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Sammanfattning 
 
Callcenter- och telemarketingbranschen är en snabbt växande sektor som de senaste åren 
ofta uppmärksammats i media på grund av brister i arbetsmiljön. Denna undersökning 
gjordes med fackförbundet HTFs egen rapport som bakgrund. Enkäter delades ut till 
anställda i fem företag av varierande storlek, alla verksamma inom callcenter och 
telemarketing och belägna inom Norrbotten.  
 
Syftet med denna studie var att få fram de specifika problemområden som finns inom 
arbetsmiljön i denna bransch. Undersökningen koncentrerades på respondenternas 
upplevelse av sin situation. Jämförelser gjordes med avseende på kön, ålder, 
anställningstid, huruvida man har en personlig arbetsstation eller ej, för att klarlägga 
eventuella skillnader.  
 
Resultatet visade att det största problemområdet återfanns i skillnaden mellan grupperna 
med och utan arbetsstation. Gruppen som saknade personlig arbetsstation upplevde sin 
arbetsmiljö som sämre och mer negativ. Skillnader, dock inte entydiga, framkom också i 
jämförelsen mellan de övriga grupperna. Problem med arbetsställningen och 
arbetsrörelserna hos de anställda var allmänt förekommande. 
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Abstract 
 
Callcenter and Telemarketing are a fast growing line of work that over the last few years 
often been featured in the media due to shortcomings in workplace environment. This 
study was made with the union HTF:s own report as a background. Questionnaires were 
handed out to employees to five companies of varying size. All of them located in the 
county of Norrbotten, Sweden.  
 
The object of this study was to analyze problem areas within this sector. The study 
concentrated on the employees own experience of their situation. Comparisons, in order 
to bring forth differences, were made in reference to a number of factors; sex, age, time 
of employment and the existence of a personal work place.  
 
The results showed that the largest problems were those between the group that had a 
personal work place and those who did not. The group lacking a personal work place 
showed more negative experiences regarding the work environment. Differences, 
although not unambiguous, were also found between the groups. Problems regarding 
work posture and the work performance of the employees were commonly present. 
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Inledning 

Bakgrund 
Rapporter om den ökande ohälsan förekommer ofta i media. Kostnaderna för ohälsa och 
långtidssjukskrivningar är enorma sett ur både ett samhälls- och individperspektiv. En 
relativt ny bransch med stora problem på detta område är telefonföretag eller s.k. 
callcenter/telemarketing företag. Stor personalomsättning, undermålig arbetsmiljö och en 
pressande arbetssituation är några av de orsaker som tros ligga bakom detta förhållande. 
Fackförbundet HTF genomförde år 2000 en undersökning där det bl. a. påvisades brister 
i arbetsmiljön som finns i den här typen av företag. Exempelvis avsaknad av individuella 
arbetsplatser, avsaknad av personalutrymmen, bullrig miljö, avsaknad av möjligheter att 
förvara personliga tillhörigheter, osv. (HTF, 2000).  
 

Historik 
Samhällets värderingar, livsmönster och organisationsform har alltid påverkat kontorens 
utformning. Nya organisationsformer har försett kontoren med ny teknik och nya 
tekniska landvinningar har påverkat kontorsorganisationen i en ständigt pågående 
process. Före industrialiseringens genombrott fanns det få eller inga rena 
kontorsbyggnader, i stället användes de rum som stod till buds för kontorssysslor. De 
kontorister som arbetade hos adeln och borgarna var välutbildade i läs- och skrivkonsten 
och räknades som ståndspersoner. De första svenska kontoren återfinns inom den 
offentliga administrationen, i Kronans kanslier och i de större städernas rådhus. Det äldsta 
kända svenska kontorshuset är den kanslilänga som Gustav II Adolf uppförde i anslutning 
till slottet Tre Kronor. Dessa lokaler, som är kända från ombyggnadsritningar från 1653, 
har ett enkelt men modernt mönster. Små kontorsrum på var sida om en mittkorridor 
och på varje våning ett vaktmästarrum, en plenisal och ett sammanträdesrum. Under 
industrialiseringen var den rådande organisatoriska idén att samla tillverkning, 
företagsledning och kontor på samma plats, men tre uppfinningar från den tiden kom att, 
för all framtid, förändra själva kontorsarbetet och kravet på närhet till tillverkningen. Den 
första var Samuel Morses telegraf 1844 och den andra var Latham Sholes skrivmaskin 
1866. Skrivmaskinen utvecklades två år senare för kommersiellt bruk av Remington. 
Den tredje epokgörande uppfinningen var Alexander Graham Bells telefon som 
introducerades 1876 (Christiansson & Eiserman, 1989). 

Trälhavet  
Med introduktionen av lysrörsbelysningen 1895 förbättrades arbetssituationen märkbart. 
Nu kunde man använda hela djupet i en byggnad och inte bara mitten av rummen, 
vilket behövdes eftersom pappersmängden svällde och behovet av kontorister ökade. I 
USA strukturerades kontorsarbetet efter modellen rutinarbete i stora pooler. Dessa kom 
att kallas trälhav där ett hav av kontorister satt i snörräta rader med övervakande 
tjänstemän i glasburar längs fasaderna (Christiansson & Eiserman, 1989). 
 

Cellkontoret  
Under nästan hela första hälften av 1900-talet bestod kontoren av stora rum, ibland stora 
hallar, för rutinarbete och mindre rum för mer kvalificerat arbete. De som arbetade med 
rutinuppgifter satt på flera led, trångt, mörkt och bullrigt. Det ansågs att de som arbetade 
med rutinuppgifter behövde styrning från överordnade samt hjälp och stöd från sina 
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arbetskamrater för att klara arbetet. Den som arbetade med en kvalificerad arbetsuppgift 
var en självständig tjänsteman som behärskade sin arbetssituation. I en artikel i 
Byggmästaren 1935 beskriver arkitekten Manne Carlman situationen i USA och de 
undersökningar som hade gjorts beträffande kontorsbyggnader. De önskemål som kom 
fram i dessa undersökningar var: 
• Läge: Goda yttre kommunikationer samt tillgång till parkeringsplatser. 
• Storleksordning: I kontorsbyggnaderna bör även inredas lokaler för de anställdas 

dagliga behov exempelvis vissa affärer, lunchrestauranger, motionsrum, mm. 
• Planlösning; Goda inre kommunikationer, möjlighet till individuell rumsindelning, 

dagsljusbelysta arbetsplatser, mm. 
• Detaljer: Goda värme- och ventilationsanordningar, utestängande av buller och 

damm, lämpliga färger, lämplig ytbehandling, lätt rengöring, mm (Christiansson & 
Eiserman, 1989). 

Kontorsmöbler  
När de första skrivmaskinerna började användas standardiserades skrivpappret, detta kom 
att påverka den framtida utformningen av kontorsmöblerna genom att det etablerades en 
modul, ett slags kommersiellt format. Lådor, papper, blanketter, ja, hela 
kontorsmöbelindustrin anpassades till denna nya standard. Den möbelserie som i början 
av 50-talet lanserades i USA av Knoll International med ben och sarg av stålrör och 
träskiva med hängande hurts, kom sedan att kopieras över hela världen och används än i 
dag (Christiansson & Eiserman, 1989).  
 

Sverige  
Under 1960-talet var det fritt fram för diverse självutnämnda experter att lansera nya 
idéer om kontorslandskap i Sverige. Kompromisser med de så kallade fyra L:en (ljud, ljus, 
luft och layout) var vanliga och kvalitén på kontorslandskapen blev därefter. Fel 
belysning (för mycket platt överljus) och fel ljud (fullvärdiga akustiktak fanns inte). Den 
enorma ljusmängden skapade i sin tur kylproblem som inte klimatanläggningarna klarade 
av. De anställda reagerade med kritik och i TV och tidningar fördes en debatt om 
kontorslandskapens berättigande. När det avslöjades hur dåliga kontorslandskapen var så 
spåddes det att hela idén skulle självdö, men så blev det inte utan planeringen fortsatte i 
oförtruten takt. Företagsledningar kom att betrakta kontorslandskap som en form av 
administrativ rationalisering med klara företagsekonomiska fördelar, om alla anställda 
befann sig i ett stort rum, fullt synliga, så var de lättare att kontrollera. Till slut blev dock 
trycket på företagen för hårt och kontorslandskapet som arbets- och organisationsidé dog 
ut. När regeringen beslöt att decentralisera delar av den statliga verksamheten ut i landet 
byggdes de nya kontorslokalerna som cellkontor. Det skulle också kunna ses som en 
reaktion på hur samhället började se ut på den tiden, större enheter och mer och mer 
tekniskt inriktat. Högre och högre krav på människorna, ständigt påpassade av 
myndigheter, chefer, arbetskamrater och grannar. Det är då förståeligt om vissa 
försvarsmekanismer träder i kraft och att människan söker en tillflyktsort, någonstans där 
denne kan komma bort från samhället. Om det finns någonting positivt att säga om 
kontorslandskapen, så är det att dessa medförde högre kvalité på kontor och 
kontorsmöbler (Christiansson & Eiserman, 1989). 

Callcenterbranschen 
Den så kallade Callcenterbranschen är en bransch som i dag växer mycket snabbt och  
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som ger många arbetstillfällen. Det kan naturligtvis vara positivt, inte minst om 
etableringen sker på en ort med hög arbetslöshet. På platser där stora företag eller 
regementen lagts ned är ofta arbetsförmedlingen och kommunen välvilligt inställda till 
företagsetableringar och ger gärna bidrag till företag som avser att anställa människor. Det 
finns en rad olika former av ekonomiskt stöd som företagen kan få för att etablera sin 
verksamhet på en speciell ort. Statliga regionalpolitiska stöd, EU medel, 
utbildningsbidrag, rekryteringsstöd och att kommunen indirekt stöder företagen genom 
att erbjuda lokaler med subventionerad hyra. Motprestationen brukar vara att företagen 
ska kunna uppvisa en hållbar sysselsättningsplan och att de anställda erbjuds löner och 
villkor som är likvärdiga jämfört med övriga grupper på arbetsmarknaden. Tyvärr visar 
undersökningar av HTF (2000) att många av de företag som får olika former av stöd inte 
lever upp till kollektivavtalen. När det gäller lönerna anser HTF att företagen i allmänhet 
inte betalar marknadsmässiga löner, utan de håller sig till avtalens lägstalöner eller lägre. 
HTF anser här att det är viktigt att företagen tar tillräckligt betalt för de tjänster de säljer. 
Att företagen tar ut ett för lågt pris för sin verksamhet gagnar inte företagen, de anställda 
eller den kommun där företaget ligger eftersom detta leder till att de anställda får lägre 
löner och dåliga anställningsförhållanden. Dagens regelverk ger, enligt HTF, inte 
tillräckliga garantier. Det finns risk för att det skall bli en betydande försämring av 
villkoren. HTF anser därför att det är viktigt att se över om det är bidragsreglerna i sig 
eller kontrollerna av dessa som brister. Möjligen finns det brister i både reglerna och 
kontrollerna. HTF anser att det borde finnas ett intresse hos bidragsbeviljande myndighet 
att följa upp verksamheten så att kommunen verkligen får den stabila sysselsättning som 
var syftet. 
 
Hur många som arbetar i branschen finns det inga säkra uppgifter om, bland annat för att 
den inte är ansluten till en fackförening som en egen yrkeskategori, utan sorterar under 
kontorsarbete rent generellt. Enligt en undersökning gjord av ISA (Invest in Sweden 
Agency) i september 1999 beräknas antalet till 7051 årsanställda inom så kallad 
”uppdragstagande callcenter” (HTF, 2000).  
 
Parallellt med att denna bransch växer så försöker många företag dra ned på sina 
kostnader och överlåter arbetsuppgifter på externa företag, antingen helt och hållet eller 
för att plana ut arbetstoppar. Den ständiga teknikutvecklingen gör också att det hela tiden 
finns nya produkter och tjänster att sälja. När ett callcenterföretag ska etablera sig på en 
ny ort, eller utvidga befintlig verksamhet och nyanställa, så vill företagen att det ska gå 
snabbt och vara lätt att komma igång samt att det finns tillgång till engagerad personal, 
gärna ungdomar. I många fall håller företagen till i lokaler som från början var avsedda 
för någonting helt annat, det gör att det kan bli problem eftersom dessa lokaler inte alltid 
går att anpassa till de gällande normerna för godkänd arbetsmiljö. En del av de brister 
som HTF (2000) mött vid sina företagsbesök är ventilation som inte är anpassad till 
kontorsarbete, otillräckligt utrymme vid arbetsstationerna och avsaknad av individuella 
arbetsplatser liksom möjlighet att förvara personliga tillhörigheter. 
 

Arbetsmiljön  
Under 2002 och 2003 genomförde Arbetsmiljöverket (AMI) ett tillsynsprojekt om 
arbetsmiljö i callcenterbranschen. Med callcenter avser AMI ”verksamhet där man med 
hjälp av datorstöd hanterar tele- och e-postkommunikation med kunder på distans”. 
AMIs statistik visar en stadig ökning av anmälda arbetssjukdomar där bildskärm eller 
dator anges ha bidragit till besvären. Tyvärr går det inte att granska utvecklingen av 
anmälda arbetssjukdomar inom callcenterbranschen, eftersom det inte finns någon 
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näringsgrenskod (SNI) för callcenter utan de sorteras under kontorsservice. Det finns inte 
heller någon yrkeskod för callcenteranställda, utan dessa hamnar i yrkesgruppen 
kundinformatörer eller telefonister. Det har dock noterats en större ökning av anmälda 
arbetssjukdomar inom kontorsservice jämfört med andra branscher. Anmälda 
arbetssjukdomar för telefonister har mer än fördubblades från 1997 till 2000. 
 
Arbetsmiljöverket utför på uppdrag av Statistiska centralbyrån regelbundna 
undersökningar av arbetsmiljöförhållanden och arbetsrelaterade besvär. Två yrkesgrupper 
som Arbetsmiljöverket anser vara intressanta att jämföra är 
Kontorssekreterare/Dataregistrerare och Kundinformatörer eftersom dessa har ett 
datorintensivt arbete med mycket datainmatning och textbehandling. Arbeten som anses 
vara kopplade till ökade risker för besvär. Kundinformatörer är en intressant grupp att 
studera eftersom callcenteranställda ofta placeras i denna yrkesgrupp. En jämförelse 
mellan dessa yrkesgrupper har visat att båda har över 80 % bildskärmsarbete mer än halva 
arbetsdagen, men det är betydligt fler bland kundinformatörerna som besväras av ont i 
nacke, rygg och axlar/armar (Jonsson, 2003). Det är också betydligt vanligare att 
kundinformatörerna upplever att de har lite inflytande över sitt arbete, att de upplever 
arbetet enformigt och arbetsuppgifterna enkla. Betydligt fler av gruppen 
kundinformatörer uppger att de minst halva arbetstiden måste utföra samma 
arbetsmoment flera gånger per timme jämfört med yrkesgruppen kontorssekreterare och 
dataregistrerare. Kundinformatörer anser i mycket högre grad än kontorssekreterare och 
dataregistrerare att de inte kan påverka när olika arbetsuppgifter skall utföras och att de 
för det mesta aldrig kan vara med och besluta över det egna arbetets uppläggning.  
 

Syfte/Problemställningar 

Syftet med uppsatsen är att utreda hur arbetsmiljön upplevs av personalen i 
callcenterbranschen. Detta för att få reda på vilka problemområden som existerar, om det 
föreligger skillnader med avseende på kön, ålder, anställningstid, huruvida man har en 
personlig arbetsstation eller ej, tidigare yrkeserfarenhet och utbildningsnivå. Uppsatsen 
avser endast att undersöka de anställda som utförde själva telefonarbetet. Arbetsledare, 
städpersonal och andra yrkesgrupper innefattas ej.   
 
Specifika frågeställningar är: Hur upplevs den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön? 
Vilka specifika problemområden finns? Vilka arbetsrelaterade besvär upplever personalen? 
Föreligger det skillnader i upplevelserna mellan olika grupper?  
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Teori 
 

Johanssons modell 
Som teoretisk bas för undersökningen användes delar av Curt R. Johanssons modell 
(1996) över arbetsmiljöfaktorer (Bilaga 1). I denna modell delas dessa in i 
upplevelseneutrala/objektiva och upplevelserelaterade/subjektiva faktorer. De 
upplevelseneutrala delas vidare upp i naturliga och artificiella och de upplevelserelaterade 
i yttre och inre arbetsmiljöfaktorer. Den del som bedömdes mest relevant för denna 
undersökning var i främsta hand de yttre upplevelserelaterade faktorerna. Med yttre 
faktorer avses sådana som har en direkt motsvarighet i verkligheten, t ex upplevelsen av 
ljudnivån, till skillnad från de inre som enbart är indirekta, t ex oro för hörseln. 
Arbetsmiljöfaktorerna kan i många fall fungera antingen som stimulatorer eller stressorer. 
Stimulatorer påverkar individen på ett positivt sätt genom upplevelse av exempelvis 
stimulans, intresse, utmaning och utveckling. Stressorer har en negativ inverkan t ex via 
begränsning av kontroll och handlingsalternativ. Vidare användes också modellen för 
under- och överstimulering. Understimulering innebär att individens arbete är för lätt 
eller att man har för lite att göra, vad som i dagligt tal skulle kallas för att bli uttråkad. 
Överstimulering innebär motsatsen dvs. arbetet är för svårt eller arbetsbördan är för stor. 
Båda dessa tillstånd kan i längden leda till stressreaktioner. 

Stressreaktioner 
Individer reagerar olika på arbetsmiljön. Johansson (1996) anger två huvudsakliga 
reaktionsmönster. Anpassningsreaktioner är sådana som innebär att man försöker bevara 
de positiva faktorerna och eliminera de negativa, t ex genom att själv anpassa sin 
arbetsställning eller att aktivt söka vidareutbildning. Belastningsreaktioner tas till i de fall 
där individen är oförmögen att hantera stressorerna i omgivningen. Exempelvis en person 
som är missnöjd med sin arbetssituation men känner sig oförmögen att påverka och 
förbättra denna. Om individen tillgriper belastningsreaktioner under långvarig tid kan 
detta leda till patologiska tillstånd, såväl psykologiska, psykosomatiska som fysiologiska. I 
ett tidigt skede kan detta exempelvis yttra sig som bristande arbetstillfredsställelse men 
kan i förlängningen leda till långvarig sjukskrivning. 
 

Vad är stress? 
Vanligtvis används stress för att referera till någonting negativt, men stress kan vara både 
positiv och negativ. Negativ stress upplevs vanligen om personen anser sig felaktigt eller 
orättvist behandlad. Andra vanliga källor till negativ stress är sådant som kan vara svårt att 
påverka men som har betydelse för individen, exempelvis svårigheter att betala räkningar, 
skilsmässor och att sitta fast i bilköer. Exempel i arbetslivet kan vara 
organisationsstrukturen, arbetstider, hur tekniska hjälpmedel är anpassade till arbetet, osv. 
Om individen, i de fall det är möjligt, försöker se på sina problem som utmaningar istället 
så kan detta innebära att denne upplever en positiv stress. Skillnaden kan sägas vara att 
den positiva stressen inte är hälsofarlig. Stress är en del av det autonoma nervsystemets 
”fight or flight respons”. Om en människa ställs inför ett hot så händer följande; pulsen 
och blodtrycket ökar, andningsfrekvensen ökar för att öka syremängden i blodet, blod 
strömmar till de delar i kroppen som bäst behöver syre. Fett och socker frigörs in i 
blodbanorna för att höja energinivån och man börjar svettas för att reglera 
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kroppstemperaturen. Medvetenhetsgraden höjs och personen fokuserar på det hot eller 
problem denne står inför. Mindre viktiga eller ovidkommande saker runt omkring 
uppfattas knappast alls. Denna reaktion uppfattas av kroppen som att det finns en ökad 
risk för fysiska skador och för att möta detta hot blir blodet tjockare och en mängd olika 
hormoner som adrenalin och endorfin utsöndras i kroppen för att ta hand om dessa 
eventuella skador. Dessutom måste personen i denna situation försöka behålla sitt lugn. 
Detta försvarssystem är detsamma som människor förr i tiden hade användning av för att 
försvara sig mot andra människor eller vilda djur. Eftersom människor i dag normalt inte 
behöver använda detta försvar på samma sätt, så är risken stor att kroppen inte kommer 
att tåla påfrestningarna. Om denna reaktion upprepas ofta eller pågår under en lång tid 
kan det resultera i sjukdom (Doctare, 2000). 
 
Undersökningar har visat att risken för att individer ska drabbas av ohälsa är större om det 
saknas resurser att möta de krav som arbetet ställer. Dessa resurser kan t.ex. utgöras av 
uppmuntran av chefen, goda relationer med arbetskamraterna, självständighet och 
möjlighet att avancera. Den samlade effekten av mikrostressorerna, dvs. alla de problem, 
bekymmer och motgångar som uppkommer i det dagliga livet, utgör en större hälsorisk 
än stora men sällsynta, omvälvande händelser i människors liv (Brehm m.fl. 1999). Att 
kunna förutse när en stressituation kommer är ett sätt att minska stressreaktionen. Kortare 
uppehåll från det som orsakar stress är också ett sätt att minska påfrestningarna. Om det 
inte går att undvika det som orsakar stressen så kommer arbetsförmågan att påverkas på så 
sätt att individen till slut bara klarar av det allra nödvändigaste. Det blir svårt att fatta 
avgörande beslut eftersom uppmärksamheten är koncentrerad till problemet och inte till 
en lösning (Franken, 2002). 
 

Kronisk stress 
En mycket farlig konsekvens av kronisk stress är påverkan på immunsystemet. Det bryts 
ner, och bakterier eller virus kan ge upphov till sjukdomar som i normala fall inte skulle 
få grepp på individen. Vid kronisk stress, påfrestningar som pågår över tid och utan 
förändringar, framkallas en vanmakts- eller uppgivenhetsreaktion. Om påfrestningarna 
fortsätter leder detta till ett passivt beteende och uppgivenhet. Hela det biologiska 
systemet ställs på sparlåga (Doctare, 2000). 
 

Privacy och personlig kontroll 
Privacy innebär en individs möjlighet att selektivt kontrollera andras tillgänglighet till en 
själv eller ens grupp. Privacy fyller fyra grundläggande funktioner: personlig 
självständighet, känslomässig avkoppling, själv-utvärdering och begränsad och skyddad 
kommunikation. Privacy utgörs av en osynlig mellanmänsklig gräns som upprätthålls av 
olika mekanismer; verbala, miljömässiga och kulturella. Behovet av privacy varierar 
mellan olika människor och beror av balansen mellan den önskade och den faktiskt 
uppnådda nivån (Altman, 1975).  
 
Territoriality (Revirbeteende) – ett mönster av beteenden och attityder som innehas av en 
individ eller grupp och som baseras på upplevd, försök till, eller faktiskt uppnådd kontroll 
över ett definierat fysiskt område, ett objekt eller en idé. Detta kan involvera försvar, 
personalisering och markering av området, objektet eller idén. Territoriality fungerar som 
en central process i minst åtta olika typer av mänskligt beteende: personalisering, 
markering, aggression, dominans, kontroll, vinnande, hjälpande och inaktivitet (Gifford, 
1997). 
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Marking (Markering) – innebär att man placerar ett eller flera föremål inom ett specifikt 
utrymme för att markera ens territoriella intension, dvs. att utrymmet är mitt personliga, 
åteminstone under den tid jag avser att nyttja det.  
 
Personalization (Personalisering) – innebär att markera ett utrymme på ett personligt sätt. 
Anställda dekorerar sin arbetsplats med fotografier eller andra personliga prydnadsföremål 
för att göra markeringen individuell. 
 
Personal control (Personlig kontroll) – En känsla av frihet är viktig för en individs känsla av 
kontroll. Stress är ofta relaterad till en avsaknad av personlig kontroll över påverkan på 
individens fysiska och sociala situation.  (Gifford, 1997) 
 

“The more building users are able to alter the setting 
to make it suit their needs, the less stressful that 
setting will be.” (Gifford 1997, sid. 386)  

 

Expectancy teorin   
En av de mest populära motivationsteorierna är Victor Vroom’s Expectancy theory 
(1964). Enligt Vroom så är människor rationella beslutsfattare som analyserar fördelar och 
kostnader och värderar dessa mot den tänkta arbetsinsatsen. Han menar att människan 
blir motiverad när denne tror att ansträngningarna resulterar i ett ökat resultat och ens 
ansträngningar kommer att bli upptäckta, belönade samt att belöningen, både i form av 
lön och andra fördelar eller förmåner, är tillräckligt värdefulla och önskade. 
Undersökningar har visat att en människa presterar bättre om det finns tydligt uppsatta 
mål, än om denne bara blir tillsagd att ”göra sitt bästa” (Brehm m.fl., 1999).  
 

Equity teorin 
Equity teorin är en kognitiv teori som säger att motivationen är baserad på individuella 
uppfattningar. Om du inte tycker att du är orättvist belönad för sitt arbete, så är du inte 
det heller och du upplever heller ingen obalans mellan input och outcome. 
Om lön eller betalning används som motivation för arbete, så måste den uppfattas som 
rättvis i förhållande till det den anställde själv gör och det han eller hon uppfattar att 
andra gör. Det vill säga att kvoten av det arbete som utförs och den belöning det 
genererar, input och outcome, ska vara samma för alla. Om en person jämför sig med en 
arbetskamrat och anser sig utföra fler uppgifter eller göra ett bättre arbete än den de 
jämför sig med, vill denne ha större belöning för sin insats. Upplevelsen av för hög eller 
för låg lön i förhållande till arbetsinsatsen, kan leda till en känsla av obalans. Den anställde 
kommer då att försöka balansera arbete/utkomst genom att förändra input, antingen 
genom att arbeta hårdare och se till att det uppmärksammas av chefen, eller genom att 
arbeta mindre eller långsammare så att lönen upplevs motsvara det man bidrar med. 
Utkomsten kan förändras genom att individen försöker få fördelar utöver lönen eller 
söker ett annat arbete, inom eller utanför arbetsplatsen. I extrema fall saboteras 
arbetskamraters eller chefens arbete för att på något sätt ”ge igen” för den orättvisa lönen. 
Slutligen kan individen byta objekt att jämföra sig med (Smither, 1994). 



 

     13

 

Need for Achievement 
Enligt David McClelland (1961) interagerar små barn med ett antal olika stimuli i sin 
omgivning under sin uppväxt. När de tröttnar på det invanda och familjära så söker de 
någonting mer komplext och intressant. Om föräldrarna stödjer denna process så uppstår 
ett behov att bemästra mer och mer komplexa stimuli. Denna teori användes från början 
för att förklara olika civilisationers uppgång och fall, men har senare kommit att användas 
för att förklara prestationer på arbetsplatser. Grundaren till denna teori, David 
McClelland, säger att ”människor må ha många olika behov, men behovet av prestation 
är en viktig faktor för att förklara olika individers prestationsnivåer.” Individer med ett 
högt behov på prestation har en tendens att vara mer fokuserade på sin arbetsuppgift och 
har ett stort behov av att utvecklas i sitt arbete. Dessa människor föredrar i högre 
utsträckning än andra att arbeta ensamma, men vill gärna ha feedback så att de vet hur 
deras prestationer bedöms. Behovet av att prestera är inte medfött, utan skapat, och det 
går till skillnad från de flesta andra behov att träna upp. Deltagare i den typen av 
motivationshöjande träning lär sig att upptäcka sina egna nivåer av prestationsbehov och 
identifiera nästa steg för att kunna nå högre nivåer av prestationsbehov. Vid denna typ av 
motivationsträning används ofta dataspel där det är vanligt att man måste klara av en nivå 
för att komma vidare (Smither, 1994).  
 

Need for Affiliation  
Många människor har ett större behov av att tillhöra den gemenskap som 
arbetskamraterna utgör än att prestera så bra som möjligt i sitt yrke. För dessa är den 
sociala gemenskapen viktigare än det resultat som presteras. Generellt kan det sägas att de 
föredrar arbete i grupp och de är mer intresserade av hur arbetsprocessen fungerar i sin 
helhet än vad de är av den färdiga produkten. Nu är det inte så enkelt att individer med 
högt behov att prestera bra på arbetsplatsen är en bättre eller lönsammare anställd än den 
som har ett större behov av social gemenskap. Det finns yrken och arbetsplatser där det är 
viktigare att etablera och upprätthålla goda sociala relationer än att producera så mycket 
som möjligt, exempelvis kundtjänst, arbetsledare, vårdyrken och banktjänstemän 
(Smither, 1994). 
 

Utvärderingar av de anställda (feedback) 
Denna utvärdering sker på de uppsatta regler eller den standard som finns på företaget. 
Det kan t.ex. handla om att svara i telefonen på ett korrekt sätt, att uppnå den mängd 
samtal som är satt som standard eller att det görs för många fel. Denna utvärdering kan 
vara antingen formell eller personlig och informell. En del företag använder kvantitativa 
värden som grund för utvärderingen, checklistor med den anställdes arbetstid och vad 
denne har presterat, medan andra bara talar om för den anställde hur han eller hon 
”ligger till”. Viss forskning (Smither, 1994) säger att en del anställda, som misstänker att 
de inte presterat så bra på sista tiden, söker informell feedback så att de kan öka 
prestationen före en formell utvärdering. Intressant nog så har många chefer en negativ 
inställning till utvärderingar av de anställda, de uppger att de inte tycker om att tala om 
för en anställd att det inte går så bra. Därför ger de bara beröm eller ingen feedback alls. 
Konsekvensen blir att många anställda anser att deras arbete aldrig utvärderas. Av detta 
skäl har större företag oftast regler för hur och när utvärderingar skall ske och cheferna 
tränas i att utvärdera arbete och ge både positiv och negativ kritik. 



 

     14

 

Social interaktion 
Även små barn som föds, tillsynes hjälplösa, är utrustade med reflexer som orienterar dem 
mot andra människor. De reagerar på röster genom att vrida blicken eller huvudet åt det 
håll som rösten kommer ifrån och de reagerar på olika ansiktsutryck. Detta är ett 
grundläggande mänskligt behov. Vårt behov av att tillhöra en grupp eller en familj är 
djupt rotat, det är till och med så att människor som har ett brett socialt kontaktnät i 
form av vänner, arbetskamrater och familjemedlemmar upplever att de är mer nöjda med 
sitt liv i största allmänhet än de som inte har detta kontaktnät och lever mer isolerade 
eller ensamma. Det är till och med så att människor med mer social kontakt är friskare 
och lever längre.   
 
Eftersom människan är en social varelse så dras vi till varandra. Vi arbetar tillsammans, 
spenderar fritid tillsammans och gör livslånga åtaganden om att åldras tillsammans. Denna 
sociala motivation grundar sig i en önskan att etablera en social kontakt med någon 
annan. Denna önskan är inte lika stark hos alla, utan alla strävar efter en så optimal balans 
som möjligt mellan social kontakt och möjlighet att vara för sig själv (Brehm m.fl. 1999). 
 
Människor må ha olika behov av sociala kontakter, men det finns tillfällen när alla väljer 
att hellre umgås med andra än att vara för sig själv. Sådana tillfällen är när någonting ska 
firas, om en glad nyhet ska delges eller bara för att prata med eller lära sig något av någon 
annan. Andra tillfällen är i stressiga situationer och kriser (Brehm m.fl., 1999). 
Regelbundna raster och pauser i arbetet är viktigt av flera olika skäl: När arbetet är 
koncentrationskrävande ges litet utrymme för social interaktion med arbetskamraterna. 
Möjligheten till gemensamma raster är därför viktig. Raster och kortare pauser ger tid för 
nödvändig mental och fysisk återhämtning. Stress är ofta en konsekvens av en hög nivå 
av mental arbetsbelastning, särskilt om denna arbetsbelastning pågår under en längre tid 
(Wickens & Hollands, 2000). Arbetstidslagen, kap. 6, 15§: ”Med raster förstås sådana 
avbrott i den dagliga arbetstiden under vilka arbetstagarna inte är skyldiga att stanna kvar 
på arbetsstället. Arbetsgivaren skall på förhand ange rasternas längd och förläggning så 
noga som omständigheterna medger. Rasterna skall förläggas så, att arbetstagarna inte 
utför arbete mer än fem timmar i följd. Rasternas antal, längd och förläggning skall vara 
tillfredställande med hänsyn till arbetsförhållandena.” 
(http://www.av.se/regler/arbetstidslagen/kapitel6.shtm, 2004-05-13).  
 

Tekniska hjälpmedel 
De tekniska hjälpmedel som används inom callcenter-/telemarketingbranschen är främst 
telefon och dator. Dessa bör fungera utan problem och i kombination med 
arbetsstationens utformning vara väl anpassade till arbetsuppgifterna för att minska 
användarens upplevelse av stress och öka den potentiella produktiviteten. Den anställde 
skall idealt kunna koncentrera sig på sina arbetsuppgifter. För datorn gäller god 
funktionalitet och ett bra gränssnitt. Gränssnitten skall ”[…] vara sådana att de inte i 
onödan belastar användarens uppmärksamhet eller på annat vis kräver ’tankeenergi’” 
(Johansson m.fl. 1996, sid. 128). Dåligt fungerande eller undermålig utrustning ökar 
användarens osäkerhet och hotar i förlängningen att leda till kognitiv överbelastning och 
psykisk uttröttning. Detta ökar risken för stress eftersom stress uppstår vid dålig passform 
mellan individer och tekniska system (Johansson m.fl. 1996). 
 

http://www.av.se/regler/arbetstidslagen/kapitel6.shtm
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Metod 
 

Procedur/Försökspersoner 
Undersökning gjordes bland anställda inom Callcenter/Telemarketing-branschen. Via 
telefon kontaktades 18 slumpvis valda företag. Av dessa ställde sig 5 positiva till 
deltagande i undersökningen. En kontaktperson vid respektive företag, som ej deltog i 
urvalsprocessen av de specifika respondenterna, utsågs vid varje företag.  Vid alla 
deltagande företag, utom ett1 fick de närvarande anställda en enkät personligen utdelad av 
undersökningsledarna. Av 150 tillfrågade personer valde 77 att delta (Tabell 1). 
Svarsfrekvensen blev sålunda 51 %. Respondenterna utgjordes av 52 kvinnor (67,5%) 
och 25 män (32,5%). Åldern hos försökspersonerna varierade mellan 18 och 58 år. 
Genomsnittsåldern var 32,1 år (män = 30,8 år och kvinnor = 34,1 år). Utbildningen 
varierade mellan grundskolenivå och universitetsnivå med 3-4 årigt gymnasium som den 
vanligaste utbildningsnivån. Respondenternas arbetsuppgifter bestod av kundservice 
och/eller telefonförsäljning med telefon och dator som arbetsredskap. Vid två av 
företagen utgjordes arbetsplatsen av öppet kontorslandskap med arbetsstationer 
utplacerade i ”öar”. De övriga företagen var uppdelade i mindre enheter med 1-3 
personer i varje rum. 
 
Tabell 1. Fördelning av utdelade och besvarade enkäter i frekvens och procent. 

 
Företag Antal utdelade 

enkäter 

Antal besvarade 

enkäter 

Procent besvarade 

enkäter 

Call Doc 50 17 34 

CallX 12 7 58 

Företagsfakta 13 8 62 

Silentium 55 39 71 

Silja Line 20 6 30 

Totalt 150 77 51 

 
 

Material 
Undersökningen genomfördes som en enkätstudie (Bilaga 3). Enkäten bestod av sju 
delar: Bakgrundsfrågor, Frågor om fysisk arbetsmiljö, Frågor om arbetsbelastning, Frågor 
om arbetets värde och arbetsinsats, Frågor om arbetets sociala värde, Frågor om möjlighet 
att påverka och Frågor om respekt. Enkäten innehöll 51 påståenden baserade på 
Johanssons teoretiska modell, (Johansson, 1996), sex utrymmen för övriga kommentarer, 
fyra frågor av förvalskaraktär, 12 frågor av bakgrundskaraktär som t.ex. ålder, kön och 
utbildning samt en sida med presentation av undersökningen. För de statistiska 
beräkningarna nyttjades statistikprogrammet SPSS.  

                                                
1 I detta fall kunde kontrollen över urvalsprocessen ej bibehållas. 
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Resultat 

Fysisk arbetsmiljö 
Oberoende av grupptillhörighet var respondenterna mer positiva än negativa till sin 
fysiska arbetsmiljö (Tabell 2). Mest positiva var de ifråga om belysningen och 
användbarheten av sina tekniska hjälpmedel medan de var mest negativa ifråga om 
ljudnivå och ventilationsanläggning. Kvinnor var jämfört med män något mer negativa 
till sin fysiska arbetsmiljö. 
 
Tabell 2. Medelvärden och standardavvikelser för hur män respektive kvinnor upplevde sin fysiska 
arbetsmiljö (Skala 1-5). 
 

 
Fysisk arbetsmiljö 

Män 
(n=25) 

Kvinnor 
(n=52) 

 M Std M Std 
Ljudnivån vid min arbetsplats är hög. 2,4 0,8 2,8 1,1 
Ljudnivån vid min arbetsplats är störande. 2,2 1,0 2,4 1,3 
Ljudnivån vid min arbetsplats är stimulerande. 2,7 1,0 2,5 1,2 
Belysningen vid min arbetsplats är bra. 4,2 0,7 3,8 1,2 
Att arbeta framför min bildskärm ger mig problem. 2,2 1,2 2,6 1,2 
Ventilationen vid min arbetsplats är bra. 3,1 1,0 3,0 1,4 
Ventilationsanläggningen besvärar mig. 1,9 1,0 2,6 1,4 
Min arbetsställning är bekväm. 3,3 1,0 3,3 1,2 
Jag kan påverka min arbetsställning. 3,6 0,9 3,8 1,1 
Jag får problem på grund av min arbetsställning. 2,3 1,1 2,8 1,4 
Mina arbetsuppgifter gör att mina arbetsrörelser blir enformiga. 3,6 1,2 3,9 1,2 
Jag får problem på grund av mina arbetsrörelser. 2,4 1,1 3,0 1,3 
Mina tekniska hjälpmedel fungerar utan problem. 3,3 1,1 3,5 1,2 
Mina tekniska hjälpmedel är anpassade för mina arbetsuppgifter. 3,8 1,1 3,9 1,2 
Mina tekniska hjälpmedel är lätta att använda. 4,0 0,8 3,9 1,1 
Jag kan göra min arbetsplats personlig. 2,8 1,7 3,5 1,6 

 
 
Signifikanta skillnader mellan könen erhölls för ”Ventilationsanläggningen besvärar mig.”, 
t(77)=-2,2, p< 0,05, ”Jag får problem av mina arbetsrörelser.”, t(77)=-2,0, p< 0,05, och ”Jag 
kan göra min arbetsplats personlig.” t(77)=-1,8, p< 0,05. Kvinnor upplevde i högre grad än 
män att de besvärades av ventilationsanläggningen, att de fick större problem av sina 
arbetsrörelser men de kunde göra sin arbetsplats mer personlig.  
 
Signifikanta skillnader mellan yngre och äldre erhölls för ”Jag får problem på grund av mina 
arbetsrörelser.”, t(76)=-2,0, p< 0,05, och ”Mina tekniska hjälpmedel är lätta att använda.” 
t(76)=5,2, p< 0,001. De äldre upplevde större problem av sina arbetsrörelser medan de 
yngre upplevde de tekniska hjälpmedlen som lättare att använda. 
 
Signifikanta skillnader mellan respondenter med kortare respektive längre anställningstid 
erhölls ”Belysningen vid min arbetsplats är bra.”, t(72)=2,4, p< 0,01, 
”Ventilationsanläggningen besvärar mig.”, t(72)=-2,3, p< 0,05, ”Jag får problem på grund av 
mina arbetsrörelser.”, t(72)=-1,7, p< 0,05, och ”Jag kan göra min arbetsplats personlig.” 
t(72)=-3,2, p< 0,01. Respondenterna med kortare arbetstid upplevde belysningen som 
bättre medan de som hade längre anställningstid upplevde ventilationsanläggningen som 
mer besvärande. Den gruppen fick också större problem av sina arbetsrörelser, men de 
kunde göra sin arbetsplats mer personlig. 
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Signifikanta skillnader mellan respondenter med respektive utan personlig arbetsstation 
erhölls för ”Ljudnivån vid min arbetsplats är hög.”, t(72)=-2,8, p< 0,01, ”Ljudnivån vid min 
arbetsplats är störande.”, t(72)=-2,9, p< 0,01, ”Ljudnivån vid min arbetsplats är stimulerande.”, 
t(72)=3,7, p< 0,001, ”Att arbeta framför min bildskärm ger mig besvär.”, t(72)=-2,1, p< 0,05, 
”Ventilationen vid min arbetsplats är bra.”, t(72)=2,4, p< 0,01, ”Min arbetsställning är 
bekväm.”, t(72)=5,4, p< 0,001 ”Jag kan påverka min arbetsställning.”, t(72)=6,4, p< 0,001, 
”Jag får problem på grund av min arbetsställning.”, t(72)=-1,9, p< 0,05, ”Mina arbetsuppgifter 
gör att mina arbetsrörelser blir enformiga.”, t(72)=-2,2, p< 0,05, ”Mina tekniska hjälpmedel 
fungerar utan problem.”, t(72)=4,8, p< 0,001, ”Mina tekniska hjälpmedel är anpassade för mina 
arbetsuppgifter.”, t(72)=3,7, p< 0,001, ”Mina tekniska hjälpmedel är lätta att använda.”, 
t(72)=3,0, p< 0,01, och ”Jag kan göra min arbetsplats personlig.”, t(72)=5,4, p< 0,001. 
Respondenterna utan personlig arbetsstation upplevde ljudnivån som högre och mera 
störande. De fick även mer besvär av bildskärmsarbetet och problem av arbetsställningen, 
samt upplevde att arbetsrörelserna blev mer enformiga.  De med personlig arbetsstation 
upplevde ljudnivån som mer stimulerande och ventilationen som bättre. De upplevde sin 
arbetsställning som bekvämare och att de kunde påverka denna i högre grad. Vidare 
upplevde de att deras tekniska hjälpmedel fungerade utan problem, var väl anpassade och 
lätta att använda i högre utsträckning. Dessutom kunde de göra sin arbetsplats mer 
personlig.   
 

Specificering av besvär 
 
Respondenterna ombads vidare att ange vilka specifika besvär de upplevde av 
ventilationen, bildskärmsarbetet, arbetsställningen och arbetsrörelserna. Frågorna var av 
halvöppen karaktär med ett antal givna svarsalternativ och utrymme för att ange egna 
alternativ. Det fanns även möjlighet att ange mer än ett besvär. 
 
Det vanligaste besväret av bildskärmsarbetet var Huvudvärk (Tabell 3). Därpå följde 
Torra ögon, Annat och Irritation av strålning. Drygt en tredjedel av respondenterna 
upplevde att de fick fler än ett besvär av bildskärmsarbetet. Endast fyra av tio angav att de 
inte upplevde några besvär alls. 
 
Tabell 3. Frekvens och procentsatser för de besvär respondenterna upplevde av bildskärmsarbetet (Skala 1-
5). 
 

 
Besvär av bildskärmsarbete 

Respondenter 
(n=77) 

 Antal % 
Torra ögon 24 31,2 
Huvudvärk 27 35,1 
Irritation av strålning 7 9,1 
Annat, (t.ex. torr hud, ansiktsrodnad, trötthet, 
koncentrationssårigheter.)  

20 26 

   
Respondenter som angav mer än ett besvär. 26 33,8 
Respondenter som inte angav några besvär. 31 40,3 

 
 
De vanligaste problemen av ventilationen var Kyla och Värme, följt av Drag, Annat och 
Buller (Tabell 4). Drygt en fjärdedel av respondenterna upplevde att de fick mer än ett 
besvär. Knappt hälften av respondenterna angav att de inte fick några problem av 
ventilationssystemet.  
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Tabell 4. Frekvens och procentsatser för de besvär respondenterna upplevde av ventilationen (Skala 1-5). 
 

 
Besvär av ventilationen 

Respondenter 
(n=77) 

 Antal % 
Buller 10 13 
Drag 14 18,1 
Kyla 19 24,7 
Värme 19 24,7 
Annat, (t.ex. ojämn ventilation, dålig luft, torr luft.) 13 16,9 
   
Respondenter som angav mer än ett besvär. 20 26 
Respondenter som inte angav några besvär. 37 48,1 

 
 
Det vanligaste besväret var Axlar följt av Nacke, Rygg och Leder (Tabell 5). Knappt 
hälften av respondenterna angav att de fick fler än ett besvär medan en dryg tredjedel inte 
upplevde några besvär alls. 
 
Tabell 5. Frekvens och procentsatser för de besvär respondenterna upplevde av arbetsställningen (Skala 1-
5). 
 

 
Besvär av arbetsställningen 

Respondenter 
(n=77) 

 Antal % 
Rygg 30 39 
Axlar 35 45,5 
Nacke 33 42,9 
Leder 10 13 
Annat 0 0 
   
Respondenter som angav mer än ett besvär. 37 48,1 
Respondenter som inte angav några besvär. 27 35,1 

 
 
Det vanligaste besväret var Axlar följt av Nacke, Rygg, Leder och Annat (Tabell 6). 
Knappt hälften angav att de upplevde fler än ett problem medan något färre än en 
tredjedel inte upplevde några problem. 
 
 
Tabell 6. Frekvens och procentsatser för de besvär respondenterna upplevde av arbetsrörelserna (Skala 1-5). 
 

 
Besvär av arbetsrörelserna 

Respondenter 
(n=77) 

 Antal % 
Rygg 24 31,2 
Axlar 41 53,2 
Nacke 35 45 
Leder 12 15,6 
Annat, (t.ex. armar, ben, handleder och inaktivitet.) 10 13 
   
Respondenter som angav mer än ett besvär. 37 48,1 
Respondenter som inte angav några besvär. 24 31,2 
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Arbetsbelastning 
Oberoende av grupptillhörighet upplevde respondenterna inte arbetsbelastningen som 
särskilt hög eller stressande men inte heller som särskilt stimulerande/motiverande. 
Kvinnor jämfört med män upplevde arbetsbelastningen som högre, mer stressande liksom 
mer stimulerande/motiverande. 
 
 
Tabell 7. Medelvärden och standardavvikelser för hur män respektive kvinnor upplevde sin 
arbetsbelastning (Skala 1-5). 
 

 
Arbetsbelastning 

Män 
(n=25) 

Kvinnor 
(n=52) 

 M Std M Std 
Min arbetsbelastning är hög. 2,9 1,1 3,5 1,2 
Min arbetsbelastning är stressande. 2,7 1,3 3,4 1,2 
Min arbetsbelastning är stimulerande/motiverande. 2,9 1,1 3,3 1,2 

 
 
Signifikanta skillnader mellan könen erhölls för ”Min arbetsbelastning är hög.”, t(77)=-2,1, 
p< 0,05, och ”Min arbetsbelastning är stressande.”, t(77)=-2,3, p< 0,05. Kvinnorna 
upplevde arbetsbelastningen som högre och mer stressande. 
 
Signifikanta skillnader mellan yngre och äldre erhölls för ”Min arbetsbelastning är 
stimulerande/motiverande.”, t(76)=-2,2, p< 0,05. De äldre upplevde arbetsbelastningen 
som mer stimulerande. 
 
Signifikanta skillnader mellan respondenter med kortare respektive längre anställningstid 
erhölls för ”Min arbetsbelastning är hög.”, t(72)=-3,1, p< 0,01, och ”Min arbetsbelastning är 
stressande.”, t(72)=-2,4, p< 0,01. De med längre anställningstid upplevde 
arbetsbelastningen som högre och mer stressande. 
 
Signifikanta skillnader mellan gruppen med respektive utan personlig arbetsstation erhölls 
för ”Min arbetsbelastning är hög.”, t(72)=1,8, p< 0,05, och ”Min arbetsbelastning är 
stimulerande/motiverande.”, t(72)=2,4, p< 0,01. Respondenterna med personlig 
arbetsstation upplevde arbetsbelastningen som högre och mer stimulerande. 
 

Arbetets värde och arbetsinsats 
Överlag upplevde respondenterna arbetets värde och den egna arbetsinsatsen i mer 
positiva än negativa termer och kvinnor var jämfört med män mer positivt inställda 
(Tabell 8). 
 
Signifikanta skillnader mellan könen erhölls för ”Mitt arbete motsvarar mina kunskaper.”, 
t(77)=-2,3, p< 0,05. Kvinnorna ansåg att deras arbete motsvarade deras kunskaper i 
högre grad än vad männen ansåg. 
 
Signifikanta skillnader mellan yngre och äldre erhölls för”Mitt arbete är viktigt.”, t(76)=-
1,7, p< 0,05, ”Mitt arbete är stimulerande.”, t(76)=-2,4, p< 0,01, ”Jag har för mycket att 
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göra.”, t(76)=2,4, p< 0,01, ”Mina arbetsuppgifter är för lätta.”, t(76)=3,4, p< 0,001, och 
”Konkurrensen med andra företag är stressande.”, t(76)=-2,6, p< 0,01. De äldre upplevde sitt 
arbete som viktigare och mer stimulerande. De yngre ansåg att de hade för mycket att 
göra och att deras arbetsuppgifter var för lätta. De äldre upplevde konkurrensen som mer 
stressande. 
 
Tabell 8. Medelvärden och standardavvikelser för hur män respektive kvinnor upplevde arbetets värde och 
sin arbetsinsats (Skala 1-5). 
 

 
Arbetets värde och arbetsinsats 

Män 
(n=25) 

Kvinnor 
(n=52) 

 M Std M Std 
Min lön motsvarar min arbetsinsats. 2,8 1,4 2,6 1,1 
Någon/några av mina arbetskamrater har en lön som är högre än 
vad deras arbetsinsats motiverar. 

2,1 1,3 2,6 1,4 

Någon/några av mina arbetskamrater har en lön som är lägre än 
vad deras arbetsinsats motiverar. 

3,1 1,3 3,3 1,5 

Mitt arbete är viktigt. 3,5 1,2 3,7 1,3 
Mitt arbete är stimulerande. 2,8 1,1 3,1 1,4 
Mitt arbete motsvarar mina kunskaper. 2,4 1,5 3,1 1,1 
Jag har för mycket att göra. 2,4 1,0 2,8 1,3 
Jag har för lite att göra. 2,0 0,9 1,8 1,0 
Mina arbetsuppgifter är för svåra. 1,7 0,8 1,7 0,8 
Mina arbetsuppgifter är för lätta. 2,6 1,3 2,2 1,1 
Konkurrensen med andra företag är stimulerande. 2,9 1,2 2,8 1,2 
Konkurrensen med andra företag är stressande. 1,8 0,9 2,2 1,1 

 
 
Signifikanta skillnader mellan de med kortare respektive längre anställningstid erhölls för 
”Någon/några av mina arbetskamrater har en lön som är högre än vad deras arbetsinsats 
motiverar.”, t(72)=-2,9, p< 0,001, ”Någon/några av mina arbetskamrater har en lön som är 
lägre än vad deras arbetsinsats motiverar.”, t(72)=-4,0, p< 0,001, ”Mitt arbete är viktigt.”, 
t(72)=-2,7, p< 0,01, ”Mitt arbete motsvarar mina kunskaper.”, t(72)=-2,4, p< 1%, ”Jag har 
för mycket att göra.”, t(72)=-4,2, p< 0,001, ”Jag har för lite att göra.”, t(72)=3,2, p< 0,01, 
och ”Konkurrensen med andra företag är stressande.”, t(72)=-2,5, p< 0,01. Respondenterna 
med längre anställningstid upplevde att de fanns arbetskamrater som hade högre lön än 
motiverat och även de som hade lägre lön än motiverat. De upplevde arbetet som 
viktigare och att arbetet motsvarade deras kunskaper i högre utsträckning. 
Respondenterna med längre anställningstid upplevde i högre utsträckning att de hade för 
mycket att göra och konkurrensen med andra företag som mer stressande. De med 
kortare anställningstid att de hade för lite att göra.  
 
Signifikanta skillnader mellan respondenterna med respektive utan personlig arbetsstation 
erhölls för ”Min lön motsvarar min arbetsinsats.”, t(72)=1,7, p< 0,05 ”Mitt arbete är viktigt.”, 
t(72)=5,0, p< 0,001, ”Mitt arbete är stimulerande.”, t(72)=3,9, p< 0,001, ”Mitt arbete 
motsvarar mina kunskaper.”, t(72)=4,0, p< 0,001, ”Jag har för lite att göra.”, t(72)=-2,8, p< 
0,01, ”Konkurrensen med andra företag är stimulerande.”, t(72)=1,7, p< 0,05, och 
”Konkurrensen med andra företag är stressande.”, t(72)=2,5, p< 0,01. Gruppen med 
personlig arbetsstation ansåg att deras lön motsvarade deras arbetsinsats, att arbetet var 
viktigare, mer stimulerande och att det i högre grad motsvarande deras kunskaper. De 
upplevde även konkurrensen med andra företag som mer stimulerande och mer 
stressande. Gruppen utan personlig arbetsstation upplevde att de hade för lite att göra. 
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Arbetets sociala värde 
Oberoende av grupptillhörighet upplevde respondenterna sin sociala arbetsmiljö som mer 
positiv än negativ till sin karaktär och kvinnor gjorde det i större omfattning än män 
(Tabell 9). 
 
Tabell 9. Medelvärden och standardavvikelser för hur män respektive kvinnor upplevde arbetets sociala 
värde (Skala 1-5). 
 

 
Arbetets sociala värde 

Män 
(n=25) 

Kvinnor 
(n=52) 

 M Std M Std 
Jag har så mycket kontakt med mina arbetskamrater, under 
arbetstid, som jag själv vill ha. 

4,1 0,9 4,0 1,2 

Jag får hjälp av min närmaste chef om jag behöver. 4,2 1,3 4,1 1,1 
Jag får hjälp av mina arbetskamrater om jag behöver. 4,5 0,7 4,6 0,6 
Min närmaste chef uppmuntrar mig i mitt arbete. 3,4 1,2 3,6 1,4 
Mina arbetskamrater uppmuntrar mig i mitt arbete. 3,4 1,1 3,9 1,0 
Jag får beröm om jag gör ett bra arbete. 3,4 1,1 3,6 1,2 
Jag får kritik om jag inte gör ett bra arbete. 3,4 1,2 3,7 1,1 
Det är stor personalomsättning där jag arbetar. 3,4 1,3 3,2 1,6 
Den personalomsättning som är där jag arbetar är stimulerande. 2,6 1,0 3,1 1,2 
Den personalomsättning som är där jag arbetar är stressande. 2,1 1,1 2,2 1,2 

 
 
Signifikanta skillnader mellan könen erhölls för ”Mina arbetskamrater uppmuntrar mig i mitt 
arbete.”, t(77)=-2,0, p< 0,05, och ”Den personalomsättning som är där jag arbetar är 
stimulerande.”, t(77)=-1,8, p< 0,05.  Kvinnorna upplevde att de fick mer uppmuntran av 
sina arbetskamrater och att personalomsättningen var mer stimulerande. 
 
En signifikant skillnad mellan yngre och äldre erhölls för ”Det är stor personalomsättning där 
jag arbetar.”, t(76)=3,5, p< 0,001. De yngre upplevde personalomsättningen som större. 
 
Signifikanta skillnader mellan de med kortare respektive längre anställningstid erhölls för 
”Jag får hjälp av min närmaste chef om jag behöver.”, t(72)=2,3, p< 0,05 ”, Min närmaste chef 
uppmuntrar mig i mitt arbete.”, t(72)=2,8, p< 0,01, ”Jag får beröm när jag gör ett bra arbete.”, 
t(72)=3,5, p< 0,001, ”Jag får kritik om jag inte gör ett bra arbete.”, t(72)=-2,7, p< 0,01, och 
”Det är stor personalomsättning där jag arbetar.”, t(72)=3,3, p< 0,001. Respondenterna med 
kortare anställningstid upplevde att de fick mer hjälp, uppmuntran och beröm medan de 
med längre anställningstid kände att de fick mer kritik. De som hade kortare 
anställningstid upplevde personalomsättningen som större. 
 
Signifikanta skillnader mellan respondenterna med respektive utan personlig arbetsstation 
erhölls för ”Min närmaste chef uppmuntrar mig i mitt arbete.”, t(72)=1,9, p< 0,05, ”Mina 
arbetskamrater uppmuntrar mig i mitt arbete.”, t(72)=2,0, p< 0,05, ”Det är stor 
personalomsättning där jag arbetar.”, t(72)=-5,6, p< 0,001, ”Den personalomsättning som är där 
jag arbetar är stimulerande.”, t(72)=2,2, p< 0,05, och  ”Den personalomsättning som är där jag 
arbetar är stressande.”, t(72)=-2,5, p< 0,01. Gruppen med personlig arbetsstation upplevde 
att de fick mer uppmuntran av chefen och av arbetskamraterna. De upplevde även 
personalomsättningen som mer stimulerande. De utan personlig arbetsstation upplevde 
personalomsättningen som större och mer stressande. 
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Möjligheten att påverka 
Oberoende av grupptillhörighet upplevde respondenterna i förhållandevis stor 
omfattning att de hade möjlighet att påverka sitt arbetsschema och sina pauser/raster och 
män gjorde detta i större omfattning än kvinnor (Tabell10). 
 
Tabell 10. Medelvärden och standardavvikelser för hur män respektive kvinnor upplevde möjligheten att 
påverka sin arbetssituation (Skala 1-5).  
 

 
Frågor om möjlighet att påverka. 

Män 
(n=25) 

Kvinnor 
(n=52) 

 M Std M Std 
Jag kan påverka mitt arbetsschema. 4,0 1,1 3,7 1,1 
Jag kan själv bestämma när jag vill ta rast. 3,6 1,4 3,1 1,3 
Jag kan ta kortare pauser i mitt arbete. 4,6 0,9 4,4 0,8 
Jag kan ta rast ensam om jag vill. 4,1 1,4 4,2 1,3 
Jag kan ta rast tillsammans med vem/vilka jag vill. 4,2 0,9 3,6 1,4 

 
 
En signifikant skillnad mellan könen erhölls för ”Jag kan ta rast tillsammans med vem/vilka 
jag vill.”, t(77)=2,0, p< 0,05. Männen upplevde i större utsträckning att de kunde ta rast 
med vem/vilka de ville. 
 
Signifikanta skillnader mellan yngre och äldre erhölls för ”Jag kan själv bestämma när jag 
vill ta rast.”, t(76)=-2,3, p< 0,05, och ”Jag kan ta rast ensam om jag vill.”, t(76)=-2,0, p< 
0,05. De äldre upplevde att de själva kunde bestämma när de ville ta rast och om de ville 
ta rast ensam. 
 
En signifikanta skillnad mellan de med kortare respektive längre anställningstid erhölls för 
”Jag kan ta rast tillsammans med vem/vilka jag vill.”, t(72)=1,8, p< 0,05. De som hade 
kortare anställningstid upplevde att de kunde ta rast med vem de ville. 
 
Signifikanta skillnader mellan respondenterna med respektive utan personlig arbetsstation 
erhölls för ”Jag kan själv bestämma när jag vill ta rast.”, t(72)=1,8, p< 0,05, och ”Jag kan ta 
rast ensam om jag vill.”, t(72)=1,7, p< 0,05. Gruppen med personlig arbetsstation 
upplevde att de i större utsträckning själva kunde bestämma när de ville ta rast och om de 
ville ta rast ensam. 
 

Respekt  
Överlag upplevde respondenterna att de blev respekterade i sitt arbete och kvinnor 
upplevde sig vara mer respekterade i denna situation än vad männen gjorde (Tabell11). 
 
Tabell 11. Medelvärden och standardavvikelser för hur män respektive kvinnor upplevde sig bli 
respekterade i sitt arbete (Skala 1-5). 
 

 
Frågor om respekt. 

Män 
(n=25) 

Kvinnor 
(n=52) 

 M Std M Std 
Andra respekterar mitt personliga utrymme. 3,6 1,4 3,9 1,2 
Jag upplever att jag blir övervakad i mitt arbete. 3,2 1,5 3,0 1,4 
Jag upplever att jag blir kontrollerad på mitt arbete. 1,6 1,0 2,0 1,2 
Jag har fått kännedom om företagets målsättning i den utsträckning 
som jag tycker är nödvändig. 

4,0 1,0 4,0 1,1 

Min anställning är säker.  2,5 1,3 3,2 1,2 
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En signifikant skillnad mellan könen erhölls för ”Min anställning är säker.”, t(77)=-2,3, p< 
0,05. Kvinnorna upplevde sin anställning som säkrare. 
 
Signifikanta skillnader mellan de med kortare respektive längre anställningstid erhölls för 
”Jag upplever att jag blir övervakad i mitt arbete.”, t(72)=-1,8, p< 0,05, och ”Jag har fått 
kännedom om företagets målsättning i den utsträckning som jag tycker är nödvändig.”, t(72)=2,0, 
p< 0,05. Gruppen med längre anställningstid upplevde att de blev mer övervakade. De 
med kortare anställningstid hade bättre kännedom om målsättningen. 
 
Signifikanta skillnader mellan respondenterna med respektive utan personlig arbetsstation 
erhölls för ”Andra respekterar mitt personliga utrymme.”, t(72)=2,7, p< 0,01, ”Jag upplever att 
jag blir övervakad i mitt arbete.”, t(72)=-3,1, p< 0,01, ”Jag har fått kännedom om företagets 
målsättning i den utsträckning som jag tycker är nödvändig.”, t(72)=2,4, p< 0,01, och ”Min 
anställning är säker.”, t(72)=3,0, p< 0,01. Gruppen med personlig arbetsstation upplevde 
att deras personliga utrymme respekterades i högre grad. De upplevde även att de fått 
bättre kännedom om målsättningen samt sin anställning som säkrare. Gruppen utan 
personlig arbetsstation upplevde att de blev mer övervakade.  
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Diskussion 

Män och kvinnor 
De problemkällor som framkom för gruppen kvinnor var den höga arbetsbelastning som 
de också upplevde som stressande. En långvarig hög arbetsbelastning, som individen inte 
själv kan påverka, och som upplevs som stressande kan leda till ohälsa. Vidare upplevde 
de problem av arbetsrörelserna. Dessa problem kan delvis bero på den höga 
arbetsbelastningen, en effekt av den stress som denna orsakade. Både männen och 
kvinnorna upplevde arbetsrörelserna som enformiga. Att kvinnorna upplevde större 
problem av arbetsrörelserna skulle, enligt Johanssons modell, kunna förklaras av att de 
båda grupperna använde olika stressreaktioner. Att kvinnorna upplevde större besvär av 
ventilationen kan troligen förklaras som en biprodukt av stressen från arbetsbelastningen 
och arbetsrörelserna. Kvinnorna upplevde att arbetet bättre motsvarade deras kunskaper 
vilket tydde på en olikhet i de förväntningar som männen och kvinnorna hade på 
arbetet. Enligt Expectancy-teorin kommer detta att leda till att kvinnorna värderar den 
belöning som arbetet ger högre. Den sociala interaktionen framstod som mer positiv 
bland kvinnorna då dessa upplevde sig få mer uppmuntran av sina arbetskamrater. De 
upplevde även personalomsättningen som mer stimulerande, sin anställning som säkrare 
och att de kunde göra sin arbetsplats mer personlig, något som tyder på en större 
trygghet i arbetet och positionen. 

Specificering av besvär 
Respondenterna specificerade besvär i fyra kategorier; Bildskärmsarbete, Ventilation, 
Arbetsställning och Arbetsrörelser. Inom alla dessa kategorier framkom tydliga resultat 
som visade att mer än hälften av respondenterna upplevde att de fick besvär. Många 
upplevde dessutom flera problem. Eftersom besvären var så frekvent förekommande 
måste dessa betraktas som ett problemområde. Dessa besvär skulle kunna ge upphov till 
fysiska problem, exempelvis förslitningsskador, men även till ökad stress. Den ökade 
stressen skulle i förlängningen kunna leda till försämrad hälsa för arbetstagarna. Särskilt 
intresse borde riktas mot de höga talen av upplevda besvär när det gäller arbetsställning 
och arbetsrörelser. Dessa resultat kan förmodligen bero på ensidigheten i arbetet. 

Yngre och äldre 
De respondenter som var äldre ansåg att deras arbete var både viktigt och stimulerande. 
De tyckte också att deras arbetsbelastning var stimulerande. Det kan tolkas som att deras 
behov av utmaningar i arbetet uppfylls på ett tillfredställande sätt. Att de sedan tycker sig 
kunna ta rast med vem de vill tyder på att deras möjlighet att känna grupptillhörighet 
stämmer väl överens med deras behov. Att de upplevde konkurrensen med andra företag 
stressande grundar sig möjligen i en oro för att bli av med sitt arbete och den känsla av 
utanförskap som följer med detta. 
 
Att de yngre respondenterna ansåg att deras tekniska hjälpmedel var lätta att använda kan 
antagligen förklaras med att de har en annan typ av förförståelse. De har förmodligen 
kommit i kontakt med datorer under sin skolgång på ett helt annat sätt än vad äldre 
människor har gjort. Att de tyckte att de hade för mycket att göra och att deras 
arbetsuppgifter var för lätta innebär att det inte ser någon utmaning i arbetet, med en 
kognitiv understimulering som följd. Känslan av att personalomsättningen var stor 
grundar sig möjligen i att det är större omsättning bland den yngre personalen. Om man 
själv ingår i en grupp som ofta förändras, så uppfattas förmodligen personalomsättningen 
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som större än om man ingår i en mer homogen grupp, exempelvis de som är äldre och 
kanske inte lika benägna att byta arbetsplats eller yrke. 

Kort respektive lång arbetstid 
Respondenterna med längre anställningstid upplevde arbetsbelastningen som högre och 
mer stressande, att de hade för mycket att göra och att de fick större problem av 
arbetsrörelserna. Detta sammantaget visade på att gruppen som helhet upplevde en 
kognitiv överbelastning, vilken leder till stress. Det är också rimligt att anta att denna 
grupp lade stor vikt vid sitt arbete då de upplevde konkurrensen med andra företag som 
mer stressande, och även ansåg att det fanns arbetskamrater som hade en orättvis lön. 
Detta visade på en upplevd obalans mellan det arbete som denna grupp utförde och den 
belöning som de ansåg sig vara berättigade av, i förhållande till den andra gruppen. Detta 
intryck förstärktes av andra resultat som visade att gruppen med längre anställningstid 
upplevde sig få kritik i högre utsträckning och även upplevde sig vara mer övervakade. 
Ytterligare ett problem var att de fann ventilationen som mer besvärande.  
 
Gruppen med kortare anställningstid tyckte att de hade för lite att göra, något som tydde 
på kognitiv underbelastning. De upplevde personalomsättningen som större, dock inte 
som mer stressande eller mer stimulerande. Anledningen till detta förhållande beror 
troligen på att omsättningen av personal i huvudsak skedde inom denna grupp. Denna 
grupp upplevde sin sociala situation som bättre då de fick mer hjälp, mer uppmuntran 
och beröm. De upplevde sig även kunna påverka med vem de ville ta rast i högre 
utsträckning. Respondenterna i denna grupp upplevde något förvånande att de hade 
bättre kännedom om företagets målsättning än gruppen med längre anställningstid. Detta 
kan tänkas ha flera orsaker; informationen fanns möjligen i färskare minne. Det kan också 
vara ett utslag av att gruppen med längre anställningstid över tid ansåg sig behöva mer 
information, utan att få denna. Gruppen med kortare anställningstid upplevde 
belysningen som bättre vilket skulle kunna förklaras genom den allmänt bättre 
arbetssituation som de tyckte sig ha jämfört med den andra gruppen. 
 

Med och utan personlig arbetsstation 
Indelningen i grupperna med och utan personlig arbetsstation uppvisade tydliga och 
starka resultat. Respondenterna med personlig arbetsstation upplevde generellt sin 
arbetssituation som bättre inom alla områden. För denna gruppindelning framkom inte 
endast de flesta signifikanta resultaten, utan även de starkaste signifikanserna. Dessa 
resultat förklarades främst genom att gruppen med personlig arbetsstation upplevde de 
positiva effekterna av privacy och personlig kontroll. Den egna arbetsstationen fungerade 
som en avgränsning till de övriga i personalgruppen, där individen själv kunde markera 
och personalisera ”sitt eget” utrymme. Detta kunde även antas få effekter på andra 
områden då tillgången till ett personligt utrymme skulle öka individens kontroll över sin 
fysiska och sociala situation, och sålunda minska stressen. Omvänt skulle stressen öka vid 
avsaknad av ett personligt utrymme. Detta kunde även förklara de negativa resultat som 
gruppen utan personlig arbetsstation uppvisade.  
 
Andra aspekter som direkt antogs påverka resultatet var utnyttjandet av tekniska 
hjälpmedel och detaljer i den fysiska arbetsmiljön. De tekniska hjälpmedlen borde vara 
anpassade efter individens behov, något som antas var ett problem för gruppen utan 
personlig arbetsstation, då det var troligt att anta att dessa i bästa fall delade ett utrymme 
med andra individer, och i sämsta fall var tvungna att byta station vid varje arbetspass. Ett 
dylikt förhållande gav effekten att individens stress ökade på grund av att onödig kraft 
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gick åt till att anpassa utrustningen till dess egna behov vid varje nytt arbetstillfälle. 
Sannolikt upplever dessa individer också i längden en större kognitiv belastning och 
uttröttning av detta förhållande. Den fysiska arbetssituationen påverkades enligt samma 
princip. Inställningar av sittställning, bord, telefon och andra eventuella hjälpmedel måste 
göras på nytt vid varje arbetspass, något som antas öka stressen eftersom denna är 
beroende av anpassningen mellan individen och dennes behov.  
 
Den sammantagna högre stressen för gruppen utan personlig arbetsstation, som uppkom 
genom ett lägre mått av privacy, sämre personlig kontroll och större svårigheter att 
anpassa tekniska hjälpmedel och den fysiska arbetsmiljön, gav också indirekta effekter på 
andra områden. Exempelvis är det troligt att ljudnivån, som gruppen utan personlig 
arbetsstation uppfattade som både högre och mer störande, upplevdes olika på grund av 
denna skillnad i stressfaktorer mellan de båda grupperna. Gruppen med personlig 
arbetsstation upplevde visserligen arbetsbelastningen som högre men samtidigt mer 
stimulerande. Detta antydde att denna grupp fick fler eller mer utmanande 
arbetsuppgifter, men samtidigt upplevde detta ansvar som positivt. De upplevde alltså en 
bättre balans mellan förväntningarna på arbetsuppgifterna och utkomsterna därav, samt 
troligtvis en bättre motivation på grund av att behovet av utmaningar bättre uppfylldes. 
Avsaknaden av en egen arbetsstation kunde leda till en känsla av att inte tillhöra gruppen, 
att inte vara betrodd med samma ansvar som några av sina arbetskamrater. Detta visade 
sig också i att gruppen utan arbetsstation upplevde sig ha för lite att göra. Gruppen med 
egen station upplevde också sitt arbete som viktigare och mer stimulerande, något som 
vidare antyder att den personliga arbetsstationen var förenad med ett positivt, 
stimulerande ansvar.  
 
Svaren inom områdena arbetets sociala värde, möjligheten att påverka och respekt 
uppvisade samma tendenser. Respondenterna med personlig arbetsstation upplevde sin 
feedback, både från arbetskamrater och från chefen som mer positiva. Det gick visserligen 
inte att säga om denna faktiskt skiljde sig mellan grupperna, klart var dock att upplevelsen 
var olika. Detta kan möjligtvis orsakas av en upplevelse av att redan på förhand vara 
mindre betydelsefull, att inte fullt ut ingå i arbetslaget, inom gruppen utan egen station. 
Svaren angående personalomsättningen stärkte intrycket av respondenterna med egen 
arbetsstation som en mer homogen grupp under mindre stress. De upplevde 
personalomsättningen som mer stimulerande, medan den andra gruppen fann 
personalomsättningen större och mer stressande. Den högre upplevda delaktigheten inom 
gruppen med personlig arbetsstation visade sig också genom att man upplevde sig ha fått 
bättre kännedom om målsättningen i företaget.  
 
Det framstod enligt denna undersökning som tydligt att tillgången av en personlig 
arbetsstation var ytterst betydelsefull för upplevelsen av arbetsmiljön. De positiva 
effekterna verkade också indirekt ha påverkan inom områden som annars inte berördes 
av denna omständighet. Det framstod som extra olyckligt att göra åtskillnad mellan 
personal inom samma yrkeskategori, kanske till och med på samma arbetsplats, med 
samma arbetsuppgifter, då dessa jämför sig med andra i samma situation. Slående var den 
totala ensidigheten i resultaten, gruppen med personlig arbetsstation upplevde inom alla 
områden sin arbetssituation som mer positiv eller mindre negativ. Sammantaget blev 
dessa resultat ett starkt bevis för att vikten av en egen arbetsstation, ett eget utrymme som 
man själv kan bestämma över, utforma och utsmycka, är svår att överskatta.  



 

     27

 

Validitet och reliabilitet 
För att undvika reliabilitetsproblem skrevs en förklarande inledning till de olika 
frågegrupperna och flera frågor belyste samma problemområde för att på så sätt komma så 
nära det sanna svaret som möjligt, s.k. triangulering. Enkäten testades också på ett antal 
försökspersoner innan den lämnades ut. Frågorna i enkäten grundades på etablerade 
teorier. För att minska risken för bristande validitet användes ett förhållandevis stort 
sampel. Härigenom kunde felkällorna minskas eller helt elimineras och en 
normalfördelning på svaren uppnås. 

Etiska ställningstaganden 
De etiska forskningsreglerna följdes genom att det inte sades någonting om de enskilda 
respondenterna, ej heller har svaren från de olika företagen redovisats i rapporten på ett 
sådant sätt att det går att veta från vilket företag de kommer. De olika grupper som 
förekommer i resultatdelen innehåller respondenter från samtliga företag som ingick i 
undersökningen.  
 
För vissa tänkta grupper presenterades inga resultat. Resultaten för de enskilda företagen 
utelämnades på grund av etiska ställningstaganden. Vid utlämnandet av enkäterna 
försäkrades respondenterna om att deras svar skulle vara anonyma. Då några av företagen 
hade endast ett fåtal anställda blev detta ett övervägande skäl att inte redovisa resultat för 
företagen. Även utbildningsnivå utelämnades som gruppindelning då det inte gick att få 
fram tillräckligt stora jämförbara grupper. 

Framtida forskning 
Det tydligaste resultatet som framkom i denna undersökning var betydelsen av ett 
personligt utrymme för upplevelsen av arbetsmiljön. För att erhålla djupare och bättre 
information om detta område och andra viktiga aspekter hade det varit önskvärt att 
genomföra intervjuer med enskilda individer. Många följdfrågor uppkom i samband med 
bearbetandet resultaten, exempelvis; Är kritiken som ges konstruktiv? Är det viktigt att få 
vara med och påverka när raster tas? Hur påverkar situationen utanför arbetet upplevelsen 
av arbetsmiljön? Hur stor är den faktiska sjukfrånvaron? Vilka coping-strategier använder 
respondenterna? Undersökningen genomfördes i Norrbotten, hade resultaten sett 
annorlunda ut i andra delar av landet? Dessa och många andra frågor hade kunnat 
besvaras genom vidare undersökning. Detta var dock något som inte låg inom den 
möjliga ramen för detta arbete, men skulle vara fullt genomförbart i eventuella framtida 
undersökningar inom samma område. 
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Figur 1. Modell över arbetsmiljöfaktorer (Johansson m.fl. 1996). 
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Bilaga 2. 
 
Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelser för hur yngre respektive äldre upplevde sin fysiska 
arbetsmiljö (Skala 1-5). 
 

 
Fysisk arbetsmiljö 

Yngre 
(n=34) 

Äldre 
(n=42) 

 M Std M Std 
Ljudnivån vid min arbetsplats är hög. 2,7 0,8 2,7 1,3 
Ljudnivån vid min arbetsplats är störande. 2,2 0,9 2,5 1,4 
Ljudnivån vid min arbetsplats är stimulerande. 2,5 1,1 2,7 1,2 
Belysningen vid min arbetsplats är bra. 4,1 0,9 3,8 1,1 
Att arbeta framför min bildskärm ger mig problem. 2,2 1,1 2,6 1,3 
Ventilationen vid min arbetsplats är bra. 3,0 1,2 3,0 1,3 
Ventilationsanläggningen besvärar mig. 2,2 1,4 2,5 1,3 
Min arbetsställning är bekväm. 3,2 1,1 3,3 1,2 
Jag kan påverka min arbetsställning. 3,8 1,0 3,7 1,1 
Jag får problem på grund av min arbetsställning. 2,4 1,2 2,9 1,5 
Mina arbetsuppgifter gör att mina arbetsrörelser blir enformiga. 4,0 1,1 3,6 1,2 
Jag får problem på grund av mina arbetsrörelser. 2,5 1,3 3,1 1,3 
Mina tekniska hjälpmedel fungerar utan problem. 3,5 1,1 3,5 1,2 
Mina tekniska hjälpmedel är anpassade för mina arbetsuppgifter. 4,1 1,1 3,7 1,2 
Mina tekniska hjälpmedel är lätta att använda. 4,2 0,7 3,0 1,2 
Jag kan göra min arbetsplats personlig. 3,1 1,5 3,5 1,8 

 
Tabell 2. Medelvärden och standardavvikelser för hur yngre respektive äldre upplevde sin arbetsbelastning 
(Skala 1-5). 
 

 
Arbetsbelastning 

Yngre 
(n=34) 

Äldre 
(n=42) 

 M Std M Std 
Min arbetsbelastning är hög. 3,2 1,2 3,4 1,2 
Min arbetsbelastning är stressande. 3,1 1,2 3,2 1,3 
Min arbetsbelastning är stimulerande/motiverande. 2,9 1,1 3,5 1,2 

 
Tabell 3. Medelvärden och standardavvikelser för hur yngre respektive äldre upplevde arbetets värde och 
sin arbetsinsats (Skala 1-5). 
 

 
Arbetets värde och arbetsinsats 

Yngre 
(n=34) 

Äldre 
(n=42) 

 M Std M Std 
Min lön motsvara min arbetsinsats. 2,8 1,2 2,6 1,3 
Någon/några av mina arbetskamrater har en lön som är högre än 
vad deras arbetsinsats motiverar. 

2,4 1,4 2,6 1,4 

Någon/några av mina arbetskamrater har en lön som är lägre än 
vad deras arbetsinsats motiverar. 

3,3 1,5 3,1 1,3 

Mitt arbete är viktigt. 3,3 1,3 3,8 1,2 
Mitt arbete är stimulerande. 2,6 1,1 3,3 1,4 
Mitt arbete motsvarar mina kunskaper. 3,0 1,3 2,7 1,3 
Jag har för mycket att göra. 3,5 1,3 2,8 1,2 
Jag har för lite att göra. 1,8 0,9 2,0 1,0 
Mina arbetsuppgifter är för svåra. 1,7 0,8 1,7 0,9 
Mina arbetsuppgifter är för lätta. 3,3 1,1 2,4 1,2 
Konkurrensen med andra företag är stimulerande. 2,9 1,3 2,8 1,1 
Konkurrensen med andra företag är stressande. 1,8 0,9 2,4 1,1 

 



 

     

 
Tabell 4. Medelvärden och standardavvikelser för hur yngre respektive äldre upplevde arbetets sociala 
värde (Skala 1-5). 
 

 
Arbetets sociala värde 

Yngre 
(n=34) 

Äldre 
(n=42) 

 M Std M Std 
Jag har så mycket kontakt med mina arbetskamrater, under 
arbetstid, som jag själv vill ha. 

3,8 1,2 4,1 1,0 

Jag får hjälp av min närmaste chef om jag behöver. 4,1 1,2 4,2 1,1 
Jag får hjälp av mina arbetskamrater om jag behöver. 4,5 0,7 4,6 0,6 
Min närmaste chef uppmuntrar mig i mitt arbete. 3,6 1,4 3,6 1,3 
Mina arbetskamrater uppmuntrar mig i mitt arbete. 3,6 1,1 3,9 1,0 
Jag får beröm om jag gör ett bra arbete. 3,7 1,2 3,5 1,2 
Jag får kritik om jag inte gör ett bra arbete. 3,5 1,1 3,7 1,2 
Det är stor personalomsättning där jag arbetar. 3,9 1,2 2,8 1,5 
Den personalomsättning som är där jag arbetar är stimulerande. 2,9 1,0 3,0 1,2 
Den personalomsättning som är där jag arbetar är stressande. 2,3 1,2 2,1 1,1 

 
Tabell 5. Medelvärden och standardavvikelser för hur yngre respektive äldre upplevde möjligheten att 
påverka sin arbetssituation (Skala 1-5). 
 

 
Frågor om möjlighet att påverka. 

Yngre 
(n=34) 

Äldre 
(n=42) 

 M Std M Std 
Jag kan påverka mitt arbetsschema. 3,9 1,0 3,7 1,2 
Jag kan själv bestämma när jag vill ta rast. 2,9 1,4 3,6 1,2 
Jag kan ta kortare pauser i mitt arbete. 4,3 1,1 4,6 0,7 
Jag kan ta rast ensam om jag vill. 3,8 1,5 4,4 1,1 
Jag kan ta rast tillsammans med vem/vilka jag vill. 3,6 1,3 4,0 1,2 

 
Tabell 6. Medelvärden och standardavvikelser för hur yngre respektive äldre upplevde sig bli respekterade i 
sitt arbete (Skala 1-5). 
 

 
Frågor om respekt. 

Yngre 
(n=34) 

Äldre 
(n=42) 

 M Std M Std 
Andra respekterar mitt personliga utrymme. 3,6 1,4 3,9 1,2 
Jag upplever att jag blir övervakad i mitt arbete. 3,0 1,5 3,1 1,4 
Jag upplever att jag blir kontrollerad på mitt arbete. 1,7 1,0 2,0 1,2 
Jag har fått kännedom om företagets målsättning i den utsträckning 
som jag tycker är nödvändig. 

4,0 0,9 4,1 1,2 

Min anställning är säker.  3,2 1,3 2,8 1,3 
 



 

     

 
Tabell 7. Medelvärden och standardavvikelser för hur de med kortare arbetstid respektive de med längre 
anställningstid upplevde sin fysiska arbetsmiljö (Skala 1-5). 
 

 
Fysisk arbetsmiljö 

Kortare tid 
(n=40) 

Längre tid 
(n=32) 

 M Std M Std 
Ljudnivån vid min arbetsplats är hög. 2,8 1,1 2,7 1,1 
Ljudnivån vid min arbetsplats är störande. 2,4 1,2 2,5 1,3 
Ljudnivån vid min arbetsplats är stimulerande. 2,7 1,2 2,3 1,1 
Belysningen vid min arbetsplats är bra. 4,2 1,0 3,6 1,1 
Att arbeta framför min bildskärm ger mig problem. 2,3 1,3 2,7 1,1 
Ventilationen vid min arbetsplats är bra. 3,1 1,3 2,9 1,2 
Ventilationsanläggningen besvärar mig. 2,1 1,2 2,8 1,4 
Min arbetsställning är bekväm. 3,2 1,2 3,3 1,2 
Jag kan påverka min arbetsställning. 3,6 1,1 3,9 1,0 
Jag får problem på grund av min arbetsställning. 2,6 1,4 2,8 1,3 
Mina arbetsuppgifter gör att mina arbetsrörelser blir enformiga. 4,0 1,1 3,7 1,3 
Jag får problem på grund av mina arbetsrörelser. 2,7 1,3 3,2 1,2 
Mina tekniska hjälpmedel fungerar utan problem. 3,4 1,2 3,6 1,2 
Mina tekniska hjälpmedel är anpassade för mina arbetsuppgifter. 4,0 1,2 3,7 1,2 
Mina tekniska hjälpmedel är lätta att använda. 4,0 1,1 3,9 1,0 
Jag kan göra min arbetsplats personlig. 2,8 1,7 4,0 1,4 

 
 
Tabell 8. Medelvärden och standardavvikelser för hur de med kortare anställningstid respektive de med 
längre anställningstid upplevde sin arbetsbelastning (Skala 1-5).  
 

 
Arbetsbelastning 

Kortare tid 
(n=40) 

Längre tid 
(n=32) 

 M Std M Std 
Min arbetsbelastning är hög. 3,0 1,1 3,8 1,1 
Min arbetsbelastning är stressande. 2,9 1,3 3,6 1,1 
Min arbetsbelastning är stimulerande/motiverande. 3,1 1,1 3,3 1,4 

 
Tabell 9. Medelvärden och standardavvikelser för hur de med kortare anställningstid respektive de med 
längre anställningstid upplevde arbetets värde och sin arbetsinsats (Skala 1-5). 
 

 
Arbetets värde och arbetsinsats 

Kortare tid 
(n=40) 

Längre tid 
(n=32) 

 M Std M Std 
Min lön motsvara min arbetsinsats. 2,8 1,4 2,4 1,1 
Någon/några av mina arbetskamrater har en lön som är högre än 
vad deras arbetsinsats motiverar. 

2,1 1,1 3,0 1,5 

Någon/några av mina arbetskamrater har en lön som är lägre än 
vad deras arbetsinsats motiverar. 

2,6 1,4 3,8 1,1 

Mitt arbete är viktigt. 3,3 1,4 4,1 1,0 
Mitt arbete är stimulerande. 2,8 1,4 3,3 1,2 
Mitt arbete motsvarar mina kunskaper. 2,6 1,4 3,3 1,0 
Jag har för mycket att göra. 2,2 1,0 3,3 1,2 
Jag har för lite att göra. 2,2 1,0 1,5 0,8 
Mina arbetsuppgifter är för svåra. 1,8 0,9 1,7 0,8 
Mina arbetsuppgifter är för lätta. 2,4 1,2 2,3 1,2 
Konkurrensen med andra företag är stimulerande. 2,8 1,4 2,8 0,9 
Konkurrensen med andra företag är stressande. 1,9 0,9 2,5 1,1 

 



 

     

Tabell 10. Medelvärden och standardavvikelser för hur de med kortare anställningstid respektive de med 
längre anställningstid upplevde arbetets sociala värde (Skala 1-5). 
 

 
Arbetets sociala värde 

Kortare tid 
(n=40) 

Längre tid 
(n=32) 

 M Std M Std 
Jag har så mycket kontakt med mina arbetskamrater, under 
arbetstid, som jag själv vill ha. 

4,0 1,0 3,9 1,2 

Jag får hjälp av min närmaste chef om jag behöver. 4,4 0,9 3,8 1,3 
Jag får hjälp av mina arbetskamrater om jag behöver. 4,6 0,6 4,6 0,7 
Min närmaste chef uppmuntrar mig i mitt arbete. 4,0 1,2 3,1 1,5 
Mina arbetskamrater uppmuntrar mig i mitt arbete. 3,9 1,1 3,8 1,0 
Jag får beröm om jag gör ett bra arbete. 4,0 1,0 3,1 1,2 
Jag får kritik om jag inte gör ett bra arbete. 3,3 1,1 4,0 1,1 
Det är stor personalomsättning där jag arbetar. 3,8 1,4 2,7 1,4 
Den personalomsättning som är där jag arbetar är stimulerande. 2,8 1,2 3,2 1,0 
Den personalomsättning som är där jag arbetar är stressande. 2,2 1,0 2,2 1,3 

 
Tabell 12. Medelvärden och standardavvikelser för hur de med kortare anställningstid respektive de med 
längre anställningstid upplevde möjligheten att påverka sin arbetssituation (Skala 1-5). 
 

 
Frågor om möjlighet att påverka. 

Kortare tid 
(n=40) 

Längre tid 
(n=32) 

 M Std M Std 
Jag kan påverka mitt arbetsschema. 3,9 1,1 3,7 1,1 
Jag kan själv bestämma när jag vill ta rast. 3,1 1,4 3,4 1,3 
Jag kan ta kortare pauser i mitt arbete. 4,5 1,0 4,5 0,7 
Jag kan ta rast ensam om jag vill. 4,1 1,3 4,2 1,3 
Jag kan ta rast tillsammans med vem/vilka jag vill. 4,1 1,0 3,6 1,4 

 
Tabell 13. Medelvärden och standardavvikelser för hur de med kortare anställningstid respektive de med 
längre anställningstid upplevde sig bli respekterade i sitt arbete (Skala 1-5). 
 

 
Frågor om respekt. 

Kortare tid 
(n=40) 

Längre tid 
(n=32) 

 M Std M Std 
Andra respekterar mitt personliga utrymme. 3,8 1,3 3,7 1,3 
Jag upplever att jag blir övervakad i mitt arbete. 2,8 1,5 3,4 1,3 
Jag upplever att jag blir kontrollerad på mitt arbete. 2,0 1,2 1,8 1,1 
Jag har fått kännedom om företagets målsättning i den utsträckning 
som jag tycker är nödvändig. 

4,3 1,0 3,8 1,1 

Min anställning är säker.  2,9 1,3 3,2 1,2 
 



 

     

 
Tabell 14. Medelvärden och standardavvikelser för hur gruppen med personlig arbetsstation (Ja) respektive 
gruppen utan personlig arbetsstation (Nej) upplevde sin fysiska arbetsmiljö (Skala 1-5). 
 

 
Fysisk arbetsmiljö 

Ja 
(n=43) 

Nej 
(n=29) 

 M Std M Std 
Ljudnivån vid min arbetsplats är hög. 2,4 1,1 3,1 0,9 
Ljudnivån vid min arbetsplats är störande. 2,1 1,1 2,9 1,2 
Ljudnivån vid min arbetsplats är stimulerande. 2,9 1,1 2,0 0,9 
Belysningen vid min arbetsplats är bra. 4,1 1,0 3,7 1,2 
Att arbeta framför min bildskärm ger mig problem. 2,2 1,2 2,8 1,2 
Ventilationen vid min arbetsplats är bra. 3,3 1,2 2,6 1,2 
Ventilationsanläggningen besvärar mig. 2,4 1,3 2,5 1,5 
Min arbetsställning är bekväm. 3,8 1,0 2,5 1,0 
Jag kan påverka min arbetsställning. 4,3 0,8 3,0 0,9 
Jag får problem på grund av min arbetsställning. 2,4 1,3 3,0 1,4 
Mina arbetsuppgifter gör att mina arbetsrörelser blir enformiga. 3,5 1,2 4,1 1,1 
Jag får problem på grund av mina arbetsrörelser. 2,7 1,2 3,0 1,4 
Mina tekniska hjälpmedel fungerar utan problem. 4,0 1,0 2,8 1,1 
Mina tekniska hjälpmedel är anpassade för mina arbetsuppgifter. 4,3 1,0 3,3 1,3 
Mina tekniska hjälpmedel är lätta att använda. 4,3 0,8 3,6 1,2 
Jag kan göra min arbetsplats personlig. 4,1 1,3 2,3 1,5 

 
Tabell 15. Medelvärden och standardavvikelser för hur gruppen med personlig arbetsstation (Ja) respektive 
gruppen utan personlig arbetsstation (Nej) upplevde sin arbetsbelastning (Skala 1-5). 
 

 
Arbetsbelastning 

Ja 
(n=43) 

Nej 
(n=29) 

 M Std M Std 
Min arbetsbelastning är hög. 3,6 1,3 3,1 1,0 
Min arbetsbelastning är stressande. 3,2 1,3 3,2 1,3 
Min arbetsbelastning är stimulerande/motiverande. 3,5 1,4 2,8 0,9 

 
 
Tabell 16. Medelvärden och standardavvikelser för hur gruppen med personlig arbetsstation (Ja) respektive 
gruppen utan personlig arbetsstation (Nej) upplevde arbetets värde och sin arbetsinsats (Skala 1-5). 
 

 
Arbetets värde och arbetsinsats 

Ja 
(n=43) 

Nej 
(n=29) 

 M Std M Std 
Min lön motsvara min arbetsinsats. 2,9 1,3 2,4 1,1 
Någon/några av mina arbetskamrater har en lön som är högre än 
vad deras arbetsinsats motiverar. 

2,5 1,5 2,5 1,1 

Någon/några av mina arbetskamrater har en lön som är lägre än 
vad deras arbetsinsats motiverar. 

3,1 1,5 3,5 1,3 

Mitt arbete är viktigt. 4,2 1,0 2,9 1,2 
Mitt arbete är stimulerande. 3,5 1,2 2,4 1,1 
Mitt arbete motsvarar mina kunskaper. 3,4 1,1 2,3 1,2 
Jag har för mycket att göra. 2,9 1,4 2,5 1,0 
Jag har för lite att göra. 1,6 0,8 2,2 1,0 
Mina arbetsuppgifter är för svåra. 1,6 0,9 1,8 0,7 
Mina arbetsuppgifter är för lätta. 2,3 1,3 2,4 1,0 
Konkurrensen med andra företag är stimulerande. 3,1 1,2 2,6 1,2 
Konkurrensen med andra företag är stressande. 2,4 1,0 1,8 1,0 



 

     

Tabell 17. Medelvärden och standardavvikelser för hur gruppen med personlig arbetsstation (Ja) respektive 
gruppen utan personlig arbetsstation (Nej) upplevde arbetets sociala värde (Skala 1-5). 
 

 
Arbetets sociala värde 

Ja 
(n=43) 

Nej 
(n=29) 

 M Std M Std 
Jag har så mycket kontakt med mina arbetskamrater, under 
arbetstid, som jag själv vill ha. 

4,1 1,1 4,0 1,1 

Jag får hjälp av min närmaste chef om jag behöver. 4,3 1,1 4,0 1,2 
Jag får hjälp av mina arbetskamrater om jag behöver. 4,6 0,7 4,6 0,6 
Min närmaste chef uppmuntrar mig i mitt arbete. 3,8 1,3 3,2 1,4 
Mina arbetskamrater uppmuntrar mig i mitt arbete. 4,0 1,0 3,5 1,1 
Jag får beröm om jag gör ett bra arbete. 3,7 1,2 3,4 1,2 
Jag får kritik om jag inte gör ett bra arbete. 3,6 1,2 3,7 1,2 
Det är stor personalomsättning där jag arbetar. 2,6 1,4 4,3 1,0 
Den personalomsättning som är där jag arbetar är stimulerande. 3,2 1,2 2,6 1,1 
Den personalomsättning som är där jag arbetar är stressande. 1,9 1,2 2,6 1,1 

 
Tabell 18. Medelvärden och standardavvikelser för hur gruppen med personlig arbetsstation (Ja) respektive 
gruppen utan personlig arbetsstation (Nej) upplevde möjligheten att påverka sin arbetssituation (Skala 1-5). 
 

 
Frågor om möjlighet att påverka. 

Ja 
(n=43) 

Nej 
(n=29) 

 M Std M Std 
Jag kan påverka mitt arbetsschema. 3,8 1,1 3,9 1,0 
Jag kan själv bestämma när jag vill ta rast. 3,5 1,4 2,9 1,3 
Jag kan ta kortare pauser i mitt arbete. 4,5 0,9 4,6 0,8 
Jag kan ta rast ensam om jag vill. 4,4 1,2 3,9 1,3 
Jag kan ta rast tillsammans med vem/vilka jag vill. 3,8 1,3 3,8 1,2 

 
Tabell 19. Medelvärden och standardavvikelser för hur gruppen med personlig arbetsstation (Ja) respektive 
gruppen utan personlig arbetsstation (Nej) upplevde sig bli respekterade i sitt arbete (Skala 1-5). 
 

 
Frågor om respekt. 

Ja 
(n=43) 

Nej 
(n=29) 

 M Std M Std 
Andra respekterar mitt personliga utrymme. 4,1 1,1 3,3 1,4 
Jag upplever att jag blir övervakad i mitt arbete. 2,7 1,4 3,7 1,2 
Jag upplever att jag blir kontrollerad på mitt arbete. 1,7 1,0 2,0 1,3 
Jag har fått kännedom om företagets målsättning i den utsträckning 
som jag tycker är nödvändig. 

4,3 1,0 3,7 1,1 

Min anställning är säker.  3,4 1,1 2,5 1,4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3. 
Institutionen för arbetsvetenskap 
Avdelningen för Teknisk Psykologi 
 
Denna enkät ligger till grund för ett examensarbete på Luleå Tekniska Universitet, 

Institutionen för arbetsvetenskap. Syftet med detta arbete är att undersöka arbetsmiljön 

inom callcenter- och telemarketingbranschen. Du kan hjälpa oss med detta genom att 

avsätta ca 20 minuter av Din tid till att besvara denna enkät. Enkäten fokuserar på Din 

specifika upplevelse av Din arbetsmiljö. Din medverkan är naturligtvis frivillig men ju 

fler som besvarar enkäten desto bättre kan den upplevda arbetsmiljön på just Din 

arbetsplats beskrivas.  

 

Dina svar kommer givetvis att behandlas på ett sådant sätt att ingen enskild individ 

kommer att kunna identifieras och Dina svar kommer inte att användas i några andra 

sammanhang eller för andra syften än detta examensarbete. 

 

TACK PÅ FÖRHAND FÖR DIN MEDVERKAN! 

 

  

  

 Dan Påhlsson Anders Isberg 
 

Om Du har några ytterligare frågor är Du alltid välkommen att kontakta oss på 

nedanstående e-mail adresser eller telefonnummer: 

 

 Dan Påhlsson, 0921-509 24 Anders Isberg, 0921-191 96 
 danpahlsson@hotmail.com anders.isberg@telia.com 
 

Handledare: 

Anita Gärling, Arbetsvetenskap/Teknisk Psykologi, Luleå tekniska universitet, 0920-49 

21 64 

anita.garling@arb.luth.se 

 

mailto:danpahlsson@hotmail.com
mailto:isberg@telia.com
mailto:garling@arb.luth.se
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Allmänna frågor 
I denna del vill vi att Du kryssar för alternativt fyller i Ditt svar. 

 
Kön:  Man  Kvinna 

 
Ålder: ___________år 

   
Utbildning:  Grundskola/Folkskola 
  Gymnasium 2år 
  Gymnasium 3år – 4år 
  Folkhögskola 
  Universitet/Högskola 
  Annat, vad: 
_____________________  

 
Tidigare yrkeserfarenhet (i andra yrken): ___________år 

 

Tid i nuvarande yrke: _______år _______mån  
 

Jag har en personlig 
arbetsstation/modul.          

   Ja    Nej 
 
 
Jag har ett eget rum.          

   Ja    Nej 
 
 
Jag har möjlighet att låsa in mina 
personliga saker.        

   Ja    Nej 
  

  

Det finns ett fikarum/lunchrum dit jag 
kan gå ifrån på rasterna.           
    Ja    Nej 
 
Jag har fått en introduktion i mina 
arbetsuppgifter.             

   Ja        Nej 
 
Jag har fått internutbildning för mina 

arbetsuppgifter.            

   Ja        Nej 

 

De tekniska hjälpmedel som jag använder i mitt arbete är: 
    Telefon       Dator       Annat__________________________ 
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Frågor om fysisk arbetsmiljö 
 

Fysiska faktorer är viktiga för hur man upplever arbetsmiljön. Några av dessa kan 

fungera antingen som stimulerande eller stressande. Till exempel kan samma 

ljudnivå/ljud upplevas olika av olika individer. En del blir störda av ljud som andra 

upplever som stimulerande (t ex musik).  

 

Nedan presenteras ett antal påståenden. Under varje påstående finns en skala med 

ändpunkterna definierade som ”Instämmer inte alls” respektive ”Instämmer till fullo” 

där den förra motsvaras av siffran 1 och den senare av siffran 5. Din uppgift är att för 

varje påstående ta ställning till i vilken omfattning Du instämmer i påståendet ifråga och 

ringa in den siffra som bäst motsvarar Din uppfattning. 

 

 

Ljudnivån vid min arbetsplats (där jag sitter och arbetar) är hög. 

 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 
 

Ljudnivån vid min arbetsplats är störande. 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 
 

Ljudnivån vid min arbetsplats är stimulerande. 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 
 

Belysningen vid min arbetsplats är bra. 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 
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Frågor om fysisk arbetsmiljö 
 

Att arbeta framför min bildskärm ger mig besvär. 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 
 

Om Du upplever besvär vid bildskärmsarbete ange vilka (flera alternativ kan 

markeras): 

 Torra ögon  

 Irritation av strålningen 

 Huvudvärk  

 Annat________________________________________ 

 

Ventilationen vid min arbetsplats är bra. 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 
 

Ventilationsanläggningen besvärar mig. 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 
 

Om Du besväras av ventilationsanläggningen ange vad som är besvärande (flera 

alternativ kan markeras): 

 Buller 

 Drag 

 Kyla (för kallt) 

 Värme (för varmt) 

 Annat_________________________________ 

 

Min arbetsställning är bekväm. 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 
 



 

    4 

Frågor om fysisk arbetsmiljö 
 

Jag kan påverka min arbetsställning (t ex justerbar stol, justerbart bord etc.). 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 
 

Jag får problem på grund av min arbetsställning. 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 
 

Om Du får problem på grund av arbetsställningen ange vilka (flera alternativ kan 

markeras): 

 Rygg 

 Axlar 

 Nacke 

 Leder 

 Annat________________________________ 

 

Mina arbetsuppgifter gör att mina arbetsrörelser blir enformiga. 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 
 

Jag får problem på grund av mina arbetsrörelser. 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 
 

Om Du får problem på grund av arbetsrörelser ange vilka (flera alternativ kan 

markeras): 

 Rygg 

 Axlar 

 Nacke 

 Leder 

 Annat________________________________ 
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Frågor om fysisk arbetsmiljö 
 

Mina tekniska hjälpmedel fungerar utan problem. 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 
 

Mina tekniska hjälpmedel är anpassade för mina arbetsuppgifter. 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 
 

Mina tekniska hjälpmedel är lätta att använda. 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 
 

Jag kan göra min arbetsplats personlig (t ex med personliga saker, kort osv.). 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 
 
 
Övriga kommentarer 
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Frågor om arbetsbelastning 
 

Med arbetsbelastning menas det Du förväntas att göra, alltså de krav som ställs på Dig 

i Ditt dagliga arbete. En del människor behöver krav som ett motivationsmedel medan 

andra ser krav som någonting som är stressande. 

 

Nedan presenteras ett antal påståenden. Under varje påstående finns en skala med 

ändpunkterna definierade som ”Instämmer inte alls” respektive ”Instämmer till fullo” 

där den förra motsvaras av siffran 1 och den senare av siffran 5. Din uppgift är att för 

varje påstående ta ställning till i vilken omfattning Du instämmer i påståendet ifråga och 

ringa in den siffra som bäst motsvarar Din uppfattning. 

 

Min arbetsbelastning är hög. 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 
 

Min arbetsbelastning är stressande. 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 
 

Min arbetsbelastning är stimulerande/motiverande. 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 
 

Övriga kommentarer 
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Frågor om arbetets värde och arbetsinsats 
 

Det är vanligt att man värderar sin arbetsinsats i förhållande till den lön man får. Det 

är också vanligt att man jämför sig med sina arbetskamrater gällande arbetsinsats i 

förhållande till lönen. 

 
Nedan presenteras ett antal påståenden. Under varje påstående finns en skala med 

ändpunkterna definierade som ”Instämmer inte alls” respektive ”Instämmer till fullo” 

där den förra motsvaras av siffran 1 och den senare av siffran 5. Din uppgift är att för 

varje påstående ta ställning till i vilken omfattning Du instämmer i påståendet ifråga och 

ringa in den siffra som bäst motsvarar Din uppfattning. 

 
Min lön motsvarar min arbetsinsats. 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 
 

Någon/några av mina arbetskamrater har en lön som är högre än vad deras 

arbetsinsats motiverar. 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 
 

Någon/några av Mina arbetskamrater har en lön som är lägre än vad deras 

arbetsinsats motiverar. 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 
 

Mitt arbete är viktigt. 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 
 

Mitt arbete är stimulerande. 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 
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Frågor om arbetets värde 
 

Mitt arbete motsvarar mina kunskaper. 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 
 

Jag har för mycket att göra. 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 
 

Jag har för lite att göra. 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 
 

Mina arbetsuppgifter är för svåra. 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 
 

Mina arbetsuppgifter är för lätta. 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 
 

Att arbeta i en konkurrensutsatt bransch upplevs av en del som stressande eftersom det 

alltid finns en risk att ens företag blir utkonkurrerat av andra företag. Andra ser detta 

som en utmaning som är motiverande och stimulerande medan andra ser det som 

stressande. 

 

Konkurrensen med andra företag är stimulerande. 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 
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Frågor om arbetets värde och arbetsinsats 
 

Konkurrensen med andra företag är stressande. 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 
 
 
 
Övriga kommentarer 
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Frågor om arbetets sociala värde 
 

Människor har behov av olika mycket socialt samspel med sina arbetskamrater. En del 

människor behöver mer social kontakt medan andra upplever att de har ett mindre 

behov av att umgås med andra. 

 

Nedan presenteras ett antal påståenden. Under varje påstående finns en skala med 

ändpunkterna definierade som ”Instämmer inte alls” respektive ”Instämmer till fullo” 

där den förra motsvaras av siffran 1 och den senare av siffran 5. Din uppgift är att för 

varje påstående ta ställning till i vilken omfattning Du instämmer i påståendet ifråga och 

ringa in den siffra som bäst motsvarar Din uppfattning. 

 

Jag har så mycket kontakt med mina arbetskamrater, under arbetstid, 

som jag själv vill ha. 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 
 

Jag får hjälp av min närmaste chef om jag behöver. 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 

 

Jag får hjälp av mina arbetskamrater om jag behöver. 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 
 

Min närmaste chef uppmuntrar mig i mitt arbete. 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 
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Frågor om arbetets sociala värde 
 

Mina arbetskamrater uppmuntrar mig i mitt arbete. 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 
 

Jag får beröm när jag gör ett bra arbete. 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 
 

Jag får kritik om jag inte gör ett bra arbete. 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 
 

Nya arbetskamrater kan för en del upplevas som inspirerande medan andra tycker att 

det är svårt om arbetsgruppen hela tiden bryts upp och måste omformas.  

 

Det är stor personalomsättning där jag arbetar. 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 
 

Den personalomsättning som är där jag arbetar är stimulerande. 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 
 

Den personalomsättning som är där jag arbetar är stressande. 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 
 

Övriga kommentarer 
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Frågor om möjlighet att påverka 
Nedan presenteras ett antal påståenden. Under varje påstående finns en skala med 

ändpunkterna definierade som ”Instämmer inte alls” respektive ”Instämmer till fullo” 

där den förra motsvaras av siffran 1 och den senare av siffran 5. Din uppgift är att för 

varje påstående ta ställning till i vilken omfattning Du instämmer i påståendet ifråga och 

ringa in den siffra som bäst motsvarar Din uppfattning. 

 

Jag kan påverka mitt arbetsschema (ex. ledigheter, skiftbyten, schemaläggning osv.). 
 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 
 

Jag kan själv bestämma när jag vill ta rast. 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 
 

Jag kan ta kortare pauser i arbetet. 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 

 
Jag kan ta rast ensam om jag vill. 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 
 

Jag kan ta rast tillsammans med vem/vilka jag vill. 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 
 

Övriga kommentarer 
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Frågor om respekt 

Nedan presenteras ett antal påståenden. Under varje påstående finns en skala med 

ändpunkterna definierade som ”Instämmer inte alls” respektive ”Instämmer till fullo” 

där den förra motsvaras av siffran 1 och den senare av siffran 5. Din uppgift är att för 

varje påstående ta ställning till i vilken omfattning Du instämmer i påståendet ifråga och 

ringa in den siffra som bäst motsvarar Din uppfattning. 

 

Andra respekterar mitt personliga utrymme (t ex frågar innan lånar/använder mina 

saker). 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 

 

Jag upplever att jag blir övervakad i mitt arbete (t ex att min arbetsinsats registreras 

och kontrolleras utan min vetskap). 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 
 

Jag upplever att jag blir kontrollerad på mitt arbete (t ex att mina personliga mail 

läses, att mina personliga telefonsamtal avlyssnas, osv.). 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 

 

Jag har fått kännedom om företagets målsättning i den utsträckning som jag 

tycker är nödvändig. 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 

 

Min anställning är säker (dvs. jag är inte orolig för att förlora arbetet). 

 1 2 3 4 5 

 Instämmer inte alls Instämmer till fullo 

 
Övriga kommentarer (det går bra att skriva på baksidan) 

 

Tack för din medverkan 




