man vill att det ska se bra ut och 

så så ja det tycker jag. Det känns personligt meningsfullt därför att jag alltid varit 

engagerad i jobbet.  

 

Är det roligt? 

A: Ja jag tycker att det är roligt. 

 

Hur belönas prestation? 

A: Det belönas inte speciellt mycket kan man säga.  

B: Någon tårta ibland haha. Ja det är inte så mycet, det är väl i stort sett vad vi får i 

belöning när det gått bra för företaget. Annars är det timlönen. 

 

Önskar du att det fanns andra sorters belöning utifrån prestation? 

A: Ja visst det är väll alltid roligt om man kan bli belönad om man gör ett bra jobb, det 

blir ju mycket roligare att göra ett bra jobb om du blir belönad. Om man inte blir 

belönad kan man tänka ”ja men varför ska jag göra det här om jag ändå inte blir 

belönad”. 

B: Jag tycker man kunde få påslag på lönen, bonus. När man hör att det går bra för 

fabriken då kunde man få en liten bonus. 

 

Vilka sorters belöning utifrån prestation skulle du önska att det fanns? 

A: Oj den är svår… mer pengar är väl aldrig fel men det kanske inte är uppnåeligt. 

Ledigt tid kanske, det finns ju massor av olika varianter du skulle kunna kombinera 

ihop. 
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Hur tror du det skulle påverka fabriken över lag om det fanns mer/annan belöning 

utifrån prestation? 

A: Ja jag tror att folk kanske skulle jobba lite hårdare och fortfarande göra ett bra jobb, 

det tror jag.  

B: Jag tror att många fler skulle känna engagemang och mer intresse av jobbet de gör. 

Jag tror de kanske skulle bry sig mer på ett annat vis om de visste att det var mer bonus 

på det. Jag tror de skulle disponera arbetstiden på ett annat sätt då. 

 

Känns det som man ibland slösar lite tid ibland därför att det inte spelar någon 

roll hur fort jag jobbar? 

A: Ja det gör det nog säkert på vissa människor, själv vill jag alltid ligga lite före därför 

att jag tycker att det är drygt om man ska behöva stressa. Man stressar ju ändå, men då 

kan man i alla fall själv styra stressen 

B: På vissa ställen känns det ju som det. Men de har projekt så det ska bli ändring på 

det. Sen på linerna har de ju ändrat från fyra personer till tre och det funkade ändå fast 

ingen trodde det skulle göra det. Det funkar mycket bättre utan att bli mer stressigt, så 

det har gått jättebra. 

 


