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Title: Job Satisfaction- A comparison between industrial working women and men in two 

departments. 

 

Abstract 

The purpose of the present quantitative study was to examine gender differences in 

perceived job satisfaction in two departments, with different work patterns, in a Swedish 

manufacturing industry. The questionnaire contained 30 statements and five background 

questions. The questionnaire was designed in combination of Job Satisfaction Survey (JSS), 

Work demands, Social support, Control and Competence (ASK), Questionnaire for 

Psychological and Social factors at Work (QPS Nordic) and Minnesota Satisfaction 

Questionnaire (MSQ). Job satisfaction was measured based on the categories influence at 

work, leadership, employee influence, work requirements and the physical environment. The 

results of the present study showed an interaction of gender and department where the female 

industrial workers, who worked with more monotonous and standardized work tasks, valued 

all of the categories of job satisfaction the lowest, except for the category employee impact. 

The results are believed to depend on that the women in the department had greater demands 

for variety in the work.  
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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande kvantitativa studie var att undersöka om det fanns köns-

skillnader i upplevd arbetstillfredsställelse på två avdelningar som innefattade olika 

arbetsmönster på en svensk tillverkningsindustri. Enkäten innehöll 30 påståenden och fem 

bakgrundsfrågor. Enkäten utformades i kombination av testen Job Satisfaction Survey (JSS), 

Arbetskrav, Social stöd, Kontroll och Kompetens (ASK), Questionnaire for Psychological and 

Social factors at Work (QPS Nordic) och Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ). 

Arbetstillfredsställelse mättes utifrån underkategorierna inflytande i arbetet, ledarskap, 

medarbetarnas inverkan, arbetskrav samt fysisk arbetsmiljö. Resultaten av föreliggande studie 

visade på en interaktion av kön och avdelning. Kvinnorna, som arbetade med mer monotona 

och standardiserade arbetsuppgifter, skattade lägst på alla underkategorier till arbetstillfreds-

ställelse, förutom på underkategorin medarbetarnas inverkan. Resultaten antas bero på att 

kvinnorna på avdelningen hade större krav på variation i arbetet. 
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Introduktion 

Arbetstillfredsställelse är den omfattning en individ trivs på sitt arbete och är en faktor 

som allt fler arbetsgivare fokuserar på till följd av att anställdas hälsa och välbefinnande har 

blivit ett vanligt fokusområde i organisationer (Spector, 1997). Hög grad av arbetstillfreds-

ställelse har visat sig bidra till både god fysisk hälsa, god mental hälsa (Faragher, Cass & 

Cooper, 2005), låg personalomsättning (Spector, 1997) och generellt ökat välbefinnande hos 

individen (Kelloway & Barling, 1991). Välbefinnande är ett subjektivt självskattat mått på 

hälsa som kan beskrivas generellt men också knytas an till en specifik situation. Ett mått på 

välbefinnande i arbetet är arbetstillfredsställelse som i sin tur redogör för övergripande 

värderingar av arbetet samt attityden gentemot sitt arbete (Clegg, 1983; Freeman, 1978; 

Nyberg, Bernin & Theorell, 2005; Sales & House, 1971; Wall, Clegg & Jackson, 1978; Warr, 

2005). Arbetstillfredsställelse är även ett mått som korrelerar negativt med mental ohälsa, 

andelen hjärtsjukdomar och frånvaro i arbetet (Clegg, 1983; Freeman, 1978; Sales & House, 

1971; Wall, Clegg & Jackson, 1978). Att vara tillfredsställd i arbetet sägs vara en av de 

viktigaste faktorerna som avgör kvaliteten på arbetet liksom produktivitet, omsättning och 

organisatorisk prestanda. Arbetsförhållanden, autonomi, möjlighet till karriärutveckling, stöd 

från chef, ersättning och organisationspolitik är några faktorer som associeras med arbets-

tillfredsställelse (Ali & Wajidi, 2013). Arbetstillfredsställelse är måttet föreliggande studie 

utgår ifrån och arbetstillfredsställelse och välbefinnande kommer att användas som 

synonymer. Begreppet hälsa kommer även att beröras eftersom arbetstillfredsställelse och 

välbefinnande är mått av hälsa.  

Tidigare forskning visar på ambivalenta skillnader vad gällande upplevd arbetstill-

fredsställelse mellan kvinnor och mäns där Clark (1997), Gazioglu och Tansel (2006) samt 

Hodson (1989) menar att kvinnor generellt är mer tillfredsställda i arbetet medan Bokemeier 

och Lacy (1987) samt Loscocco och Spitze (1990) hävdar att det inte finns några skillnader. 

Enligt Statistiska Centralbyrån (2014) kan skillnaderna föreligga på grund av den köns-

segregerade arbetsmarknaden där kvinnor och män dominerar olika yrkesområden med olika 

arbetsrelaterade förutsättningar. Vidare påvisar Statistiska Centralbyrån (2015) att kvinnor 

rapporterar sämre hälsa och mer sjukfrånvaro än män. Det finns även statistik som påvisar att 

kvinnor ofta dominerar befattningar inom vårdsektorn och läraryrket till skillnad från män 

som är etablerade inom industrier och ofta besitter högre chefsposter (Statistiska Central-

byrån, 2014). Nordin och Bolin (2014) påpekar att det finns behov av att studera kvinnor och 

män med samma typ av arbete och arbetsuppgifter för att förstå om och var en skillnad finns i 

upplevelsen av hälsa. Enligt Sloane och Williams (2000) är kvinnor i Storbritannien mindre 
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arbetstillfredsställda i ett mansdominerat yrke än i ett kvinnodominerat. En typ av mans-

dominerat yrke är arbete inom industri där Lean production är vanligt förekommande. Lean 

production är en form av standardiserade arbetsmönster och en styrningsform som bidrar till 

att effektivisera produktionen i organisationen men som kan medföra att kreativt arbete 

elimineras (Ma et al., 2015). Skillnaden mellan avdelning X och Y på det företag, som 

kommer vara arena för föreliggande studie, finns dels i arbetsmönstret på avdelningarna och 

dels i utbildning. Avdelning X arbetar utefter Lean production vilket avdelning Y inte gör. En 

CNC-utbildning, en utbildning i hantering av industrimaskiner, är ett krav för att få arbeta på 

avdelning Y till skillnad från avdelning X, där en CNC-utbildning endast är meriterande. 

Stämmer individens förväntningar och utbildning överens med arbetets innehåll och krav har 

det visat sig att individen har tendens att skatta högre på arbetstillfredsställelse än om sam-

stämmigheten mellan faktorerna inte existerar (DeStefano, Clark, Gavin & Potter, 2005; Florit 

& Lladosa, 2007; Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001; Theandersson, 2000). Utifrån ovan 

kommer föreliggande studie därför undersöka upplevelsen av arbetstillfredsställelse hos 

kvinnor och män på två avdelningar där de arbetar med samma typ av arbetsuppgifter inom en 

avdelning, men där arbetsuppgifterna skiljer sig åt mellan avdelningarna. I föreliggande studie 

kommer ett mansdominerat yrke, i detta fall en tillverkningsindustri, att vara arena för 

studien.  

Kvinnor och män har ofta olika personliga förväntningar och krav på arbetet. Kvinnor 

värderar ofta familjeansvar högre än män och lägger även mer vikt vid sociala relationer på 

arbetsplatsen och flexibla arbetstider. Kvinnor skattar relation till chef och arbetstimmar högt 

vilket också kan bidra till ökad arbetstillfredsställelse medan män däremot ofta värdesätter 

belöningar, lön och bonusar i arbetet (Clark, 1997; Hodson, 1989; Theandersson, 2000; 

Windle & Dumenci, 1997; Zou 2015). Det har även visat sig att kvinnor värdesätter arbets-

aspekter som god fysisk arbetsmiljö mer än vad män gör och likaså variation i arbetet och att 

arbetet de utför är av betydelse (Konrad, Corrigall, Lieb & Ritchie, 2000). En intervjustudie 

från Kanada visade att kvinnor förknippar inflytande i arbetet med en positiv känsla av själv-

kontroll och generellt bättre hälsa (Schieman, 2002).  

När det gäller könsskillnader i upplevelsen av arbetstillfredsställelse och hälsa inom 

yrkeskategorin tillverkningsindustriarbetare finns det enligt vår uppfattning inte mycket 

forskning. Däremot har Loscocco och Spitze (1990) genomfört en studie som syftade till att 

undersöka hur fyra olika typer av arbetsförhållanden påverkade välbefinnandet hos kvinnor 

och män med likvärdigt arbete på en tillverkningsindustri. Resultatet visade att de fyra typer 

av arbetsförhållanden (arbetskrav, uppoffringar i arbetet och belöningar, fysisk miljö samt 
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arbetsrelaterat socialt stöd) som undersöktes, påverkade alla välmående positivt. Däremot 

fann de inga könsskillnader angående effekterna av de fyra arbetsförhållandena på väl-

befinnande. En studie utförd av Nordin och Bolin (2014) undersökte sambandet mellan 

arbetsbelastning och hälsa bland industriarbetande kvinnor och män och resultatet visade att 

det fanns skillnader mellan kvinnor och män angående hur de associerar psykosociala faktorer 

med hälsa. Enligt Nordin och Bolin (2014) löper kvinnor större risk att drabbas av ohälsa än 

vad män gör när de arbetar med kärnverksamheten, i detta fall verkstaden, till skillnad från 

män som löper större risk att drabbas av ohälsa när de arbetar med administrativt arbete. 

Fokus inom psykologin börjar riktas mer mot de positiva aspekterna av välbefinnande 

och hälsa istället för att fokusera på de negativa aspekterna som ohälsa och sjukdomar men 

ännu är inte kunskapsluckan ifylld (Ickovics & Park, 1998; Ryff & Singer, 1998; Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2000). Utifrån vad författarna nämner ovan angående psykologins 

inriktning kommer föreliggande studie fokusera på de positiva aspekterna. Enligt oss är det 

viktigt att få kontroll över de faktorer som påverkar individens välbefinnande och önskar i och 

med föreliggande studie att kunna bidra till att öka kunskaperna om arbetstillfredsställelse.  

Några faktorer som har visats känneteckna en god arbetsmiljö och bidragit till 

medarbetares arbetstillfredsställelse är bland annat positiva, tillgängliga och rättvisa ledare, 

medarbetarrelationer, inflytande och utveckling i arbetet. Rimligt arbetstempo och rimlig 

arbetsbelastning i förhållande till kompetens och förmåga, stöd i arbetet samt bra fysisk 

arbetsmiljö har också visats bidra till medarbetares arbetstillfredsställelse (Arbetsmiljöverket, 

2012; AFS 1980:14; DeStefano, et al., 2005; Kalleberg, 1977; Nieuwenhuijsen, Bruinvels & 

Frings-Dresen, 2010; SOU 2009:47). Utifrån de faktorer som nämns ovan kommer före-

liggande studie att undersöka kategorierna, inflytande i arbetet, ledarskap, medarbetarnas 

inverkan, arbetskrav, samt fysisk arbetsmiljö, för att kunna belysa arbetstillfredsställelse. 

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning till de fem underkategorierna. 
 

Inflytande i arbetet 

Inflytande är enligt krav- kontrollmodellen att ha kontroll över och i sitt arbete, det vill säga 

att kunna påverka, styra eller ha möjlighet att kunna förändra sitt arbetsutförande. Inflytande i 

arbetet är allt ifrån självstyrande och kontroll över arbetstider, utförandet av arbetet och 

arbetsuppgifterna samt delaktighet i beslut berörande sitt arbete eller förändringar i 

organisationen (Karasek & Theorell, 1990). Upplevd kontroll i arbetet har visat sig kunna 

bidra till ökad arbetstillfredsställelse (Karasek & Theorell, 1990; Warr, 2005; Nyberg et al., 

2005). Krav- kontrollmodellen förutspår även risken av ohälsa om individen får för lite 
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inflytande i arbetet i samband med orimliga arbetskrav. Orimliga arbetskrav syftar till en för 

hög arbetstakt, arbetsbelastning samt arbetsvolym i förhållande till individens kompetens 

(Karasek & Theorell, 1990). Inflytande med tillräckligt ansvar och rimliga krav anses vara en 

viktig komponent för arbetstillfredsställelse av den anledningen att det har en positiv effekt på 

trivsel och individens välbefinnande (Angelöw, 2002; Boxall & Macky, 2014; DeStefano, et 

al., 2005; Karasek & Theorell, 1990; Sauter, Murphy & Hurrell, 1990; SOU 2009:47). 

Inflytande i sitt eget och organisationens arbete är något som korrelerar positivt med 

motivation och engagemang hos de anställda (Angelöw, 2002). Möjlighet till kontroll och 

autonomi i arbetet är viktiga faktorer som representerar ett bra ledarskap och kan påverka 

medarbetares hälsa och arbetstillfredsställelse positivt (Nyberg et al., 2005). När individens 

kompetens är i samklang med dess möjlighet till delaktighet och inflytande i arbetet kan även 

det bidra med en positiv effekt på välbefinnande och hälsa (Karasek & Theorell, 1990).  
 

Ledarskap  

Det finns flera exempel på hur ledarskap definieras. Ett exempel som Sauter et al. 

(1990) nämner är att ledarskap förknippas med en inflytandeprocess. Bruzelius och Skärvad 

(2004) definierar ledarskap som: ”En påverkansprocess i syfte att få andra människor att 

frivilligt, och helst engagerat, agera för att uppnå vissa mål” (s. 365). Ledarskap är, enligt 

Bolman och Deal (1997), en social interaktion mellan personer och handlar om att motivera 

de som blir vägledda att sträva mot samma mål.  

Enligt Holmberg och Åkerblom (2006) kan den svenska beslutsprocessen beskrivas 

med delaktighet eftersom det är vanligt att svenska chefer rådfrågar sina medarbetare efter-

som det finns strävan efter att uppnå enighet, demokratiskt beslutstagande samt samarbete. 

Enligt Jackson (2002) kännetecknas Sverige av en arbetskultur som eftersträvar jämlikhet 

med liten grad av hierarki och centralisering. Svenska chefer har också visat sig vara öppna 

för förändringar samtidigt som mellanmänskliga relationer står i centrum för att hålla 

medarbetares engagemang och intresse levande (Holmberg & Åkerblom, 2006).  

Genom att ledare ofta har stort inflytande på företagets kultur, struktur och 

medarbetares arbetssituation samt möjligheten att förändra dem har ledarskapet en 

betydelsefull inverkan på medarbetares välbefinnande och hälsa (Firth, Mellor, Moore & 

Loquet, 2004; Kelloway & Day, 2005; Nyberg et al., 2005; Offermann & Hellmann, 1996; 

Wreder, 2008). Chefer kan också bidra till ökad arbetstillfredsställelse hos medarbetare 

genom att ha uppsikt och kontroll över medarbetares arbetsbelastning för att den inte ska 

överskrida medarbetares befogenheter (Firth et al., 2004). Typer av stöd som chefen kan 
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vidta, för att knyta an till ökad upplevd arbetstillfredsställelse och minskad upplevd stress, är 

att finnas tillgänglig för individen eller att engagera sig i medarbetares utveckling vilket också 

påverkar medarbetares arbetsrelaterade produktivitet och effektivitet i arbetet (Baruch-

Feldman, Brondolo, Ben-Dayan & Schwartz, 2002; Nieuwenhuijsen et al., 2010; Offermann 

& Hellmann, 1996; Steinhardt, Dolbier, Gottlieb & McCalister, 2003; Wreder, 2008). 

Arbetsstress kan leda till negativa hälsoresultat, både psykiskt och fysiskt, och även inverka 

negativt på välbefinnandet och arbetstillfredsställelsen (Offermann & Hellman 1996; Visser, 

Smets, Oort & de Haes, 2003). Ledarskapet kan därför behöva anpassas för att främja 

medarbetares arbetsförhållanden och behov. Ett exempel på hur en ledare kan anpassa sitt 

ledarskap kan vara att låta medarbetare få ta del av information, känna sig delaktiga samt att 

de har möjlighet till mer ansvarstagande och utveckling (Boxall, 2014; Yukl & Mahsud, 2010; 

Wreder, 2008). 

Utifrån en studie genomförd av Koene, Vogelaar och Soeters (2002) framkom att 

ledarens egenskaper hade inverkan på medarbetares prestation. Det visade sig vara mer 

uppskattat med en chef som kunde ge sina medarbetare stöd, inspiration och uppmuntran 

snarare än att strukturera och planera arbetet. Ett ledarskap som innefattar att ledaren tar 

hänsyn till sina medarbetare och agerar på ett vänligt och stödjande sätt samt engagerar sig i 

medarbetares välbefinnande kan stärka relationen mellan medarbetare och chef (Hunt, 1999). 

En studie utförd av Nieuwenhuijsen et al. (2010) påvisade att om medarbetare upplever att 

kollegor inte behandlas lika av chefen kan stressrelaterade symptom uppstå och i sin tur 

påverka medarbetares mentala hälsa negativt.  
 

Medarbetarnas inverkan  

De tekniska framstegen har medfört att antalet arbetstillfällen som förr krävde tungt 

fysiskt arbete har minskat och att de psykosociala aspekterna i arbetet, som medarbetar-

relationer, har blivit mer uppmärksammade (Karasek, 1979). Människan är i grunden en 

social varelse som vill skapa kontakt och social interaktion med andra människor (Berscheid 

& Reis, 1998) och beteendet är enligt Berscheid (2003) en konsekvens av relationer till andra 

människor. Berscheid och Reis (1998) beskriver i sin studie att nära personliga relationer med 

andra människor är en nyckel till välbefinnande. Vidare beskriver Kelloway och Day (2005) 

samt Spector och Jex (1998) att individens psykiska och fysiska hälsotillstånd och väl-

befinnande kan påverkas negativt eller positivt beroende på hur de sociala relationerna ser ut 

mellan medarbetare på arbetet.  
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Det har framgått ur ett flertal studier att trivsel och sunda relationer mellan med-

arbetare är bidragande faktorer till arbetstillfredsställelse och har visats leda till bättre 

välbefinnande bland medarbetare (Kalleberg, 1977; Nieuwenhuijsen et al., 2010; SOU 

2009:47). Kalleberg (1977) och Theandersson (2000) beskriver gemenskap och relationer 

mellan medarbetare som en bonusförmån som kan öka graden av redan upplevd arbets-

tillfredsställelse. Baruch-Feldman et al. (2002) samt Savicki och Cooley (1987) menar vidare 

på att stöd från kollegor, precis som stöd från chefer, har ett positivt samband med arbets-

tillfredsställelse och de anställdas arbetsproduktivitet. Det har även visat sig att om chefer 

uppmuntrar medarbetarrelationer kan risken för psykosocial ohälsa minska på arbetsplatsen 

(Savicki & Cooley, 1987).  

Socialt stöd samt goda relationer till medarbetare och interpersonella konflikter i 

arbetet har visat sig påverka välbefinnandet hos individen. Studier har visat att socialt stöd i 

arbetet och goda medarbetarrelationer kan bidra till att minska de anställdas stressnivå 

samtidigt som interpersonella konflikter i arbetet kan medföra ökad stressnivå hos individen 

(Frone, 2000; Loscocco & Spitze, 1990; Spector & Jex, 1998). Enligt Fiske (1992) vill en 

individ se till att vara omtyckt bland sina medarbetare för att kunna upprätthålla en positiv 

social identitet och självbild.  
 

Arbetskrav 

Arbetsförutsättningarna är ständigt under förändring i och med globaliseringen 

(Cascio, 1995; Tennant, 2001; Halpern, 2005) och det har blivit allt vanligare att anställda 

ställs inför ökade arbetskrav samtidigt som anställningstryggheten minskar. Till följd av 

ökade arbetskrav och minskad anställningstrygghet kan upplevelsen av välbefinnande minska 

(Tennant, 2001). Organisationer som genomsyras av gemensamma värderingar samt rimliga 

arbetskrav och som stämmer överens med individens kompetens och arbetsförmåga har visat 

sig gynna hälsa och välbefinnande hos medarbetare (SOU 2009:47). När individens behov, 

förväntningar och utbildningsnivå stämmer överens med vad dess arbete innefattar antas 

individen vara mer nöjd och motiverad i sitt arbete och kan därmed uppleva ökad grad av 

arbetstillfredsställelse (DeStefano et al., 2005; Florit & Lladosa, 2007; Maslach et al., 2001; 

Theandersson, 2000). Det har även framkommit i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 

1980:14) att när individens färdigheter och kunskaper tillåts användas, samt att möjlighet till 

vidare utveckling finns, kommer individen antagligen uppleva högre tillfredsställelse i arbetet. 

Om individen däremot upplever sig som överkvalificerad för arbetet skattar denne ofta lägre 

på arbetstillfredsställelse eftersom individens förväntningar och utförande av arbetet inte 
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stämmer överens med den utbildning som innehas (Florit & Lladosa, 2007). Vidare har det 

framkommit att arbete som bland annat är mekaniskt styrt, enformigt, över- eller under-

stimulerade och har standardiserade arbetsmönster inte gynnar individens utveckling och 

framgång i arbetslivet vilket däremot motivation och kreativitet gör (Christensen, 2009).  

Studier har visat att rättvis lön, kompensation för sitt arbete och sin arbetsprestation 

korrelerar positivt med arbetstillfredsställelse och högre motivation bland anställda (Boxall & 

Macky, 2014; Lumley, Coetzee, Tladinyane & Ferreira, 2011; Spector, 1997). Enligt Lumley 

et al. (2011) och Spector (1997) kan lön agera som motivationsfaktor om individen upplever 

att lönen är rättvist fördelad bland de anställda och stämmer överens med sin egen arbets-

prestation. Nieuwenhuijsen et al. (2010) påvisar i en litteraturstudie att höga krav på arbetet 

och en obalans i belöningen för uppfyllda prestationer kan vara orsaker till stressrelaterade 

sjukdomar och att den mentala hälsan kan påverkas negativt av en otillfredsställd psykosocial 

arbetsmiljö.  
 

Fysisk arbetsmiljö 

Ytterligare en faktor som har visat sig haft betydelse för arbetstillfredsställelsen är 

arbetsmiljön och dess utformning (Bitner, 1992; Djukic, Kovner, Brewer, Fatehi & Greene, 

2014). En definition av arbetsmiljö är att det avser de förhållanden som medarbetare på 

arbetsplatsen utsätts för. En god arbetsmiljö kan vara arbetsförhållanden som vare sig på kort 

eller lång sikt påverkar hälsan negativt (Arbetsmiljöverket, 2012). Den fysiska arbetsmiljön 

innefattar faktorer som buller, ljus, klimat, vibrationer och strålning men även kemiska 

substanser och fysiska belastningar. Flertalet studier som undersökt arbetsmiljö har fokuserat 

på den psykosociala arbetsmiljön och i många fall saknas den fysiska aspekten helt 

(Arbetsmiljöverket, 2012). En studie genomförd av May et al., (1997) visar att den 

ergonomiska utformningen och designen av arbetsplatsen, som kan förebygga bland annat 

ihållande fysisk smärta hos medarbetare, är relaterad till anställdas övergripande 

tillfredsställelse. Dålig ventilation minskar inte bara effektiviteten och produktiviteten på 

arbetet (Seppänen, Fisk & Lei, 2006) utan tillsammans med dåliga arbetsförhållanden som 

buller och ergonomiska aspekter kan det ha negativ inverkan på arbetstillfredsställelse samt 

den psykiska hälsan hos individen (Klitzman & Stellman, 1989).  

Tillfredsställande belysning på arbetsplatsen har utifrån experiment visats påverka 

humöret positivt hos anställda (Küller, Ballal, Laike, Mikellides & Tonello, 2006). Fysisk 

arbetsmiljö som innefattar tillfredsställande belysning och ljus har stor betydelse för 

organisationers effektivitet samt de anställdas tillfredsställelse i arbetet (Veitch, Charles, 
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Farley, & Newsham, 2007). Tillräcklig belysning är även en förutsättning om visuella 

arbetsuppgifter ska kunna utföras (Shikder, Mourshed, & Price, 2012). Vidare har Statens 

offentliga utredningar (SOU 2009:47) påvisat att flera svenska studier har funnit positiva 

samband mellan god fysisk arbetsmiljö på arbetsplatsen och välbefinnande hos medarbetare. 

Fysiska belastningar i arbetet kan vara orsaken till besvär i rörelseorganen och att arbets-

oförmåga uppstår. För att förebygga att dessa besvär uppstår bör anställda undvika tunga lyft, 

obekväma arbetsställningar, statiska belastningar och även undvika att utsättas för vibrationer 

samt stillasittande arbetsförhållanden under längre perioder (Arbetsmiljöverket, 2012).  

 

Syfte 

Syftet med föreliggande kvantitativa studie är att undersöka om det skiljer sig i 

upplevd arbetstillfredsställelse hos kvinnor och män och om det har någon betydelse för 

arbetstillfredsställelsen vilken avdelning individerna arbetar på. Arbetstillfredsställelse mäts 

utifrån inflytande i arbetet, ledarskap, medarbetarnas inverkan, arbetskrav och fysisk 

arbetsmiljö. Individerna arbetar på två avdelningar, med olika utbildningskrav samt arbetssätt, 

i ett mansdominerat yrke, i detta fall en tillverkningsindustri. För att besvara syftet med 

föreliggande studie har följande frågeställningar valts att ställas:  

 

Frågeställning 

Finns det någon skillnad mellan industriarbetande kvinnor och män angående deras 

upplevda arbetstillfredsställelse, mätt utifrån de fem underkategorierna (inflytande i arbetet, 

ledarskap, medarbetarnas inverkan, arbetskrav och fysisk arbetsmiljö), och har det någon 

betydelse för arbetstillfredsställelsen vilken avdelning individerna arbetar på?  
 

Metod 

Urval och undersökningsgrupp  

Kriterierna för urvalet var att respondenterna skulle vara tillsvidareanställda kollektiv-

arbetare på industriföretaget och totalt överlämnades 240 enkäter som företaget distribuerade. 

Av 240 enkäter besvarades 123 enkäter, vilket är en svarsfrekvens på 51%, där tre kom att 

räknas som bortfall på grund av att uppgifter angående kön saknades. Av de 120 användbara 

enkäterna besvarades 48% av kvinnor och 52% besvarades av män. Av det totala antalet 

användbara enkäter besvarades 52% av de anställda på avdelning X och 48% besvarades av 

de anställda på avdelning Y. Medelvärdena för respondenternas ålder och anställningsår 
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baserat på kön och avdelning presenteras i tabell 1. Medelvärdena angående ålder är 

beräknade utifrån 117 respondenter på grund av att tre respondenter inte angett ålder. 

Medelvärdena för antalet anställningsår beräknades utifrån 100 respondenter i och med att 20 

respondenter inte besvarat frågan. 

 
Tabell 1. Medelvärde (M) och standardavvikelse (s) för de anställdas ålder (n=117) och 
anställningsår (n=100). 

 
 

 
Avdelning X 

 
Avdelning Y 

Kontrollvariabler        Kvinna 
       M       s  

         Man 
      M       s 

       Kvinna 
       M       s 

         Man 
      M       s 

Ålder 42.19 (10.26) 43.46 (12.00) 40.76 (11.53) 39.78 (11.55) 
Anställningsår 16.61 (10.78)  15.80 (12.29)  11.71 (9.82)  16.03 (11.34) 
     

 

Vad gällande högsta utbildningsnivå var fördelningen mellan avdelningarna relativt 

lika. Antalet respondenter från avdelning X angående bakgrundsfrågan högsta utbildningsnivå 

uppgick till 33 kvinnor och 29 män. Antalet respondenter från avdelning Y vad gällande 

högsta utbildningsnivå uppgick till 25 kvinnor och 33 män. Se tabell 2 för högsta 

utbildningsnivå för kvinnor och män på respektive avdelning i antal och procent. Antalet 

respondenter på respektive avdelning med en CNC-utbildning som förekommer på företaget 

framgår inte av tabell 2. 

 
Tabell 2. Antalet kvinnor och mäns högsta utbildningsnivå på respektive avdelning i antal och 
procent. 

 
 

 
Avdelning X 

 
Avdelning Y 

Utbildningsnivå      Kvinna 
    Antal  %  

       Man 
    Antal  % 

     Kvinna 
    Antal  % 

       Man 
    Antal  % 

Grundskola 10 (30%) 4 (14%) 2 (8%) 3 (9%) 
Gymnasium 18 (55%)  20 (69%) 21 (84%) 26 (79%) 
Högskola/Universitet 3 (9%) 4 (14%) 0 (0%) 2 (9%) 
Annan högre utbildning 2 (6%) 1 (3%) 2 (8%) 1 (3%) 
     

 

Två avdelningschefer och 14 produktionsledare deltog inte i undersökningen. Av totalt 

3480 möjliga enskilda svar i enkäten, exklusive bakgrundsfrågorna och ett borttaget påstående 

ur underkategorin fysisk arbetsmiljö, utifrån de 120 användbara enkäterna, besvarades 3473 

av 3480 enskilda påståenden vilket resulterade i ett bortfall på mindre än en procent. För att 
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kunna tillgodoräkna de enkäter där enstaka svar på frågor saknades har medelvärdet för 

samtliga respondenter för just den frågan ersatt det saknade värdet (Downey & King, 1998). 
 

Datainsamlingsmetod 

För att mäta arbetstillfredsställelsen utformades en enkät (Se Bilaga 1) i kombination 

av testen Job Satisfaction Survey (JSS), Arbetskrav, Social stöd, Kontroll och Kompetens 

(ASK), Questionnarie for Psychological and Social factors at Work (QPS Nordic) och 

Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ). JSS används vid mätning av anställdas attityder 

och synpunkter angående sitt arbete (Spector, 1985), ASK är ett frågeformulär som används 

vid mätning av arbetskrav, socialt stöd, kontroll och kompetens i arbetslivet (Hovmark & 

Thomsson, 1995) och QPS Nordic är ett frågeformulär som används för att mäta psykologiska 

och sociala faktorer i arbetslivet (Elo, Skogstad, Dallner, Gamberale, Hottinen & Knardahl, 

2000). MSQ används för att mäta hur tillfredsställd en individ är i sitt arbete (Saari & Judge, 

2004; Weiss, Dawis, England & Lofquist, 1967).  

Arton av enkätfrågorna översattes från engelska till svenska och godkändes av 

handledaren innan enkäten delades ut på företaget. Frågorna har även formulerats om till 

påståenden för att passa bättre in i enkäten. En fråga från MSQ vad gällde fysisk arbetsmiljö 

delades upp i tre påståenden istället för ett. Enkäten innehöll inledningsvis fem bakgrunds-

frågor om kön, ålder, antal anställningsår i företaget, vilken avdelning de anställda arbetar på 

samt de anställdas högsta utbildningsnivå. Vidare följde 30 påståenden som berörde följande 

fem underkategorier till arbetstillfredsställelse, inflytande i arbetet (exempel på fråga: Jag 

känner att jag får möjlighet att ta egna beslut), ledarskap (exempel på fråga: Min närmaste 

chef behandlar mig rättvist), medarbetarnas inverkan (exempel på fråga: Om jag behöver får 

jag stöd i mitt arbete från mina arbetskamrater), arbetskrav (exempel på fråga: Jag upplever 

att mina arbetsuppgifter är för enkla) och fysisk arbetsmiljö (exempel på fråga: Jag upplever 

det befintliga ljuset på arbetsplatsen som tillfredsställande). Enkäten innefattade sex på-

ståenden per underkategori och svaren lämnades på en sjugradig likertskala, där ett mot-

svarade instämmer inte alls och sju motsvarade instämmer helt. Ordningen av påståendena 

slumpades medvetet för att undvika att respondenterna skulle kunna förutsäga vilken under-

kategori som låg bakom påståendet.  
 

Tillvägagångssätt  

En tillverkningsindustri i mellersta Sverige kontaktades angående en enkät-

undersökning om upplevd arbetstillfredsställelse. Efter att företagets HR-manager diskuterat 
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med företagets avdelningschefer inleddes ett samarbete och produktionsledarna på respektive 

avdelning informerades om att en enkät inom kort skulle delas ut. Efter en överenskommelse 

om att företaget skulle ansvara för utlämningen av enkäterna överlämnades 240 enkäter i 

samband med ett möte som ägde rum på företaget. Dagen efter mötet överlämnande HR-

managern enkäterna till respektive avdelningschef som i sin tur överlämnade enkäterna till 

produktionsledarna. Produktionsledarna informerade sedan medarbetarna som fick ta del av 

enkäten i samband med ett mindre möte. Från den dag medarbetarna fick ta del av enkäten 

hade de fem arbetsdagar att besvara enkäten innan den skulle lämnas in. Under under-

sökningsperioden fanns företagets HR-manager till hands om frågor skulle uppstå.  

Enkäten innefattade inledningsvis ett missivbrev som bland annat informerade 

respondenterna om studiens syfte och att deltagandet var frivilligt. Efter att respondenterna 

besvarat enkäten lämnades enkäten i personalavdelningens brevlåda och enkäterna flyttades 

sedan till receptionen på företaget för att underlätta hämtningen av enkäterna. Efter att antalet 

insamlade enkäter sammanställts framgick det att antalet svar var för få för att kunna 

genomföra en analys och därför kontaktades företaget återigen. Företagets HR-manager 

mejlade sina avdelningschefer som fick i uppgift att meddela sina anställda att fler 

respondenter behövdes och att enkäterna skulle hämtas tre dagar senare. Ett besök gjordes på 

företaget för att hämta de enkäter som kommit in vid insamlingstillfälle två och efter att ha 

sammanställt enkäterna denna gång visade det sig att antalet respondenter fortfarande var 

något för få i två av de fyra undersökningsgrupperna (< 30 respondenter) men studien valdes 

ändå att fullföljas.  
 

Dataanalys  

Studien som genomfördes var en kvantitativ undersökning med fem beroendevariabler 

(inflytande på arbetet, ledarskap, medarbetarnas inverkan, arbetskrav och fysisk arbetsmiljö) 

som avsågs mäta arbetstillfredsställelse. För varje underkategori skapades ett index genom att 

beräkna medelvärdet för de sex påståendena som tillhörde underkategorin. Undersökningen 

innefattade även två oberoendevariabler, kön och avdelning, där båda var mellanpersons-

variabler. Variablerna innefattade två nivåer vardera, kvinna och man samt avdelning X och 

avdelning Y. Tio påståenden i enkäten var negativt formulerade (exempel: Min närmaste chef 

visar lite intresse vad gäller medarbetarnas känslor) men påståendena vändes till positiva 

(exempel: Min närmaste chef visar intresse vad gäller medarbetarnas känslor) för att hög 

skattning på samtliga påståenden skulle resultera i hög skattning av arbetstillfredsställelse. 

Vändningen av påståendena utfördes vid dataanalysen. Ett påstående i underkategorin fysisk 
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arbetsmiljö togs bort innan analysen skulle genomföras eftersom flera respondenter inte 

svarade på frågan. Det fanns även en misstanke om att påståendet tolkats olika på grund av att 

frågan inte stämde överens med den befintliga arbetsmiljön som respondenterna arbetade i. 

Data analyserades i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 22 och resultatet analyserades 

genom en multivariat variansanalys (MANOVA) för att mäta de fem beroendevariablerna 

tillsammans med de två oberoendevariablerna. För att kunna betrakta skillnader som 

statistiskt signifikanta drogs gränsen vid p < 0.05 (5%).  
 

Forskningsetiska överväganden 

Respondenterna har under hela processen varit anonyma. Enkäten som respondenterna 

fick ta del av innefattade ett missivbrevet där det framgick att deltagandet var frivilligt samt 

att svaren skulle behandlas konfidentiellt och att de besvarade enkäterna inte kunde kopplas 

till enskilda individer.  
 

Resultat 

Föreliggande studie har undersökt om det fanns några skillnader i upplevd arbets-

tillfredsställelse hos industriarbetande kvinnor och män som arbetade på två avdelningar, X 

och Y, på ett svenskt tillverkningsföretag. Eftersom arbetstillfredsställelse mättes utifrån fem 

underkategorier (inflytande i arbetet, ledarskap, medarbetarnas inverkan, arbets-krav och 

fysisk arbetsmiljö) har en multivariat analys (MANOVA) använts där dess resultat kommer 

presenteras först följt av de univariata analyserna för respektive underkategori. I tabell 3 

presenteras alla medelvärden och standardavvikelser för respektive underkategori. 

 
Tabell 3. Medelvärde (M) och standardavvikelse (s) för samtliga underkategorier inklusive 
oberoendevariablerna kön och avdelning (n=120). 

 
 

 
Avdelning X 

 
Avdelning Y 

Beroendemått     Kvinna 
    M       s  

      Man 
    M       s 

    Kvinna 
    M       s 

      Man 
    M       s 

Inflytande i arbetet 3.91 (1.61) 4.34 (1.25) 4.63 (0.92) 5.41 (0.88) 
Ledarskap 3.91 (1.24)  4.74 (0.81)  5.61 (1.05)  5.13 (0.88) 
Arbetskrav 3.94 (0.92)  4.32 (0.92)  4.79 (0.95)  4.47 (0.80) 
Medarbetarnas inverkan   5.60 (1.00)    5.37 (1.25)     5.27 (1.55)     5.52 (0.88) 
Fysisk arbetsmiljö 3.46 (1.23) 3.85 (0.92) 3.91 (1.11) 4.61 (1.02)  

  

Resultatet av den multivariata analysen visade att kvinnor och män inte skiljer sig 

signifikant åt vad gäller upplevd arbetstillfredsställelse, Wilks´Lambda = .918, F (5.112) = 

2.00, p = .084, η2
p = .08, däremot var det en huvudeffekt av avdelning, Wilks´Lambda = .691, 
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F (5.112) = 10.00, p < .001, η2
p = .31, samt en interaktion mellan kön och avdelning, 

Wilks´Lambda = .771, F (5.112) = 6.66, p < .001, η2
p = .23. För att ta reda på vad dessa 

resultat innebär kommer de univariata analyserna presenteras för respektive underkategori av 

arbetstillfredsställelse.  
 

Inflytande i arbetet 

Kvinnorna på tillverkningsindustrin upplever sig har mindre inflytande i sitt arbete än 

männen och de som arbetade på avdelning X rapporterade att de har mindre inflytande än de 

som arbetar på avdelning Y. Detta bekräftades av de univariata analyserna som visade på en 

huvudeffekt av kön F (1.116) = 4.33, p = .040, η2
p = .04, och av avdelning, F (1.116) = 11.52, 

p = .001, η2
p = .09, men inte någon interaktion mellan de två oberoendevariablerna, F (1.116) 

= .03, p = .871, η2
p = .00.  

 

Ledarskap 

Som figur 1 visar skattade kvinnorna på avdelning X lägre vad gäller ledarskap 

jämfört med männen på samma avdelning medan det omvända gällde på avdelning Y där 

kvinnorna skattade högre på ledarskap än vad männen gjorde. De anställda på avdelning Y 

skattade generellt högre på ledarskap jämfört med de på avdelning X. Detta bekräftade de 

univariata analyserna som inte visade på någon signifikant skillnad vad gällande kön, F 

(1.116) = .86 p = .355, η2
p = .04, men på en huvudeffekt av avdelning, F (1.116) = 30.99, p < 

.001, η2
p = .21. De univariata analyserna pekade på att upplevelsen av ledarskapet beror på 

vilken avdelning individen arbetar på samt vilket kön individen har till följd av att en 

interaktionseffekt kunde utläsas, F (1.116) = 12.28, p = .001, η2
p = .10. 

 

 
Figur 1. Beräknat medelvärde för kön och avdelning i underkategorin ledarskap. 
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Medarbetarnas inverkan 

Kvinnorna på tillverkningsindustrin skattade ungefär lika som männen angående 

medarbetarnas inverkan och det var inte heller någon skillnad mellan de två avdelningarna X 

och Y. De univariata analyserna bekräftar ovanstående eftersom inga signifikanta skillnader 

av varken kön, F (1.116) = .00, p = .972, η2
p = .00, eller avdelning, F (1.116) = .190, p = .664, 

η2
p = .00, fanns och inte heller någon interaktion med kön och avdelning, F (1.116) = 1.32, p = 

.254, η2
p = .01.  

 

Arbetskrav 

Som figur 2 visar skattade kvinnorna som arbetar på avdelning X lägre på under-

kategorin arbetskrav jämfört med männen på samma avdelning, medan det motsatta gällde på 

avdelning Y där kvinnorna skattade högre än männen. De anställda på avdelning Y 

rapporterade i genomsnitt högre värden på arbetskrav jämfört med de anställda på avdelning 

X. Detta bekräftades av de univariata analyserna som inte visade på någon huvudeffekt av 

kön, F (1.116) = .038, p = .847, η2
p = .00, men däremot på en huvudeffekt av avdelning, F 

(1.116) = 9.34, p = .003, η2
p = .07, samt en interaktionseffekt mellan kön och avdelning, F 

(1.116) = 4.53, p = .035, η2
p = .04.  

 

 
Figur 2. Beräknat medelvärde för kön och avdelning i underkategorin arbetskrav. 

 

Fysisk arbetsmiljö 

Männen rapporterade att de är mer nöjd med den fysiska arbetsmiljön än kvinnorna 

samtidigt som de anställda på avdelning Y rapporterade att de är mer tillfredsställda med den 

fysiska arbetsmiljön än de anställda på avdelning X. De univariata analyserna visade på en 
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huvudeffekt av kön, F (1.116) = 7.45, p = .007, η2
p = .06, och avdelning, F (1.116) = 9.31, p = 

.003, η2
p = .07, men inte på någon interaktion mellan de två faktorerna, F (1.116) = .60, p = 

.441, η2
p = .01.  
 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Föreliggande enkätstudie undersökte industriarbetande kvinnor och män angående 

deras upplevda arbetstillfredsställelse (mätt utifrån de fem underkategorierna inflytande i 

arbetet, ledarskap, medarbetarnas inverkan, arbetskrav och fysisk arbetsmiljö). De tillfrågade 

industriarbetarna arbetade på någon av avdelningarna X, som har mer monotona och 

standardiserade arbets-uppgifter och arbetar utefter Lean-modellen, eller Y, som är mer 

självgående och har mer variation i arbetsmönstret. Resultaten av den multivariata analysen 

visade på en interaktion mellan kön och avdelning, där kvinnorna på avdelning X generellt 

skattade lägre på alla underkategorier av arbetstillfredsställelse förutom medarbetarnas 

inverkan. 

Till skillnad från tidigare studier, som antingen har visat att kvinnor upplevt en högre 

grad av arbetstillfredsställelse jämfört med män (Clark, 1997; Gazioglu & Tansel, 2006; 

Hodson, 1989) eller att det inte varit några skillnader mellan könen (Bokemeier & Lacy, 

1987; Loscocco & Spitze, 1990), visade denna studie att de industriarbetande kvinnorna med 

monotona och standardiserade arbetsuppgifter rapporterade lägre upplevd arbetstillfreds-

ställelse jämfört med männen som arbetade på samma avdelning samt både kvinnor och män 

som arbetade på avdelning Y. En tänkbar förklaring till att tidigare studier inte funnit några 

könsskillnader eller att kvinnor generellt upplever en högre grad av arbetstillfredsställelse är 

att de studierna undersökt kön i förhållande till olika arbetsförhållanden (Bokemeier & Lacy, 

1987; Clark, 1997; Gazioglu & Tansel, 2006; Hodson, 1989; Sloane & Williams, 2000; 

Statistiska Centralbyrån, 2015). Det som föreliggande studie bidrar med till forskningen om 

arbetstillfredsställelse är att den undersökte kvinnor och män med samma typ av arbets-

uppgifter på två skilda avdelningar, med olika arbetsmönster, i ett mansdominerat yrke.  

De univariata analyserna visade på signifikanta interaktioner mellan kön och av-

delning för underkategorierna ledarskap och arbetskrav. Kvinnorna på avdelning X skattade 

lägre på de två nyss nämnda underkategorier jämfört med de manliga kollegorna på avdelning 

X samt de anställda, oavsett kön, på avdelning Y. En möjlig förklaring till varför kvinnorna 

skattade lägre på ledarskap och arbetskrav kan bero på att avdelning X saknar de element som 

kvinnor vanligtvis värderar högt i förhållande till arbetstillfredsställelse. Kvinnor värderar ofta 
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relation till chef högre än vad män gör och likaså variation i arbetet samt att det arbete de 

utför ska vara av betydelse (Clark, 1997; Theandersson, 2000; Zou, 2015; Konrad et al., 

2000). Att kvinnorna på avdelning X skattade lägre på arbetskrav kan knytas an till Nordin 

och Bolins (2014) studie som påvisade att kvinnor löper större risk att drabbas av ohälsa när 

de arbetar i industrins kärnverksamhet, på grund av att de tar på sig mer åtaganden än de 

behärskar, till skillnad från om de arbetar med administrativa arbetsuppgifter. Arbetstillfreds 

ställelse är ett situationsanpassat mått på hälsa och har visat sig bidra till god fysisk och 

mental hälsa samt generellt ökat välbefinnande (Faragher et al., 2005; Kelloway & Barling, 

1991; Warr, 2005). Eftersom kvinnorna på avdelning X skattade lågt på alla underkategorier 

till arbetstillfredsställelse, förutom medarbetarnas inverkan, bedöms kvinnorna på avdelning 

X vara en tänkbar grupp som riskerar att drabbas av ohälsa. Därmed kan det vara betydelse-

fullt för företag med arbetssätt som innefattar monotona arbetsmoment och standardiserade 

arbetsuppgifter att få kännedom om sina medarbetares upplevda arbetstillfredsställelse för att 

kunna förebygga ohälsa och i framtiden kunna undvika eventuella sjukskrivningar som kan 

bli kostsamt för företaget. Eftersom chefer har inverkan på både arbetets kultur, struktur samt 

medarbetares arbetssituation (Firth et al., 2004, Kelloway & Day, 2005; Nyberg et al., 2005; 

Offermann & Hellmann, 1996; Wreder, 2008) har cheferna stora möjligheter att påverka 

medarbetares arbetstillfredsställelse positivt. Ett möjligt sätt att öka arbetstillfredsställelsen 

för kvinnorna på avdelning X kan vara genom att anpassa ledarskapet efter individens 

arbetsförhållande och behov samt att ge individen möjlighet till ökat inflytande i arbetet 

(Boxall & Macky, 2014; Wreder, 2008; Yukl & Mahsud, 2010)  

Resultatet i föreliggande studie visade, utöver interaktionseffekten, även på en huvud-

effekt av avdelning vad gällande upplevd arbetstillfredsställelse. De univariata analyserna 

visade att de på avdelning X, som arbetar efter Lean-production, skattade lägre på samtliga 

underkategorier, förutom medarbetarnas inverkan. Två tänkbara faktorer som kan förklara 

huvudeffekten är skillnaden i arbetsmomenten mellan avdelningarna samt utbildningsnivån. 

När det gäller högsta utbildningsnivå visade enkätsvaren inte på någon skillnad mellan av-

delningarna, men detta kan ha berott på att svarsalternativen på frågan om högsta utbildnings-

nivå felformulerats. Enligt det undersökta företagets riktlinjer måste anställda på avdelning Y 

ha en intern yrkesutbildning (CNC-utbildning), men att detta inte behövs för att arbeta på 

avdelning X. Tidigare forskning har visat att när individens förväntningar, utifrån utbildning, 

stämmer överens med individens arbete antas individen vara mer nöjd och motiverad och 

därmed uppleva högre grad av arbetstillfredsställelse (DeStefano et al., 2005; Florit & 

Lladosa, 2007; Maslach et al., 2001; Theandersson, 2000). Att utbildningsnivån skulle kunna 
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vara anledningen till den högt skattade arbetstillfredsställelsen på avdelning Y är inget som 

kan fastställas eftersom det inte framgått av enkätsvaren om samtliga på avdelning Y har en 

CNC-utbildning vilket annars hade kunnat vara en bidragande faktor till upplevd 

arbetstillfredsställelse. Därmed kan det endast antas att skillnaden beror på arbetssättet. 

Anledningen till att de på avdelning X skattade lägre än de på avdelning Y vad gällande 

upplevd arbetstillfredsställelse kan således bero på att standardiserade och enformiga arbets-

uppgifter inte gynnar individens utveckling vilket i sin tur kan medföra att individen skattar 

lägre på arbetstillfredsställelse (Christensen, 2009; Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 

1980:14).  

Underkategorin medarbetarnas inverkan är den enda underkategorin där det varken 

skiljde sig i kön eller avdelning. Detta skulle kunna bero på att medelvärdet för antalet 

anställningsår i företaget uppgår till mer än 10 år för alla fyra undersökningsgrupper vilket 

skulle kunna leda till att medarbetarna har skapat en relation till varandra som innefattar att 

vara mer än endast kollegor. Goda relationer mellan medarbetare har enligt Kalleberg (1977) 

och Theandersson (2000) visat sig påverka arbetstillfredsställelsen positivt.  

En ovidkommande variabel som kan ha påverkat resultatet i föreliggande studie är att 

företaget genomfört en förändring vilket innefattade att Lean production introducerades på av-

delning X för cirka två år sedan. Innan förändringen genomfördes arbetare individerna på 

avdelning X mer självständigt och en individ utförde både arbetsmoment A, B och C. Lean 

production innefattar nu att en individ endast gör ett av arbetsmomenten och är nu mer 

beroende av andra i arbetet.  
 

Metoddiskussion 

Föreliggande studie hade en låg svarsfrekvens (51%) och antalet respondenter i två av 

fyra grupper var något få. Frågan är dock om fler respondenter hade haft någon inverkan på 

huvudresultatet (interaktionseffekten mellan kön och avdelning) på grund av att den partiella 

effektstorleken för interaktionseffekten var relativt stor (η2
p = .229).  

En annan brist i studien kan ha varit utdelningen av enkäterna eftersom denna process 

inte har kunnat kontrolleras. Dels på grund av en överenskommelse som innefattade att 

företaget skulle distribuera enkäterna, dels för att det var en säkerhetsåtgärd eftersom utom-

stående inte får vistas inne i industrins lokaler på egen hand. Ett exempel på en situation som 

inte har kunnat kontrolleras är när enkäterna delades ut, vilket var i samband med ett mindre 

möte och där antalet deltagare är okänt. Det har heller inte kunnat kontrolleras om deltagarna 

blivit tilldelade en enkät eller om de själva fick ta en enkät. Antalet enkäter som det totala 
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antalet medarbetarna faktiskt tagit del av är okänt. Detta kan ha varit en anledning till det låga 

svarsfrekvensen samt att det blivit ojämnt antal respondenter i de olika grupperna. Hade 

direktkontakt med medarbetarna funnits hade detta om möjligt ökat svarsfrekvensen och hade 

studien presenterats på plats hade det kunna bidragit till att fler medarbetare engagerat sig i 

enkäten. Direktkontakt hade däremot kunnat medföra att medarbetarna känt sig tvingade att 

delta i studien.  

Enkäten som respondenterna fick ta del av innefattade fem bakgrundsfrågor samt 30 

påståenden. Ytterligare en anledning till att svarsfrekvensen var låg kan bero på att enkäten 

innehöll många påståenden och att respondenterna inte orkade engagera sig i enkäten. Det 

finns en risk att respondenterna som svarat på enkäten är de personer som är mycket nöjda 

eller mycket missnöjda och vill få sin röst hörd, därmed finns det en risk att alla svar inte är 

sanningsenliga. 
 

Förslag till fortsatt forskning 

Ett förslag till fortsatta studier är att arbeta vidare med kvinnorna på avdelning X, som 

anses vara en eventuell riskgrupp. Det vore intressant att genomföra en kvalitativ studie för att 

fördjupa sig i vilka underkategorier kvinnorna på avdelning X värdesätter i förhållande till 

upplevd arbetstillfredsställelse. Anledningen till varför den kvalitativa studien skulle vara av 

intresse att genomföra är för att kunna förebygga den eventuella ohälsan som kvinnorna på 

avdelning X riskerar att drabbas av.  
 

Resultatets praktiska relevans 

Föreliggande studie genomfördes på en tillverkningsindustri där kvinnor på avdelning 

X skattade lägre än de andra tre grupperna angående arbetstillfredsställelse. Eftersom 

kvinnorna på avdelning X skattade lågt på fyra av fem underkategorier till arbetstillfreds-

ställelse görs bedömningen att kvinnorna på avdelning X är en tänkbar grupp som riskeras att 

drabbas av ohälsa. Det kan vara av vikt för företag att få kännedom om vilka underkategorier 

anställda skattar högt respektive lågt för att kunna veta hur företagets resurser ska 

distribueras. Lyckas företaget med ett förebyggande arbete kan kvinnor på avdelning X 

förväntas uppleva högre arbetstillfredsställelse, vilket även kan bidra till att minska risken för 

eventuella sjukskrivningar som i slutändan kan bli kostsamt för företaget men också för sam-

hället.  

  



 

22 
 

Referenser 

AFS 1980:14. Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön. Stockholm: Arbetsmiljöverket. 

Tillgänglig: http://www.av.se/dokument/afs/afs1980_14.pdf  

Ali, R. M., & Wajidi, F. A. (2013). Factors Influencing Job Satisfaction in Public Healthcare Sector of 

Pakistan. Global Journal of Management and Business Research Administration and 

Management, 13(8), 61-66.  

Angelöw, B. (2002). Friskare arbetsplatser: att utveckla en attraktiv, hälsosam och välfungerande 

arbetsplats. Lund: Studentlitteratur AB. 

Arbetsmiljöverket. (2012). Kunskapsöversikt: Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer. 

Stockholm: Arbetsmiljöverket. 

Baruch-Feldman, C., Brondolo, E., Ben-Dayan, D., & Schwartz, J. (2002). Sources of social support 

and burnout, job satisfaction, and productivity. Journal of Occupational Health Psychology, 

7(1), 84-93. doi: 10.1037/1076-8998.7.1.84 

Berscheid, E. (2003). The human´s greatest strength: Other humans. In L. Aspinwall & U. Staudinger 

(Eds.), A psychology of human strengths: Fundamental questions and future directions for a 

positive psychology (pp. 37-47). Washington, DC: American Psychological Association.  

Berscheid, E., & Reis, H. T. (1998). Attraction and close relationships. In D. Gilber, S. Fiske, & G. 

Lindzey (Eds.), The handbook of social psychology (pp. 193-281). New York: McGraw-Hill. 

Bitner, M. J. (1992). Servicescapes: The impact of physical surroundings on customers and 

employees. Journal of Marketing, 56(2), 57-71. doi: 10.2307/1252042 

Bokemeier, J. L., & Lacy, W. B. (1987). Job values, rewards, and work conditions as factors in job 

satisfaction among men and women. The Sociological Quarterly, 28(2), 189-204. doi: 

10.1111/j.1533-8525.1987.tb00290.x 

Bolman, L., & Deal, T. (1997). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Studentlitteratur: Lund. 

Boxall, P., & Macky, K. (2014). High-involvement work processes, work intensification and 

employee well-being. Work, Employment & Society, 28(6), 963-984. doi: 

10.1177/0950017013512714  

Bruzelius, L., & Skärvad, P. H. (2004). Integrerad organisationslära. Lund: Studentlitteratur AB.  

Cascio, W. F. (1995). Whither industrial and organizational psychology in a changing world of work? 

American psychologist, 50(11), 928-939. doi:10.1037/0003-066X.50.11.928 

Christensen, M. (2009). Validation and test of central concepts in positive work and organizational 

psychology. Köpenhamn: TemaNord. 

Clark, A. E. (1997). Job satisfaction and gender: why are women so happy at work? Labour 

economics, 4(4), 341-372. doi: 10.1016/S0927-5371(97)00010-9  

Clegg, C. W. (1983). Psychology of employee lateness, absence, and turnover: A methodological 

critique and an empirical study. Journal of Applied Psychology, 68(1), 88-101. 

doi:10.1037/0021-9010.68.1.88 



 

23 
 

DeStefano, T. J., Clark, H., Gavin, M., & Potter, T. (2005). The relationship between work 

environment factors and job satisfaction among rural behavioral health professionals. Journal 

of community psychology, 1-7. 

Djukic, M., Kovner, C. T., Brewer, C. S., Fatehi, F., & Greene, W. H. (2014). Exploring direct and 

indirect influences of physical work environment on job satisfaction for early-‐career registered 

nurses employed in hospitals. Research in Nursing & Health, 37(4), 312-325. doi: 

10.1002/nur.21606 

Downey, R. G., & King, C. V. (1998). Missing data in Likert ratings: A comparison of replacement 

methods. Journal of General Psychology, 125(2), 175-191. doi:10.1080/00221309809595542 

Elo, A. L., Skogstad, A., Dallner, M., Gamberale, F., Hottinen, V., & Knardahl, S. (2000). User's 

guide for the QPSNordic: General Nordic Questionnaire for psychological and social factors 

at work. Köpenhamn: Nordic Council Of Ministers. 

Faragher, E. B., Cass, M., & Cooper, C. L. (2005). The relationship between job satisfaction and 

health: a meta-analysis. Occupational and Environmental Medicine, 62, 105-112. doi: 

10.1136/oem.2002.006734  

Firth, L., Mellor, D. J., Moore, K. A., & Loquet, C. (2004). How can managers reduce employee 

intention to quit? Journal of Managerial Psychology, 19(2), 170-187. doi: 

10.1108/02683940410526127 

Fiske, A. P. (1992). The four elementary forms of sociality: framework for a unified theory of social 

relations. Psychological Review, 99(4), 689-723. doi:10.1037/0033-295X.99.4.689. 

Florit, E. F., & Lladosa, V. E. L. (2007). Evaluation of the effects of education on job satisfaction: 

Independent single-equation vs. structural equation models. International Advances in 

Econimic Research, 13(2), 157-170. doi: 10.1007/s11294-007-9081-3  

Freeman, R. (1978). Job satisfaction as an economic variable. American Economic Review, 68(2), 135-

141. doi: 10.3386/w0225 

Frone, M. R. (2000). Interpersonal conflict at work and psychological outcomes: Testing a model 

among young workers. Journal of Occupational Health Psychology, 5(2), 246-255. doi: 

10.1037//1076-8998 5.2.246  

Gazioglu, S., & Tansel, A. (2006). Job satisfaction in Britain: individual and job related factors. 

Applied Economics, 38(10), 1163-1171. doi: 10.1080/00036840500392987  

Halpern, D. F. (2005). How time-‐flexible work policies can reduce stress, improve health, and save 

money. Stress and Health: Journal of The International Society For The Investigation Of 

Stress, 21(3), 157-168. doi: 10.1002/smi.1049 

Hodson, R. (1989). Gender differences in job satisfaction. The Sociological Quarterly, 30(3), 385-399. 

doi: 10.1111/j.1533-8525.1989.tb01527.x 

Holmberg, I., & Åkerblom, S. (2006). Modeling leadership – implicit leadership theories in Sweden. 

Scandinavian Journal of Management, 22(4), 307-329. doi: 10.1016/j.scaman.2006.10.002 



 

24 
 

Hovmark, S., & Thomsson, H. (1995). ASK: ett frågeformulär för att mäta arbetsbelastning, socialt 

stöd, kontroll och kompetens i arbetslivet. (Rapporter/Stockholms universitet, nr 86). 

Stockholm: Psykologiska institutionen. Tillgänglig: http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:717956/FULLTEXT03.pdf 

Hunt, J. G. (1999). Transformational/charismatic leadership’s transformation of the field: An historical 

essay. The Leadership Quarterly, 10(2), 129-144. doi:10.1016/S1048-9843(99)00015-6 

Ickovics, J. R., & Park, C. L. (1998). Paradigm shift: Why a focus on health is important. Journal of 

Social Issues, 54(2), 237-244. doi: 10.1111/j.1540-4560.1998.tb01216.x 

Jackson, T. (2002). International HRM: A cross-cultural approach. Thousand Oaks, California: Sage. 

Kalleberg, A. L. (1977). Work values and job rewards: A theory of job satisfaction. American 

Sociological Review, 42(1), 124-143. 

Karasek, R. (1979). Job demands, job decision latitude, and mental strain: Implications for job 

redesign. Administrative Science Quarterly, 24(2), 285-308. doi: 10.2307/2392498 

Karasek, R., & Theorell, T. (1990). Healthy Work: stress, productivity and the reconstruction of 

working life. New York: Basic Books.  

Kelloway, E. K., & Barling, J. (1991). Job characteristics, role stress and mental health. Journal of 

Occupational Psychology, 64(4), 291-304. doi: 10.1111/j.2044-8325.1991.tb00561.x 

Kelloway, E. & Day, A. (2005). Building healthy workplaces: what we know so far.Canadian Journal 

of Behavioural Science/Revue Canadienne Des Sciences Du Comportement, 37(4), 223-235. 

doi: 10.1037/h0087259  

Klitzman, S., & Stellman, J. M. (1989). The impact of the physical environment on the psychological 

well-being of office workers. Social Science & Medicine, 29(6), 733-742. doi: 10.1016/0277-

9536(89)90153-6 

Koene, B. A., Vogelaar, A. L., & Soeters, J. L. (2002). Leadership effects on organizational climate 

and financial performance: Local leadership effect in chain organizations. The Leadership 

Quarterly, 13(3), 193-215. doi:10.1016/S1048-9843(02)00103-0 

Konrad, A. M., Corrigall, E., Lieb, P., & Ritchie, J. E. (2000). Sex differences in job attribute 

preferences among managers and business students. Group & Organization Management, 

25(2), 108-131. doi: 10.1177/1059601100252002  

Küller, R., Ballal, S., Laike, T., Mikellides, B., & Tonello, G. (2006). The impact of light and colour 

on psychological mood: a cross-cultural study of indoor work environments. Ergonomics, 

49(14), 1496-1507. doi: 10.1080/00140130600858142 

Loscocco, K. A., & Spitze, G. (1990). Working conditions, social support, and the well-being of 

female and male factory workers. Journal of Health and Social Behavior, 31(4), 313-327. doi: 

10.2307/2136816  



 

25 
 

Lumley, E. J., Coetzee, M., Tladinyane, R., & Ferreira, N. (2011). Exploring the job satisfaction and 

organisational commitment of employees in the information technology environment. 

Southern African Business Review, 15(1), 100-118.  

Ma, Z., Zhao, P., Chen, Y., Wang, T., Peng, C., Sun, L., ... Wei, J. (2015). Research on lean cloud 

process management. In 2015 International Symposium on Computers & Informatics. Atlantis 

Press. 

Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. Annual Review of Psychology, 

52(1), 397-422. doi: 10.1146/annurev.psych.52.1.397 

May, D. R., Schwoerer, C. E., Reed, K., & Potter, P. (1997). Employee reactions to ergonomic job 

design: The moderating effects of health locus of control and self-efficacy. Journal of 

Occupational Health Psychology, 2(1), 11-24. doi: 10.1037/1076-8998.2.1.11 

Nieuwenhuijsen, K., Bruinvels, D., & Frings-Dresen, M. (2010). Psychosocial work environment and 

stress-related disorders, a systematic review. Occupational Medicine, 60(4), 277-286. doi: 

10.1093/occmed/kqq081  

Nordin, M., & Bolin, M. (2014). Do sex differences in the association between work exposure and 

health in the manufacturing industry depend on work context? Results from the WOLF-study. 

Psychology, 5(8), 896-907. doi: 10.4236/psych.2014.58101 

Nyberg, A., Bernin, P., & Theorell, T. (2005). The impact of leadership on the health of subordinates. 

Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 

Offermann, L. R., & Hellmann, P. S. (1996). Leadership behavior and subordinate stress: A 360' view. 

Journal of Occupational Health Psychology, 1(4), 382-390. doi:10.1037/1076-8998.1.4.382 

Ryff, C. D., & Singer, B. (1998). The contours of positive human health. Psychological Inquiry, 9(1), 

1-28. doi:10.1207/s15327965pli0901_1 

Saari, L. M., & Judge, T. A. (2004). Employee attitudes and job satisfaction. Human Resource 

Management, 43(4), 395-407. doi:10.1002/hrm.20032 

Sales, S. M., & House, J. (1971). Job dissatisfaction as a possible risk factor in coronary heart disease. 

Journal of Chronic Diseases, 23(12), 861-873. 

Sauter, S. L., Murphy, L. R., & Hurrell, J. J. (1990). Prevention of work-related psychological 

disorders: A national strategy proposed by the National Institute for Occupational Safety and 

Health (NIOSH). American Psychologist, 45(10), 1146-1158. doi:10.1037/0003-

066X.45.10.1146 

Savicki, V., & Cooley, E. (1987). The relationship of work environment and client contact to burnout 

in mental health professionals. Journal of Counseling & Development, 65(5), 249-252. doi: 

10.1002/j.1556-6676.1987.tb01276.x  

Schieman, S. (2002). Socioeconomic status, job conditions, and well-being: Self-concept explanations 

for gender-contingent effects. The Sociological Quarterly, 43(4), 627-646. doi:10.1111/j.1533-

8525.2002.tb00069.x 



 

26 
 

Seligman, M. P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American 

Psychologist, 55(1), 5-14. doi:10.1037/0003-066X.55.1.5 

Seppänen, O., Fisk, W. J., & Lei, Q. H. (2006). Ventilation and performance in office work. Indoor 

Air, 16(1), 28-36. doi:10.1111/j.1600-0668.2005.00394.x 

Shikder, S., Mourshed, M., & Price, A. (2012). Therapeutic lighting design for the elderly: a review. 

Perspectives in Public Health, 132(6), 282-291. doi: 10.1177/1757913911422288 

Sloane, P. J., & Williams, H. (2000). Job satisfaction, comparison earnings, and gender. Labour, 

14(3), 473-501. Doi: 10.1111/1467-9914.00142 

SOU 2009:47. God arbetsmiljö - en framgångsfaktor? Stockholm: 

Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet. Tillgänglig: 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/90/25/4132112c.pdf  

Spector, P. E. (1985). Measurement of human service staff satisfaction: Development of the Job 

Satisfaction Survey. American Journal of Community Psychology, 13(6), 693-713. 

doi:10.1007/BF00929796 

Spector, P. E. (1997). Job satisfaction: Application, assessment, causes, and consequences. Thousand 

Oaks, California: Sage. 

Spector, P. E., & Jex, S. M. (1998). Development of four self-report measures of job stressors and 

strain: Interpersonal Conflict at Work Scale, Organizational Constraints Scale, Quantitative 

Workload Inventory, and Physical Symptoms Inventory. Journal of Occupational Health 

Psychology, 3(4), 356-367. doi:10.1037/1076-8998.3.4.356 

Statistiska Centralbyrån, (2014). Women and Men in Sweden: Facts and Figures. Örebro: Statistiska 

Centralbyrån.  

Statistiska Centralbyrån, (2015). Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS). Stockholm: Statistiska 

Centralbyrån. Hämtad: 2015-05-08. Tillgänglig: 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Sysselsattning-

forvarvsarbete-och-arbetstider/Kortperiodisk-sysselsattningsstatistik-KS/7823/7830/20533/ 

Steinhardt, M. A., Dolbier, C. L., Gottlieb, N. H., & McCalister, K. T. (2003). The relationship 

between hardiness, supervisor support, group cohesion, and job stress as predictors of job 

satisfaction. American Journal of Health Promotion, 17(6), 382-389. doi: 

http://dx.doi.org/10.4278/0890-1171-17.6.382 

Tennant, C. (2001). Work-related stress and depressive disorders. Journal of Psychosomatic Research, 

51(5), 697-704. doi:10.1016/S0022-3999(01)00255-0 

Theandersson, C. (2000). Jobbet- för lön, lust eller andra värden (Doktorsavhandling, Monograph 

from the Department of Sociology, Gothenburg University, 73). Göteborgs universitet: 

Sociologiska institutionen. Tillgänglig: http://hdl.handle.net/2077/14572  



 

27 
 

Veitch, J. A., Charles, K. E., Farley, K. J., & Newsham, G. R. (2007). A model of satisfaction with 

open-plan office conditions: COPE field findings. Journal of Environmental Psychology, 

27(3), 177-189. doi:10.1016/j.jenvp.2007.04.002    

Visser, M. M., Smets, E. A., Oort, F. J., & de Haes, H. M. (2003). Stress, satisfaction and burnout 

among Dutch medical specialists. Canadian Medical Association Journal, 168(3), 271-275. 

Wall, T. D., Clegg, C. W., & Jackson, P. R. (1978). An evaluation of the job characteristics model. 

Journal of Occupational Psychology, 51(2), 183-196. doi: 10.1111/j.2044-

8325.1978.tb00413.x 

Warr, P. (2005). Work, well-being, and mental health. In J. Barling, E. K. Kelloway, & W. R. Frone 

(Eds.), Handbook of work stress (pp. 547-574). Thousand Oaks: Sage. 

Weiss, D. J., Dawis, R. V., England, G.W., & Lofquist, L. H. (1967). Minnesota studies in vocational 

rehabilitation: Manual of the Minnesota satisfaction questionnaire. Minneapolis: University 

of Minnesota. 

Windle, M., & Dumenci, L. (1997). Parental and occupational stress as predictors of depressive 

symptoms among dual-income couples: A multilevel modeling approach. Journal of Marriage 

and The Family, 59(3), 625-634. doi:10.2307/353950 

Wreder, Å. (2008). How leadership and new technology influence the work environment- experiences 

taken from Swedish organizations (Doktorsavhandling, Quality & Environmental 

Management, 16). Luleå: Luleå tekniska universitetet Tillgänglig: http://epubl.ltu.se/1402-

1544/2008/09/LTU-DT-0809-SE.pdf  

Yukl, G., & Mahsud, R. (2010). Why flexible and adaptive leadership is essential. Consulting 

Psychology Journal: Practice and Research, 62(2), 81-93. doi:10.1037/a0019835 

Zou, M. (2015). Gender, work orientations and job satisfaction. Work, Employment & Society, 29(1), 

3-22. doi: 10.1177/09500170145592  



 

 
 

Bilaga 1 

 

Först några bakgrundsfrågor. Vänligen kryssa i och besvara frågorna nedan.     

 

1. Kön 

□ Kvinna  

□ Man 

□ Annat 

 

2. Ålder (ange antal år)__________ 

 

3. Antal anställningsår i företaget________________ 

 

4. Vilken avdelning jobbar du på i dagsläget? 

□ Montering 

□ Komponent 

 

5. Högsta utbildningsnivå (välj ett av följande alternativ)  

□ Grundskola 

□ Gymnasiet 

□ Högskola/Universitet 

□ Forskarutbildning 

□ Annat, ange vad_______________________ 

 

  



 

 
 

Frågor	   	   	   	    	   	   	  
1.	  Min	  chef	  behandlar	  mig	  orättvist	  

	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

2.	  Jag	  upplever	  mina	  medarbetare	  som	  vänliga	  

	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

3.	  Jag	  upplever	  att	  jag	  får	  tillgång	  till	  de	  ergonomiska	  	  

	  	  	  	  hjälpmedlen	  jag	  behöver	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

4.	  Mina	  arbetsuppgifter	  är	  enformiga	  

	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

5.	  Jag	  upplever	  att	  tidspress	  tvingar	  mig	  att	  göra	  ett	  sämre	  

	  	  	  	  jobb	  än	  vad	  jag	  annars	  skulle	  göra	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

6.	  Jag	  känner	  att	  jag	  får	  frihet	  att	  göra	  egna	  bedömningar	  	  

	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

7.	  Jag	  trivs	  med	  utformningen	  av	  min	  arbetsplats	  

	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

8.	  Min	  närmaste	  chef	  behandlar	  de	  anställda	  på	  ett	  rättvist	  

	  	  	  	  och	  jämlikt	  sätt	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

9.	  Jag	  upplever	  god	  samarbetsvilja	  bland	  mina	  medarbetare	  

	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

10.	  Jag	  skulle	  behöva	  mer	  utbildning	  för	  de	  arbetsuppgifter	  

	  	  	  	  	  	  	  jag	  utför	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

11.	  Jag	  upplever	  att	  jag	  har	  så	  många	  arbetsuppgifter	  att	  	  

	  	  	  	  	  	  det	  inverkar	  negativt	  på	  mina	  möjligheter	  att	  arbeta	  	  

	  	  	  	  	  	  effektivt	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

12.	  Jag	  upplever	  ljud	  från	  kaffemaskin,	  kontorsutrustning	  	  

	  	  	  	  	  	  som	  skrivare,	  fläktar	  mm.	  som	  störande	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

13.	  Om	  jag	  behöver,	  får	  jag	  stöd	  i	  mitt	  arbete	  från	  mina	  	  

	  	  	  	  	  	  arbetskamrater	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

14.	  Jag	  upplever	  att	  mina	  medarbetare	  kommer	  bra	  överens	  

	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

15.	  Jag	  upplever	  att	  jag	  får	  rättvis	  lön	  utifrån	  det	  arbete	  jag	  	  

	  	  	  	  	  	  utför	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

16.	  Jag	  upplever	  att	  mina	  arbetsuppgifter	  är	  för	  enkla	  

	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  
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helt 



 

 
 

17.	  Jag	  upplever	  att	  luftkvaliteten	  på	  min	  arbetsplats	  är	  bra	  

	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

18.	  Jag	  kan	  själv	  planera	  när	  jag	  ska	  genomföra	  olika	  	  

	  	  	  	  	  	  arbetsuppgifter	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

19.	  Jag	  upplever	  det	  befintliga	  ljuset	  på	  arbetsplatsen	  som	  	  

	  	  	  	  	  	  tillfredsställande	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

20.	  Min	  närmaste	  chef	  hjälper	  mig	  att	  utveckla	  mina	  

	  	  	  	  	  	  färdigheter	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

21.	  Min	  chef	  visar	  lite	  intresse	  vad	  gäller	  medarbetarnas	  

	  	  	  	  	  känslor	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

22.	  Min	  närmaste	  chef	  uppmuntrar	  mig	  att	  säga	  ifrån	  när	  	  

	  	  	  	  	  	  Jag	  har	  en	  annan	  åsikt	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

23.	  Jag	  gillar	  de	  personer	  jag	  arbetar	  med	  

	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

24.	  Förhållandet	  mellan	  mig	  och	  min	  närmaste	  chef	  är	  en	  	  

	  	  	  	  	  	  	  orsak	  till	  stress	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

25.	  Jag	  upplever	  inte	  ljudnivån	  på	  min	  arbetsplats	  som	  	  

	  	  	  	  	  	  	  störande	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

26.	  Jag	  upplever	  att	  jag	  får	  chans	  att	  planera	  mitt	  eget	  	  

	  	  	  	  	  	  arbete	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

27.	  Jag	  känner	  att	  jag	  har	  tillräckligt	  ansvar	  för	  mitt	  arbete	  

	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

28.	  Jag	  känner	  att	  jag	  får	  möjlighet	  att	  ta	  egna	  beslut	  

	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

29.	  Det	  är	  för	  mycket	  tjafs	  och	  konflikter	  på	  arbetet	  

	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

30.	  Jag	  styr	  själv	  min	  arbetstakt	  

	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

 

 

Tack för din medverkan! 
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