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ABSTRACT 
  
The staff managers at Björkliden Fjällby felt that their employees were dissatisfied. Therefore, a 
questionnaire study was performed at Björkliden Fjällby in the end of the winter season of 
2005 to make known and enlighten the staff’s experiences of their work environment. The 
questions were founded in earlier research and theories on work satisfaction and the following 
concepts were covered; control, expectations, motivation, physical work environment, 
working team, support, communication, organization and management. The purpose of the 
study was to find out if the staff of Björkliden Fjällby was dissatisfied and if so; what in the 
work environment caused this dissatisfaction? Focus was on the psychosocial part of the work. 
The question was; “Do the employees experience dissatisfaction in work and, if so, what 
caused that dissatisfaction”? The result of the study showed that the employees at Björkliden 
Fjällby experienced work dissatisfaction. The dissatisfaction was caused by the lack of 
communication, support and feedback, as well as by time pressure/stress, work load, 
competence, development and challenges, responsibilities and influence and also of the physical 
work environment. 
 
Keywords: work dissatisfaction, psychosocial work environment, ski resort, Björkliden Fjällby, 
organization, management.  



SAMMANFATTNING 
 
Personalansvariga i Björkliden Fjällby upplevde otillfredsställelse hos personalen. En 
enkätundersökning gjordes därför i Björkliden Fjällby i slutet av vintersäsongen 2005 för att 
undersöka personalens upplevelser av sitt arbete. Frågorna i enkäten grundades på tidigare 
forskning och teorier om arbetstillfredsställelse och utgick från följande begrepp; kontroll, 
förväntningar, motivation, fysisk arbetsmiljö, grupper, socialt stöd, kommunikation, organisation och 
ledarskap. Syftet med undersökningen var att undersöka om arbetsotillfredsställelse upplevdes 
hos personalen i Björkliden Fjällby och vad i arbetet, i sådana fall, denna orsakades av. Fokus 
låg på den psykosociala arbetsmiljön. Frågeställningen var; ”Upplever personalen 
otillfredsställelse i arbetet och, om så är fallet, vad orsakas den av?” Resultaten visade att 
personalen i Björkliden Fjällby upplevde arbetsotillfredsställelse. Otillfredsställelse upplevdes 
gällande brist på kommunikation, stöd och feedback, samt gällande tidspress/stress, 
arbetsbelastning, kompetens, utveckling och utmaningar, ansvar och inflytande, samt gällande 
den fysiska arbetsmiljön.  
 
Nyckelord: arbetsotillfredsställelse, psykosocial arbetsmiljö, fjällanläggning, Björkliden Fjällby, 
organisation, ledarskap.   
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1. INLEDNING 
 
Från att tidigare ha haft fokus på att skydda arbetstagare från risker i den fysiska arbetsmiljön, s. 
k arbetarskydd, började arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna under 1970-talet att ändras för att 
inbegripa det mesta av arbetslivets villkor (Furåker m.fl., 1991). Arbetstagarnas rätt till en bra 
arbetsmiljö, fysisk och psykosocial, är sedan 1978 lagstadgad. Kunskap och insikt om att 
människans hälsa och arbetstillfredsställelse inte bara påverkas av den fysiska arbetsmiljön utan 
även, och inte minst av, sociala och psykologiska faktorer, har bidragit till att den psykosociala 
delen i arbetsmiljön har kommit mer i fokus. Idag är forskare även eniga om möjligheten att 
kunna påverka sin egen arbetssituation, känslan av att uppleva sitt arbete som meningsfullt, 
samt att det egna arbetsengagemanget har betydelse vad gäller arbetstillfredsställelse 
(Rubenowitz, 2004). Forskningen har alltså bidragit till ökade kunskaper om vad människor 
behöver för att inte känna otillfredsställelse i sitt arbete. 
 
 
 

2. TEORETISK REFERENSRAM  
 
Vad behöver då personal på en arbetsplats för att inte känna otillfredsställelse? En god 
arbetsmiljö är grunden och här finns bland annat Arbetsmiljölagen (AML) som talar om hur 
arbetsmiljön ska se ut. Vidare har forskare inom området för arbetsvetenskap kommit fram till 
vissa speciella faktorer i arbetet som har stor betydelse för upplevelsen av den psykosociala 
arbetsmiljön (Rubenowitz, 2004). 
 
Egenkontroll i arbetet; individen bör själv ha möjlighet att vara med och styra arbetstakten 
och sättet att utföra sitt arbete.  
 
Ett positivt arbetsledningsklimat; det bör råda ett gott samarbetsklimat mellan över- och 
underordnade.  
 
Stimulans från själva arbetet; individen bör ha möjlighet att kunna använda sina anlag, 
förutsättningar och kunskaper i arbetet.  
 
God arbetsgemenskap; i arbetet bör finnas förutsättningar för bra trivsel och kontakt med 
arbetskamraterna.  
 
Optimal arbetsbelastning; individen bör ha en optimal arbetsbelastning, både i psykisk som i 
fysisk bemärkelse.  
 
För att arbetet ska kännas bra, menar Rubenowitz (2004) att människan behöver känna att hon 
kan utvecklas genom arbetet, att hon trivs med arbetskamraterna, att arbetsbelastningen varken 
är för låg eller för hög, att arbetsledningen uppfattas på ett positivt sätt, samt att individen har 
möjlighet att kontrollera sitt arbete.  
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Enligt Bruzelius och Skärvad (2004) är både forskare, praktiker, företagsledare och fackliga 
organisationer överens om att även följande faktorer kännetecknar ett gott arbete:  
 
Trygghet, respekt och säkerhet; den anställde bör ha trygghet, vara respekterad för det som 
han/hon gör samt inte utsättas för fysiska eller psykiska risker i sitt arbete. 
 
Självständighet; den anställde bör ha möjlighet till medbestämmande och inflytande i sitt 
arbete. 
 
Helhetssyn; den anställde bör ha överblick över det som görs i arbetet och bör kunna 
identifiera sig med detta. 
 
Feedback; den anställde bör få återföring på resultatet av det som görs i arbetet. 
 
Lär- och utvecklingsmöjligheter; den anställde bör få utveckla sin kompetens samt växa 
både i arbetet och som människa.  
 
Enligt Kaufmann och Kaufmann (1998) har forskning visat på en överensstämmelse mellan 
arbetstillfredsställelse och hänsynsfulla chefer. Det finns även en koppling mellan chefens 
tillgänglighet och öppenhet i kommunikationen och medarbetarnas upplevda 
arbetstillfredsställelse. För upplevd arbetstillfredsställelse är det också viktigt att de anställda får 
delta i beslut som påverkar det egna arbetet. 
 
 
2.1 Herzbergs tvåfaktorteori 
 
Grundprincipen i denna teori är att medarbetare som trivs på arbetsplatsen, också kommer att 
vara motiverade och produktiva. Herzberg (1959) refererad av Kaufmann och Kaufmann 
(1998) fann i sina studier (vilka också ligger till grund för teorin) av arbetstillfredsställelse och 
motivation, att de faktorer som skapar hög arbetstillfredsställelse inte är desamma som de 
faktorer som avvärjer missnöje. Han gjorde därför en distinktion mellan hygienfaktorer och 
motivationsfaktorer (motivatorer). För att uppnå en acceptabel arbetstillfredsställelse, alltså en 
situation där individen inte vantrivs, krävs att hygienfaktorerna är relativt väl tillgodosedda. 
Brister i, eller avsaknad av, hygienfaktorer kan alltså skapa otillfredsställelse hos personalen, men 
om faktorerna finns, utan brister, leder detta i sig inte till tillfredsställelse och trivsel. 
Motivationsfaktorer skapar arbetstillfredsställelse och motivation, men inte 
vantrivsel/otillfredsställelse om de saknas eller har brister. (Bruzelius Skärvad, 2004; Herzberg, 
Mausner & Bloch, 1993; Kaufmann och Kaufmann, 1998; Lennéer Axelson och Thylefors, 
2005). 
 
Hygienfaktorer:  
• Organisationens politik och administration (organisationen i dess helhet d.v.s. mål, visioner, 

strategier, kommunikationskanaler, information m.m.)  
• Ledarskap (ledarens kompetens och hur rättvis ledaren är, ledarens vägledning i, och 

delegering av, arbete) 
• Fysiska arbetsförhållanden (arbetsplatsens utformning m.m.) 
• Mellanmänskliga förhållanden (relationer mellan kollegor och mellan under- och 

överordnande) 
• Ekonomisk ersättning (lön och andra ekonomiska belöningar)  
• Status (inte främst formell status, utan statussymboler) 
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• Arbetsvillkor (trygghet i arbetet exempelvis skydd mot uppsägning)  
• Privatlivet (arbetstrivseln påverkas av privatlivet)   
 
Motivationsfaktorer:  
• Prestationer (tillfredställelsen av att utföra ett bra arbete, att se resultat och lösa problem) 
• Uppskattning (erkännande för väl utfört arbete) 
• Arbetet i sig självt (intressant, varierat, skapande och dyl.)  
• Ansvar (att känna ansvar för och ha kontroll över sin egen arbetssituation) 
• Befordran (att tilldelas en högre status i organisationen) 
• Utveckling (inlärning av nya färdigheter med större befordringsmöjligheter och möjligheter 

till vidare utveckling) 
 
 
2.2 Karasek´s krav och kontroll modell   
 
Kontroll/Inflytande – Arbetsbelastning/Krav  
Karasek (1979) refererad av Lennerlöf (1984) presenterar en modell där han använder sig av 
begreppen ”arbetskrav” och ”handlingsutrymme”. Psykisk påfrestning och ohälsa uppstår enligt 
denna modell ur obalansen mellan dessa två (Figur 1). I modellen framgår fyra olika typer av 
arbeten: 
 
 
 

 
 

Arbetskrav 

Kontroll 
(handlings-
utrymme, 
besluts-
fattande) 

Låga Höga

Lågt 

Högt 

Passiva 
arbeten 

Aktiva 
arbeten 

Lågstress 
arbeten 

Högstress 
arbeten 

Stress-
diagonal 

Aktivitets-
diagonal 

Figur 1. Karasek´s krav och kontroll modell (Aronsson, 
1987) 
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Högstressarbeten: kännetecknas av höga arbetskrav och låg kontroll, vilket ger risk för 
påfrestning och sjukdom. 
 
Aktiva arbeten: kännetecknas av höga arbetskrav och hög kontroll, vilket ger möjlighet till 
lärande och utveckling. 
 
Passiva arbeten: kännetecknas av låga arbetskrav och låg kontroll. 
 
Lågstressarbeten: kännetecknas av låga arbetskrav och hög kontroll. 
Johnsson (1986) refererad av Aronsson (1987) modifierade Karasek’s modell (1979), genom att 
införa dimensionen ”socialt stöd”. ”Socialt stöd har i olika studier befunnits fungera modererande på 
arbetskrav, stress och hälsa” (Aronsson, 1987). Socialt stöd har, förutom en direkt betydelse, även 
en bufferteffekt som hjälper när de anställda utsätts för höga krav. I Johnssons studie (1986) 
hade socialt stöd innebörden av ”individens förhållande till sina arbetskamrater”. Enligt 
Eriksson (1991) refererad av Furåker m.fl. (1991) innefattar socialt stöd även stöd från över- 
och underordnade och från det privata livet.  
 
 
2.3 Hackman och Oldham  
 
Arbetspsykologerna Hackman och Oldham (1976) refererad av Smither (1994) lade fram tre 
villkor för att arbetsmotivation, engagemang, arbetstillfredsställelse och hög prestation ska 
uppstå (Smither, 1994; Eppler och Nelander, 1992): 
 

1. Individen måste känna att det arbete han eller hon utför är meningsfullt. 
2. Individen måste känna ett personligt ansvar för resultatet av arbetet.  
3. Individen måste ha kunskap om resultatet av sina arbetsuppgifter.   

 
Detta uppstår genom att fem grundläggande egenskaper i arbetet är uppfyllda: 

1. Mångsidighet, dvs. individen måste få använda flera av sina färdigheter. Arbetet får 
inte vara monotont. 

2. Helhet, dvs. individen måste få se sin del i sammanhanget, se ”slutänden” på arbetet. 
3. Betydelse för andra, dvs. individen måste få se att dennes arbete är positivt för någon 

annan. 
4. Autonomi, dvs. individen måste få vara delaktig och få vara med och bestämma hur 

arbetet ska utföras. 
5. Feedback, dvs. individen måste få återkoppling i sitt arbete.  

 
 
2.4 Begreppsdefinitioner  
 
Utifrån tidigare forskning har vissa begrepp valts ut av författarna. Begreppen utgör grunden i 
studien och har avgränsats och definierats enligt följande:   
 
Kontroll handlar om tidspress, krav, egen delaktighet och påverkan i arbetet. Begreppet 
kopplas till Karasek´s (1979) och Hackman & Oldhams (1976) teorier. 
 
Förväntningar handlar om krav och ansvarsområden i arbetet. Begreppet kopplas till 
Karasek´s (1979) och Hackman & Oldhams (1976) teorier. 
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Motivation handlar om upplevd meningsfullhet, utveckling och utmaningar i arbetet. 
Begreppet kopplas till Herzbergs (1959) och Hackman & Oldhams (1976) teorier. 
 
Fysisk arbetsmiljö handlar om närmiljön, arbetsplatsens utformning och den utrustning som 
används i arbetet. Begreppet kopplas till Herzbergs (1959) tvåfaktorteori. 
 
Grupper/Socialt stöd/Kommunikation handlar om sociala relationer mellan medarbetare i 
gruppen. Begreppen kopplas till Herzbergs (1959) och Johnsons (1986) teorier.  
 
Ledarskap/Socialt stöd/Kommunikation handlar om sociala relationer mellan 
medarbetare och dess närmsta chef. Begreppen kopplas till Eriksson (1991) refererad av Furåker 
m.fl. (1991) samt till Herzbergs (1959) och Hackman & Oldhams (1976) teorier.  
 
Organisation handlar om politik och administration i företaget med inverkan på 
arbetsförhållandena. Begreppet kopplas till Herzbergs tvåfaktorteori (1959). 
 
 
 

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 
Personalansvariga vid Björkliden Fjällby har upplevt att det föreligger otillfredsställelse hos sin 
personal. Syftet med denna studie är att undersöka om personalen i Björkliden Fjällby upplever 
arbetsotillfredsställelse och vad, i sådana fall, denna orsakas av. Frågeställningen är: Upplever 
personalen otillfredsställelse i arbetet och, om så är fallet, vad orsakas den av?” 
 
 
 

4. METOD 
 
4.1 Undersökningsarena – Björkliden Fjällby 
 
Björkliden Fjällby är ett litet fjällsamhälle i nordligaste Sverige, ca 100 km nordväst om staden 
Kiruna. De flesta som bor i Björkliden Fjällby jobbar på dess fjällanläggning, där det bedrivs 
turismverksamhet. Större delen av personalen har säsongsanställning, eftersom fjällanläggningen 
har öppet för turister säsongvis; sommar och vinter. Endast ett fåtal personer har tillsvidare 
anställning eller vikariat. Dessa arbetar då året om. Totalt är cirka 100 personer anställda under 
vintersäsongen (februari – maj), och cirka 50 under sommaren (juni – september). Cirka 80 % 
av de anställda i Björkliden Fjällby är yngre än 35 år. De lever nära varandra; jobbar 
tillsammans, bor ihop och umgås med varandra på fritiden. Fritiden kännetecknas av fester och 
ett rikt sport- och friluftsliv. 
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4.2 Respondenter 
 
Nittiosex personer var anställda vid undersökningstillfället varav samtliga hade möjlighet att 
delta i studien (Tabell 1). Av dessa 96 besvarade 91 enkäten (44 kvinnor och 47 män). 
Femtiotvå procent tillhörde åldersgruppen -25 år, 28,6 % 26-35 år och 17,6 % 36 år eller äldre. 
Åttionio procent av personalen hade en säsongsanställning. Fyrtiofem procent av personalen 
jobbade sin första säsong, medan 52,8 % hade jobbat två eller flera säsonger i företaget. Sextio 
procent av personalen arbetade heltid. 
 
Tabell 1. Bakgrundsdata 
 

 
 
 
 
 

Respondenter 
Antal Procent 

Kön   
Man 47 51,6 
Kvinna 44 48,4 
   
Ålder   
18-25 47 51,6 
26-35 26 28,6 
36- 16 17,6 
Ej svar 2 2,2 
   
Arbetstid   
Heltid 55 60,4 
Deltid 36 39,6 
   
Retroaktiv anställning   
1 säsong 41 45,1 
2 säsonger 11 12,1 
Fler än 2 säsonger 37 40,7 
Ej svar 2 2,2 
   
Tjänst   
Arbetsledande + tillsvidare 6 6,6 
Arbetsledande + säsong, visstid 6 6,6 
Ej Arbetsledande + tillsvidare 3 3,3 
Ej Arbetsledande + säsong, visstid 75 82,4 
Ej svar 1 1,1 
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4.3 Enkät 
 
En kvantitativ studie med hjälp av en enkät innehållande 61 frågor har genomförts (Bilaga 2). 
Utifrån tidigare forskning och teorier om psykosocial arbetsmiljö och om vad som har 
betydelse för upplevelse av tillfredsställelse/otillfredsställelse i arbetet, har begrepp valts ut och 
använts som rubriker i enkäten. Det handlar om; kontroll, förväntningar, motivation, fysisk 
arbetsmiljö, grupper, socialt stöd, ledarskap, kommunikation och organisation. Dessa begrepp utgör 
grunden till frågornas utformning och placering i enkäten.  
 
Vid enkätfrågornas utformning har även QPSNordic frågeformulär och mätmetoder för lokala 
kartläggningar, kap 6 (Arbetslivsinstitutet, 2005) använts eftersom de innehåller frågor gällande 
de begrepp som använts som rubriker i enkäten. Vidare har egna frågor, gällande vad som är 
relevant för just Björkliden Fjällby, formulerats.  
 
Enkäten inleddes med ett formulär avseende person- och anställningsuppgifter. Vidare 
presenterades frågorna i enkäten tillsammans med en sexgradig skala; aldrig, mycket sällan, ganska 
sällan, ganska ofta, mycket ofta, och alltid. Anledning till valet av en sexgradig skala var att 
”tvinga” fram ett ställningstagande hos individen när denne skulle besvara frågorna. Enkäten 
innehöll också frågor gällande vad personen värderar högst i sitt arbete och om personen skulle 
välja att återkomma för att arbeta i Björkliden Fjällby. Sista sidan i enkäten var ämnad åt övriga 
synpunkter, där ordet var fritt. 
 
Trots undersökningens fokus på det psykosociala, finns även begreppet fysisk arbetsmiljö med i 
enkäten. Detta eftersom den fysiska arbetsmiljön också har betydelse för, och kan påverka, 
upplevelser av psykosocial otillfredsställelse i arbetet.  
 
Presentation av författarna, syftet med undersökningen och försäkran om anonymitet lades till 
enkäten i form av ett försättsblad. 
 
 
4.4 Procedur 
 
Enkätundersökningen gjordes i slutet av vintersäsongen 2005. För att förbereda de anställda i 
Björkliden Fjällby, informerades de i förväg om att en arbetsmiljöundersökning skulle ske v. 
18. Informationen delgavs i form av ett personligt brev med text och foto, vilket kopierades 
och sattes upp runt om i Björkliden Fjällby. Vidare höll personalansvariga på företaget 
informationsmöten med personalen om vad undersökningen skulle handla om och hur den var 
tänkt att genomföras.  
 
Enkätfrågorna delades personligen, av författarna, ut på plats i Björkliden Fjällby för att få en 
hög svarsfrekvens och kontroll över undersökningen. Ett konferensrum i huvudbyggnaden stod 
öppet tre dagar under v.18 mellan klockan 08.00 - 22.00, dit personalen kunde komma för att 
fylla i enkäten. De som arbetade utanför huvudbyggnaden i Björkliden Fjällby och/eller inte 
kommit till konferensrummet söktes upp.  
 
Varje person som svarat på enkäten fick skriva upp sitt för- och efternamn på en separat lista. 
Namnen stämdes sedan av mot en personallista. De som inte svarat på enkäten kontaktades för 
en påminnelse. 
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4.5 Databehandling 
 
Datamaterialet matades in och behandlades i SPSS. Svarsalternativen aldrig t o m alltid kodades 
från 1-6 där aldrig fick siffran 1, vilken motsvaras av högst upplevd otillfredsställelse. De frågor 
där svaret aldrig hade en positiv betydelse, vändes så att aldrig här istället fick siffran 6. Detta för 
att i samtliga enkätfrågor ge siffran 1 till det svarsalternativ som visar på högst otillfredsställelse.  
 
Svaren avseende den fristående enkätfrågan och Fråga 61 behandlades manuellt, d.v.s. räknades 
ut för hand av författarna. Den fristående enkätfrågan ”Vad uppskattar du mest i ditt nuvarande 
arbete” behandlades så att det alternativ som fått högst procent fick en etta osv. I de fall där 
någon anställd gett två av alternativen exakt lika stor procent, fick de båda samma 
turordningsnummer. Exempelvis om någon gett 50 % på två alternativ, fick de båda en etta 
vilket medförde att de två övriga (som ej fått någon procent) båda fick en fyra. I de fall där två 
alternativ fått lika men ej högst procent, har de båda fått en tvåa. Om två alternativ fått samma 
lägsta procent så fick de båda en fyra. Ett alternativ måste alltid komma sist och få en fyra; 
exempelvis om ett alternativ fått en etta (40 %) och två alternativ en tvåa (2 x 20 %), fick alltså 
det fjärde alternativet en fyra, oavsett om procent (ex 5 %) angivits här eller ej (ingen trea har 
alltså givits i detta fall), osv. Denna procedur gjordes för att skapa en rangordning mellan de 
olika alternativen.  
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5. RESULTAT1 
 
 
5.1 Kontroll 
 
Respondenterna upplevde, oberoende av grupptillhörighet, sin kontroll över den egna 
arbetssituationen som förhållandevis god (M=3,3) och män upplevde i något högre grad än 
kvinnor att de hade kontroll över den egna arbetssituationen (M=3,5 respektive 3,1). 
Oberoende av grupptillhörighet upplevde respondenterna att de kunde bestämma hur de ville 
göra sina arbetsuppgifter, att de hann med sina arbetsuppgifter under dagen, att de var nöjda 
med kvalitén på arbetet de utförde, att de hade möjlighet till social kontakt med 
arbetskamrater, samt att de kunde upprätthålla ett gott förhållande till företagets gäster. Vidare 
upplevde respondenterna ofta att de utförde arbetsuppgifter som de skulle behöva mer 
utbildning för, att de både hade för stort och för litet ansvar i sitt arbete, att de måste dra in på 
luncher eller ta med jobb hem samt att de utförde arbetsuppgifter som ligger utanför deras 
ansvarsområde. 
 
Tabell 2. Upplevelse av kontroll fördelat över kön (skala 1-6).  
 

Kontroll (M) 
 

Kvinnor 
(n = 44) 

 
Män 

(n = 47) 
Hinner du med dina arbetsuppgifter under en arbetsdag? 4,1 4,1 
Händer det att du måste dra in på luncher eller ta med dig jobb hem? 2,7 3,1 
Måste du arbeta övertid?  2,9 3,5 
Händer det att du måste utföra arbete som normalt ligger inom någon annans 
ansvarsområde?  

2,6 2,9 

Tycker du att du har för litet ansvar i arbetet?  2,1 2,3 
Tycker du att du har för stort ansvar i arbetet?  2,5 2,4 
Utför du arbetsuppgifter som du skulle behöva mera utbildning för?  1,9* 2,7 
Om det finns olika sätt att göra ditt arbete på, kan du då själv välja hur du skall göra 
det? 

4,2 4,5 

Kan du själv bestämma din arbetstakt? 3,2* 4,0 
Kan du påverka beslut som är viktiga för ditt arbete? 3,1* 3,9 
Är du nöjd med kvaliteten på det arbete du gör? 3,7 4,1 
Är det möjligt för dig att ha social kontakt med arbetskamrater medan du arbetar? 4,1 4,4 
Är du nöjd med din förmåga att upprätthålla ett gott förhållande till företagets 
gäster? 

4,2 4,7 

*p<0,05 
 
Signifikanta skillnader mellan kvinnor och män erhölls för ”Utför du arbetsuppgifter som du skulle 
behöva mera utbildning för?”, t(89)=0,009, p<0,05, ”Kan du själv bestämma din arbetstakt?”, 
t(89)=0,012, p<0,05, och för ”Kan du påverka beslut som är viktiga för ditt arbete?”, t(89)=0,010, 
p<0,05. De kvinnliga respondenterna upplevde lägre grad av kontroll när det gällde att själv 
bestämma sin arbetstakt och påverka beslut som är viktiga i arbetet. Vidare upplevde de att de 
mycket ofta utförde arbetsuppgifter som de skulle behöva mer utbildning för. 
 
Tabell 3. Upplevelse av kontroll fördelat över retroaktiv anställningstid (skala 1-6) 
 

                                                           
1 I samtliga tabeller som redovisar medelvärden skall dessa tolkas så att ju lägre medelvärdet är desto större är 
otillfredsställelsen.  
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Kontroll (M) 
 
1  

Säsong 
(n = 41) 

 
2 el fler 

Säsonger 
(n = 48) 

Hinner du med dina arbetsuppgifter under en arbetsdag? 4,3 4,0 
Händer det att du måste dra in på luncher eller ta med dig jobb hem? 2,7 3,0 
Måste du arbeta övertid?  2,8* 3,6 
Händer det att du måste utföra arbete som normalt ligger inom någon annans 
ansvarsområde?  2,3* 3,2 

Tycker du att du har för litet ansvar i arbetet?  2,0 2,5 
Tycker du att du har för stort ansvar i arbetet?  2,3 2,6 
Utför du arbetsuppgifter som du skulle behöva mera utbildning för?  2,0 2,5 
Om det finns olika sätt att göra ditt arbete på, kan du då själv välja hur du skall göra 
det? 4,0* 4,7 

Kan du själv bestämma din arbetstakt? 3,3* 4,0 
Kan du påverka beslut som är viktiga för ditt arbete? 3,2* 3,8 
Är du nöjd med kvaliteten på det arbete du gör? 4,1 3,6 
Är det möjligt för dig att ha social kontakt med arbetskamrater medan du arbetar? 4,2 4,4 
Är du nöjd med din förmåga att upprätthålla ett gott förhållande till företagets 
gäster? 4,2 4,7 

 
*p<0,05 
 
Signifikanta skillnader mellan retroaktiv anställningstid för ”Måste du arbeta övertid?”, t(89)=0,007, 
p<0,05, ”Händer det att du måste utföra arbete som normalt ligger inom någon annans ansvarsområde?”, 
t(89)=0,001, p<0,05,”Om det finns olika sätt att göra ditt arbete på, kan du då själv välja hur du skall 
göra det?”, t(89)=0,016, p<0,05,”Kan du själv bestämma din arbetstakt?”, t(89)=0,034, p<0,05, och 
för ”Kan du påverka beslut som är viktiga för ditt arbete?”, t(89)=0,020, p<0,05. Respondenter som 
arbetade sin första säsong upplevde i högre grad än de med längre anställningstid att de måste 
arbeta övertid samt att de måste utföra arbetsuppgifter som ligger utanför deras ansvarsområde. 
Respondenter som arbetat två eller fler säsonger upplevde i högre grad än de som arbetat 
kortare tid att de själva kunde bestämma hur de skulle utföra sina arbetsuppgifter, att de kunde 
bestämma sin egen arbetstakt och att de kunde påverka beslut som är viktiga för det egna 
arbetet. 
 
 
5.2 Förväntningar 
 
Respondenterna upplevde, oberoende av grupptillhörighet, sina förväntningar på arbetet som 
förhållandevis goda (M=3,7) och män upplevde detta i något högre grad än kvinnor (M=3,9 
respektive 3,5). Oberoende av grupptillhörighet upplevde respondenterna att de vet vilket 
ansvarsområde de har, vad som krävs av de i arbetet samt att det finns ganska klart definierade 
mål för arbetet. Vidare upplevde respondenterna att det ställs krav på dem att utföra 
arbetsuppgifter som ligger utanför deras arbetsområde och att arbetet ofta innehåller orimliga 
förväntningar.  
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Tabell 4. Upplevelse av förväntningar fördelat över kön (skala 1-6). 
 

Förväntningar (M) 
 

Kvinnor 
(n = 44) 

 
Män 

(n = 47) 
Finns det klart definierade mål för ditt arbete? 3,8 4,0 
Vet du vilket ansvarsområde du har? 4,3 4,7 
Vet du precis vad som krävs av dig i arbetet? 4,1 4,7 
Ställs det krav på dig att utföra arbetsuppgifter som ligger utanför ditt 
ansvarsområde?  

2,8 3,1 

Känner du att arbetet innehåller orimliga förväntningar?  2,6 2,9 
*p<0,05 
 
Inga signifikanta skillnader i upplevelse av förväntningar på arbetet erhölls mellan män och 
kvinnor. 
 
 
Tabell 5. Upplevelse av förväntningar fördelat över retroaktiv anställningstid (skala 1-6) 
 

Förväntningar (M) 
 
1  

Säsong 
(n = 41) 

 
2 el fler 

Säsonger 
(n = 48) 

Finns det klart definierade mål för ditt arbete? 4,0 3,8 
Vet du vilket ansvarsområde du har? 4,5 4,6 
Vet du precis vad som krävs av dig i arbetet? 4,5 4,4 
Ställs det krav på dig att utföra arbetsuppgifter som ligger utanför ditt 
ansvarsområde?  

2,5* 3,3 

Känner du att arbetet innehåller orimliga förväntningar?  2,4 3,0 
*p<0,05 
 
En signifikant skillnad mellan retroaktiv anställningstid erhölls för ”Ställs det krav på dig att utföra 
arbetsuppgifter som ligger utanför ditt ansvarsområde?”, t(89) =0,020, p<0,05. Respondenter som hade 
kortare anställningstid upplevde i högre grad än de som arbetat 2 eller flera säsonger att det 
ställdes krav på dem att utföra arbetsuppgifter som ligger utanför deras ansvarsområde. 
 
 
5.3 Motivation 
 
Respondenterna upplevde, oberoende av grupptillhörighet, sin motivation i arbetet som 
förhållandevis god (M=3,7) och män upplevde en något högre grad av motivation än kvinnor 
(M=3,9 respektive 3,5). Oberoende av grupptillhörighet upplevde respondenterna att de har 
ett personligt ansvar för att resultatet av deras arbete ska bli bra, att det känns roligt att gå till 
arbetet, att arbetet känns meningsfullt och ger en känsla av att ha utfört något värdefullt. Vidare 
upplevde respondenterna i hög grad att arbetet känns mindre betydelsefullt än fritiden. 
Respondenterna upplevde högst otillfredsställelse när det gäller känslan av att utvecklas och 
uppleva positiva utmaningar i arbetet. 
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Signifikanta skillnader mellan män och kvinnor erhölls för ”Innebär ditt arbete utmaningar som 
känns positiva för dig?”, t(89)=0,005, p<0,05, och för ” Känner du att du utvecklas genom ditt 
arbete?”, t(89)=0,017, p<0,05. De kvinnliga respondenterna upplevde i lägre grad än männen att 
arbetet innebär utmaningar som känns positiva och att arbetet ger dem en känsla av att ha 
utfört något värdefullt. Inga signifikanta skillnader i upplevelser av motivation erhölls mellan de 
som arbetat en säsong och 2 eller flera säsonger. 
 
Tabell 6. Upplevelse av motivation fördelat över kön (skala 1-6)  
 

Motivation (M) 
 

Kvinnor 
(n = 44) 

 
Män 

(n = 47) 
Tycker du att ditt arbete känns meningsfullt? 3,9 4,4 
Känner du att du utvecklas genom ditt arbete? 3,1 3,6 
Innebär ditt arbete utmaningar som känns positiva för dig? 2,9* 3,8 
Upplever du att du har ett personligt ansvar för att resultatet av ditt arbete ska bli 
bra? 

4,8 5,0 

Känns det roligt att gå till arbetet? 4,0 4,2 
Ger arbetet dig en känsla av att ha utfört något värdefullt?  3,4* 4,1 
Känns arbetet mer betydelsefullt än fritiden för närvarande?  2,3 2,5 
*p<0,05 
 
 
I Tabell 7 visas resultatet av den öppna enkätfrågan; Vad uppskattar du mest i ditt nuvarande arbete. 
De flesta av respondenterna har angett att de högst uppskattar möjligheterna till en berikande 
fritid. Därefter kommer arbetskamraterna, följt av kundkontakten och sist kommer övriga 
arbetsuppgifter. 
 
Tabell 7. Ordningsföljd avseende vad man uppskattar mest i sitt arbete.  
 

Vad uppskattar du mest i ditt nuvarande arbete (n=91). 
 
 Alternativ 
 
Ordningsföljd   
  
 1  Möjligheterna till en berikande fritid  
 
 2  Arbetskamraterna 
      
 3  Kundkontakten/att ge service  
  
 4  Övriga arbetsuppgifter 
 
 
 
5.4 Fysisk arbetsmiljö 
 
Respondenterna upplevde, oberoende av grupptillhörighet, den fysiska arbetsmiljön som 
förhållandevis dålig (M=2,9) och kvinnor upplevde detta i något högre grad än män (M=2,8 
respektive 3,0). Oberoende av grupptillhörighet upplevde respondenterna att de med sin 
utrustning sällan kan utföra arbetet på ett tillfredsställande sätt, att de i hög grad är missnöjda 
med sin utrustning som de använder och att närmiljön inte är så trivsam.  
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Tabell 8. Upplevelse av fysisk arbetsmiljö fördelat över kön (skala 1-6)  
 

Fysisk arbetsmiljö (M) 
 

Kvinnor 
(n = 44) 

 
Män 

(n = 47) 
Upplever du att du med den utrustning som du använder, kan utföra arbetet på ett 
tillfredsställande sätt?  

3,0 3,3 

Är du nöjd med den utrustning du använder i ditt arbete? 2,8 2,8 
Är din närmiljö trivsam? (lokaler och inredning) 2,8 3,0 
*p<0,05 
 
Det finns ingen signifikant skillnad i upplevelser av fysisk arbetsmiljö mellan kvinnor och män 
eller beroende på hur länge respondenten har arbetat i företaget. 
 
 
5.5 Grupper/Socialt stöd/Kommunikation 
 
Respondenterna upplevde, oberoende av grupptillhörighet, att arbetsgruppen fungerade bra 
(M=3,8) och män upplevde detta i något högre grad än kvinnor (M=3,9 respektive 3,8). 
Oberoende av grupptillhörighet upplevde respondenterna att de har ett gott arbetsklimat i 
arbetsgruppen, att de har en bra relation till sina arbetskamrater, att de uppskattar att ingå i 
gruppen, att samarbetet fungerar tillfredsställande, att kommunikationen i arbetsgruppen 
fungerar tillfredsställande, att arbetsbelastningen i gruppen är hyfsat jämnt fördelad, att man får 
stöd och hjälp samt uppskattning från sina arbetskamrater. Respondenterna upplevde också 
störande konflikter mellan arbetskamrater i arbetsgruppen samt konflikter mellan arbetsgrupper. 
 
Tabell 9. Upplevelse av grupper/socialt stöd/kommunikation fördelat över kön (skala 1-6).  
 

Grupper/Socialt stöd/Kommunikation (M) 
 

Kvinnor 
(n = 44) 

 
Män 

(n = 47) 
Tycker du att ni har ett gott arbetsklimat i din arbetsgrupp? 4,3 4,3 
Uppskattar du att ingå i gruppen? 4,7 4,7 
Fungerar samarbetet i arbetsgruppen på ett tillfredsställande sätt? 4,0 4,2 
Tycker du att kommunikationen i arbetsgruppen fungerar på ett tillfredsställande 
sätt? 

3,8 3,8 

Tycker du att arbetsbelastningen är jämnt fördelad inom arbetsgruppen? 3,7 3,7 
Har du lagt märke till störande konflikter mellan arbetskamrater i din arbetsgrupp?  3,0 2,8 
Har du lagt märke till störande konflikter mellan olika arbetsgrupper?  2,7 2,6 
Om du behöver, får du då stöd och hjälp med ditt arbete från dina arbetskamrater?  4,3 4,3 
Brukar dina arbetskamrater visa uppskattning för något du har gjort?   3,8 3,9 
Har du en bra relation till dina arbetskamrater? 4,6 4,7 
*p<0,05 
 
Det finns ingen signifikant skillnad i upplevelser av grupper/socialt stöd/kommunikation 
mellan kvinnor och män eller beroende på hur länge respondenten har arbetat i företaget. 
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5.6 Ledarskap/Socialt stöd/Kommunikation 
 
Respondenterna upplevde, oberoende av grupptillhörighet, ledarskapet som förhållandevis 
acceptabelt (M=3,3). Medelvärdet låg på 3,3 oavsett kön. Oberoende av grupptillhörighet 
upplevde respondenterna att de får hyfsat med stöd och hjälp från sin närmaste chef, att chefen 
ganska ofta ger uppskattning för deras arbetsprestationer och är villig att lyssna på problem som 
rör arbetet. Vidare upplevde respondenterna att chefen ganska sällan ger feedback och att 
kommunikationen fungerar ganska otillfredsställande. Respondenterna upplevde också att den 
närmsta chefen inte så ofta frågar hur arbetet går eller hur den anställde mår.  
 
Tabell 10. Upplevelse av ledarskap/socialt stöd/kommunikation fördelat över kön (skala 1-6).  
 

Ledarskap/Socialt stöd/Kommunikation (M) 
 

Kvinnor 
(n = 44) 

 
Män 

(n = 47) 
Om du behöver, får du då stöd och hjälp med ditt arbete från din närmaste chef?  3,6 3,6 
Om du behöver, är din närmaste chef då villig att lyssna på problem som rör ditt 
arbete?  

3,9 3,8 

Får du uppskattning för dina arbetsprestationer från din närmaste chef? 3,2 3,5 
Ger din närmaste chef dig feedback i ditt arbete? 3,0 2,9 
Tycker du att kommunikationen med din närmaste chef fungerar på ett 
tillfredsställande sätt?  

3,3 3,7 

Brukar din närmaste chef fråga dig om hur arbetet går för dig? 3,2 3,4 
Brukar din närmaste chef fråga dig om hur du mår? 3,0 2,5 
Tycker du att du har en bra relation till din närmaste chef? 3,5 3,7 
*p<0,05 
 
Här fanns en stor spridning vad gäller upplevelser; en del av respondenterna upplevde 
otillfredsställelse medan andra var positivt inställda. Det fanns dock ingen signifikant skillnad i 
upplevelser av Ledarskap/Socialt stöd/Kommunikation mellan kvinnor och män eller beroende 
på hur länge respondenten har arbetat i företaget.   
 
 
5.7 Organisation 
 
Respondenterna upplevde, oberoende av grupptillhörighet, organisationen som mindre bra 
(M=2,6) och kvinnor upplevde detta i något högre grad än män (M=2,5 respektive 2,7). 
Oberoende av grupptillhörighet upplevde respondenterna att klimatet på arbetsplatsen är 
ganska avslappnat och trivsamt. Vidare upplevde respondenterna att klimatet på arbetsplatsen 
inte är så uppmuntrande och stödjande, att de anställda mycket sällan tas om hand på sin 
arbetsplats, att informationen i företaget fungerar på ett otillfredsställande sätt och att ledningen 
inte intresserar sig för personalens välbefinnande. Vidare upplevde respondenterna i hög 
utsträckning att organisationen inte inspirerar dem till att göra sitt bästa och att man inte ofta 
talar om för sina vänner att det är ett bra ställe att arbeta på. 
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Tabell 11. Upplevelse av organisation fördelat över kön (skala 1-6).  
 

Organisation (M) 
 

Kvinnor 
(n = 44) 

 
Män 

(n = 47) 
Är klimatet på arbetsplatsen uppmuntrande och stödjande? 2,8 3,3 
Är klimatet på arbetsplatsen avslappnat och trivsamt? 3,5 3,4 
Tas de anställda väl omhand på din arbetsplats? 2,6 2,8 
Fungerar informationen i företaget på ett tillfredsställande sätt?  2,3 2,4 
Intresserar sig ledningen för personalens hälsa och välbefinnande? 2,1 2,1 
Talar du om för dina vänner att organisationen är ett bra ställe att arbeta på?  2,4 2,4 
Inspirerar organisationen dig att göra ditt bästa?   2,3 2,5 
*p<0,05 
 
Det fanns ingen signifikant skillnad i upplevelse av organisationen mellan kvinnor och män 
eller beroende på hur länge respondenten har arbetat i företaget. 
 
 
5.8 Övrigt 
 
Tabell 12 visar hur personalen i Björkliden Fjällby svarade på frågan om att vilja fortsätta i eller 
byta företag.  
 
Tabell 12. Antal svar på respektive givna svarsalternativ (n=91). 
  
Om du fick välja, skulle du då:    
  Ja  Nej 
 
Alternativ  Antal Antal 
 
- Fortsätta i / återkomma till samma företag och med  
samma arbetsuppgifter?   50 41     
   
- Fortsätta i / återkomma till samma företag men  
byta arbetsuppgifter?  40  49    
  
 
- Byta företag men utföra samma arbetsuppgifter?   59  29 
 
 
- Byta företag och byta arbetsuppgifter?  57  28  
  

 
 
5.9 Sammanfattning av resultaten  
 
Resultaten av denna undersökning visade att det finns en arbetsotillfredsställelse hos personalen 
i Björkliden Fjällby. Otillfredsställelsen utmärker sig främst gällande vissa delar av arbetet: 
Organisation, Fysisk arbetsmiljö och Ledarskap/Socialt stöd/Kommunikation. Otillfredsställelse visade 
sig även vad gällde Kontroll och Förväntningar, men här endast gällande vissa specifika frågor i 
enkäten. Minst otillfredsställelse finns under rubrikerna Motivation och Grupper/Socialt 
stöd/Kommunikation. Sammanfattningsvis kan konstateras att den otillfredsställelse som 
personalen i Björkliden Fjällby upplevde handlar om det stöd, den kommunikation och den 
feedback som fås och ges inom organisationen och via ledarskapet. Vidare upplevdes närmiljön 
och den utrustning som används i arbetet otillfredsställande. Personalen upplevde också 
tidspress samt otillfredsställelse gällande ansvarsområden och möjligheter till inflytande i arbetet. 
Vidare upplevdes otillfredsställelse vad gällde kompetens, utveckling och utmaningar i arbetet. 
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En del av personalen upplevde också att arbetsbelastningen är ojämnt fördelad inom 
arbetsgruppen. Resultaten visade också att en del upplevde att det förekommer konflikter 
mellan och inom arbetsgrupper.  
 
Fyrtiofyra av 91 respondenter hade skrivit egna kommentarer i enkäten. En sammanfattning av 
de mest förekommande kommentarerna gällande otillfredsställelse redovisas nedan:  
 
Sammanfattning av personalens kommentarer avseende otillfredsställelse i arbetet i 
Björkliden Fjällby: 
 

• Kommunikationen inom organisationen fungerar dåligt. 
 
• I vissa fall känns arbetsuppgifterna oklara. Saknar feedback. 
 
• Jobbet upplevs stressigt, för mycket att göra, ingen back-up. Behov av fler anställda. 
 
• Önskar bättre fördelning av arbetsuppgifter hos avdelningscheferna. Upplever att en del 

har för mkt att göra. 
 
• Önskar en mer positiv attityd från ledningen. Mer förtroende och uppskattning. 
 
• Önskvärda egenskaper som värdesätts hos arbetsledare är: kompetens, kunna lyssna, 

kommunicera och informera, ha förståelse för sina medarbetares arbetssituationer. 
 
• Den fysiska arbetsmiljön upplevs ha vissa brister. Utrustning och vissa lokaler är i dåligt 

skick. Trångt, dålig ventilation. Brist på saker/utrustning som behövs för att kunna göra 
ett bra arbete. 

 
 
En komplett sammanfattning av de anställdas kommentarer finns i Bilaga 4. 
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6. DISKUSSION 
 
Resultaten av undersökningen har gett en bild av hur personalen upplever sitt arbete i 
Björkliden Fjällby. De enkätfrågor som har visat på högst upplevd otillfredsställelse diskuteras 
nedan.  
 
 
6.1 Begreppen Organisation, Fysisk arbetsmiljö och Ledarskap/Socialt 
stöd/Kommunikation  
 
Personalen i Björkliden Fjällby upplevde störst otillfredsställelse avseende enkätfrågorna 
gällande begreppen Organisation, Fysisk arbetsmiljö och Ledarskap/Socialt stöd/Kommunikation. 
Dessa begrepp ingår även som hygienfaktorer i Herzbergs tvåfaktorteori (1959) refererad av 
Kaufmann och Kaufmann (1998), vilket innebär att de har betydelse för att inte känna 
otillfredsställelse och vantrivsel i arbetet. Enligt detta upplevde personalen i Björkliden Fjällby 
otillfredsställelse i sitt arbete eftersom det förekommer brister avseende de tre ovan nämnda 
begreppen.  
 
6.1.1 Närmiljö och utrustning i arbetet 
De anställda upplevde otillfredsställelse gällande närmiljön och den utrustning som används i 
arbetet enligt kommentarer som personalen i Björkliden Fjällby angivit i enkäten; ”Den fysiska 
arbetsmiljön gör att man inte är på topp och därför inte kan göra sitt bästa”, ”..ofta frustrerande att arbeta 
med dålig utrustning eller brist på saker. Bättre personalbostäder och tillhörande utrustning”.  
 
6.1.2 Kommunikation, stöd och feedback 
Respondenterna upplevde också otillfredsställelse när det handlar om den politik och 
administration som bedrivs i företaget och den inverkan detta har på arbetsförhållandena; att 
kommunikationen inte fungerar tillfredsställande samt att det finns brister vad gäller det stöd 
och den feedback som ges och fås inom organisationen och via ledarskapet. De anställda 
kommenterade detta enligt följande: ”För Björklidens del måste man först börja arbeta hårt gällande 
personalpolitiken/miljön. Utan nöjd personal = ingen bra service utåt till gästerna. Kommunikation är A 
och O. Är man välinformerad undviker man många konflikter. Arbetsledare måste lära sig att ge feedback 
samtidigt våga ge konstruktiv kritik. Alla människor är duktiga på något men det gäller att hitta rätt 
arbetsplats/avdelning för just honom/henne.”, ”Kommunikationen mellan ledning och personal närmast 
obefintlig. Ingen feedback åt något håll mellan ledning och personal”. En kompetent ledare bör kunna 
kommunicera, ge stöd och feedback. Enligt Kaufmann och Kaufmann (1998) finns det en 
koppling mellan chefens tillgänglighet och öppenhet i kommunikationen och medarbetarnas 
upplevda arbetstillfredsställelse. Kaufmann och Kaufmann (1998) skriver också att 
undersökningar har visat på otillfredsställelse hos medarbetare då de upplever sig ha fått för lite 
uppmuntran, feedback och stöd i sitt arbete. Även Yukl (1989) refererad av Abrahamsson 
(2002) menar att hänsynsfulla chefer har mer tillfredsställda medarbetare.  
 
6.1.3 Arbetsbelastning 
Annat som framkom i undersökningen i Björkliden Fjällby och som tyder på brister i 
ledarskapet var bland annat att respondenterna upplevde att arbetsbelastningen inom 
arbetsgrupperna är ojämnt fördelad. En ledare bör se till att fördelningen av arbetsuppgifter 
inom arbetsgruppen är accepterad av de berörda. Enligt Herzberg (1959) refererad av 
Kaufmann och Kaufmann (1998) är det viktigt att en ledare är rättvis för att personalen inte ska 
känna otillfredsställelse. 
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6.2 Begreppen Kontroll, Förväntningar och Grupper/Socialt 
stöd/Kommunikation  
 
6.2.1 Ansvar och inflytande 
Vidare upplevde personalen i Björkliden Fjällby otillfredsställelse avseende sitt ansvar i arbetet. 
Ojämnt fördelad arbetsbelastning kan förklara varför de upplevde att de har för stort ansvar i sitt 
arbete. Indikationer har getts via kommentarer i enkäterna att exempelvis arbetsledare kan ha 
för stora arbetsområden; ”Bättre fördelning av ledningens uppgifter. Så att avdelningscheferna hinner 
med. Kort och gott!”. Vidare kan det funderas över varför så många även upplevde sig ha för litet 
ansvar i sitt arbete. Kan det vara så att organisationen inte ser potentialen hos de anställda och 
därför inte heller vågar delegera ansvar? ”Hela anläggningen genomsyras av en känsla av klyfta 
mellan ledning och övrig personal. Mer ansvar borde läggas ut på personalen + mer förtroende och 
uppskattning borde visas till personalen”, ”Attitydförändring från ledning gentemot personal. Mindre 
kontroll/misstänksamhet och mer positiv attityd till sin personal”, ”Man får inte en känsla av att 
personalen är värdefull för företaget”. Genom kommentarerna ovan där personalen uttryckte en 
önskan om mer ansvar och förtroende samt att de upplevde sig vara kontrollerade i sitt arbete, 
vore det en önskan att organisationens syn på de anställda istället lutade mer åt Mc Gregor’s 
(1960) teori Y refererad av Smither (1994) och Lennerlöf (1984), vilket skulle innebära ett 
större förtroende för de anställda från organisationens sida.   
 
Respondenterna upplevde också otillfredsställelse vad gäller möjligheter till inflytande i arbetet. 
Möjligheten till inflytande och kontroll i sitt arbete är enligt Gardell (1977) refererad av 
Lennéer, Axelson och Thylefors (2005) en viktig faktor för arbetstillfredsställelsen; för att känna 
arbetsglädje.  
 
6.2.2 Tidspress/stress 
Personalen i Björkliden Fjällby upplevde otillfredsställelse i form av tidspress/stress i sitt arbete. 
Kommentarer har också getts om att företaget gjort nedskärningar, bland annat gällande 
personalstyrkan; ”Jag tror det stora problemet är att ledningen för koncernen har dragit ner så mkt på 
allt, framför allt personalen dragen ner till mkt kritisk nivå, vilket gör att all personal får jobba alldeles för 
mycket. Personalen bränner ut sig på tre månader och det gäller både personal som ledning på 
anläggningen.” ”..sedan har vi under många år levt under ständiga nedskärningar vilket har lett till att 
mycket blivit eftersatt”. ”För lite personal, ohållbar situation. Allt jobb blir halvdant”. Dessa 
nedskärningar kan förklara den tidspress/stress som de anställda i Björkliden Fjällby upplevde. 
Vidare var det så att under vintersäsongen 2005 när undersökningen gjordes, drabbades 
personalen i Björkliden Fjällby av en influensaepidemi, vilket medförde många sjukskrivningar. 
Detta har säkerligen påverkat resultaten i undersökningen eftersom dessa sjukskrivningar 
medförde en större arbetsbelastning på dem som var kvar i arbete och kan därför ha bidragit till 
den stress/tidspress personalen upplevde; ”Den här säsongen har varit otroligt någonsin. Har varit för 
mkt arbetsuppgifter och för lite personal”, ”..alldeles för lite personal att utföra arbetsuppgifterna. Varje 
gång ngn är sjuk blir det kris”, ”Trivs, men för hög belastning just nu” .  
 
Enligt House och hans väg-mål-teori refererad av Kaufmann och Kaufmann (1998) är det, vid 
tillfällen när det i en arbetsgrupp upplevs tidspress/stress och ökad arbetsbelastning extra viktigt 
med ett stödjande ledarskap för arbetstillfredsställelsens skull. 
 
Den ökade arbetsbelastningen som sjukskrivningarna medförde kan också vara en möjlig 
förklaring till varför personalen upplevde sig ha arbetsuppgifter som normalt inte låg inom 
deras ansvarsområde. Detta kan också förklara varför personalen upplevde att arbetet innehåller 
orimliga förväntningar. Ovanstående samt den otillfredsställelse personal kände gällande 
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organisationen och ledarskapet kan förklara upplevelser av konflikter inom och mellan 
arbetsgrupper; ”Stress och belastning har tagit hårt på de som arbetar så ej förvånad att det finns 
konflikter och misstrivsel inom gruppen. Tycker om dem jag arbetar med. Slutligen önskar jag att 
ledningen tar sitt förnuft till fånga och slutar att dra in på personal”. Enligt Rubenowitz (2004) 
uppstår konflikter ofta i organisationer som har brister i ledarskapet, brister vad gäller ansvars- 
och befogenhetsfördelning samt brister gällande kravbeskrivningar på rimliga arbetsinsatser.  
 
6.2.3 Kompetens 
Vidare upplevde många av respondenterna att de fick utföra arbetsuppgifter som de egentligen 
skulle ha behövt mer utbildning för. Det kan möjligen förklaras av den ökade 
arbetsbelastningen som de många sjukskrivningarna medförde. I och med den ökade 
arbetsbelastningen kanske personalen inte bara fick uppgifter som låg utanför deras egentliga 
arbetsområde, utan även sådana som låg utanför deras kompetensområde. En annan förklaring 
är kanske att Björkliden Fjällby inte satsar nog mycket på introduktion och utbildning för 
personalen; ”Mer eller en bättre introduktion för alla nya som kommer så att de vet vad som ska göras, 
”Offra” gärna en hel dag till en genomgång hur utrustning fungerar m.m. så att gästerna inte behöver lida 
för att företaget inte kan lära ut och visa”, ”Tycker det är skandal att personalen som kommer hit kastas 
in i ett arbete utan någon som helst genomgång eller inkörningsperiod”. ”Dålig träning/pedagogik i 
förberedelserna för säsongstart.” 
 
 
6.3 Begreppet Motivation 
 
6.3.1 Motivation 
Enligt Rubenowitz (2004) leder ofta en otillfredsställande arbetsmiljö till låg arbetsmotivation. 
Med tanke på att personalen i Björkliden Fjällby upplevde arbetsotillfredsställelse, borde svaren 
på de enkätfrågor som handlar om motivation ha visat på en högre otillfredsställelse än vad de 
gjorde. En möjlig förklaring till den låga otillfredsställelsen kan vara att personalen inte hinner 
bli omotiverad under de få månader en säsong sträcker sig. En annan förklaring kan vara att 
personer som jobbar med denna typ av säsongsarbete har annat än arbetet i sig självt som 
motivationskälla. Enligt Gudmundson och Lundberg (2001) som också gjort en studie om 
säsongsarbetare på annan en svensk skidort, motiveras denna grupp främst av de sociala 
relationerna på arbetsplatsen. Enligt Lee-Ross (1999) refererad av Gudmundson och Lundberg 
(2001) är det just den speciella livsstil som råder här som personen är ute efter; att träffa och 
umgås med likasinnade människor, åka skidor m. m. 
 
6.3.2 Utveckling och utmaningar  
De enkätfrågor om motivation som personalen vid Björkliden Fjällby var mest otillfredsställda 
med handlade om utveckling och utmaningar i arbetet. Kanske inte ett så förvånande resultat 
då en person förmodligen inte hinner utvecklas och/eller utmanas så mycket av själva arbetet 
under en säsong på tre-fyra månader. Vidare kom det fram att de flesta i personalen värderade 
sin fritid högre än själva arbetet. Detta styrks också av den fristående enkätfrågan som just 
handlar om vad personalen uppskattar mest i sitt arbete. Här kom det alltså fram att personalen 
uppskattade fritiden och gemenskapen mest; ”Man jobbar här och det är för naturen och de goda 
arbetskamraterna (stämningen)”. 
 
Enligt resultatet av frågan som handlar om ifall man som anställd vill fortsätta i, eller byta 
företag framgår att många ville det senare. Just detta, att vilja byta jobb, är en effekt som en 
otillfredsställande arbetsmiljö kan föra med sig, enligt Rubenowitz (2004).  
 
 



 20  

6.4 Diskussion om metod 
 
Valet att göra undersökningen under vintersäsong berodde på att personalstyrkan då är dubbelt 
så hög som på sommaren, vilket ger ett tyngre underlag till studien. Anledningen till valet av 
en kvantitativ studie var att kunna få med alla de anställdas upplevelser. 
 
6.4.1 Hot mot validitet och reliabilitet 
Det tillvägagångssätt på vilket enkäterna delades ut, gör det omöjligt att kunna återupprepa en 
exakt likadan procedur. Detta på grund av att det fanns en brist på kontroll av utomstående 
variabler som kan ha påverkat de som svarade på enkäten. Tanken var från början att låta 
enkäten besvaras under uppsikt för att ha kontroll över proceduren. Detta visade sig vara svårt 
att genomföra på grund av att personalen i Björkliden Fjällby var utspridda över ett större 
område. Möjligheten att ta sig till konferensrummet var för en del anställda begränsad. 
Enkäterna besvarades därför på olika platser i Björkliden Fjällby och en del av dessa stod inte 
under författarnas uppsikt. Det fanns ingen möjlighet att närvara vid alla tillfällen. För att alla 
skulle hinna ta del av enkäten, delades den ut så att en del kunde ta hem den och fylla i den. 
En del arbetsledare delade ut enkäten till sin egen arbetsgrupp. Dessa enkäter samlades sedan in 
och överlämnades personligen av arbetsledaren och i vissa fall av de anställda själva. Risken här 
är att personalen kan ha påverkats av andra kollegor avseende svarsalternativen i enkäten eller 
att de känt att de inte kunnat svara sanningsenligt eftersom arbetsledaren själv ombesörjde 
inlämnandet av enkäten. För att minska bristen av kontroll av utomstående variabler, borde 
enkäten ha fyllts i av alla i samma lokal och under likadana förutsättningar. Detta fanns det inte 
någon möjlighet till.  
 
Felformulerade frågor kan ha gett upphov till missuppfattning eller i någon mån ha styrt den 
person som besvarade enkäten. Ett exempel är att det i enkäten användes ord som ”åsikt” och 
”uppfattning” när det egentligen skulle stå ”upplevelse”. Undersökningen handlar om de 
anställdas upplevelser och inte om deras värderingar. Alltså borde ordet upplevelse ha använts 
konsekvent genom hela enkäten. Fel ordval kan ha påverkat valet av svarsalternativ.  
 
6.4.2 Begreppsvaliditet 
I enkäten användes olika begrepp som rubriker. Det gavs inga definitioner avseende dessa, 
vilket kan ha skapat förvirring och egna tolkningar hos dem som svarade på enkäten. 
Definitioner borde alltså ha getts i enkäten under respektive rubrik. I många fall befann sig 
dock författarna på plats när enkäterna fylldes i och kunde då besvara frågor kring oklarheter i 
enkäten.  
 
Vidare kan oklarheter ha uppstått vad gäller enkätens försättsblad. Här står att syftet med 
undersökningen är att förbättra arbetsmiljön för de anställda. Detta är ju ett indirekt syfte som 
egentligen är Björklidens Fjällbys och inte författarnas. Författarnas mål och förhoppning är att 
med denna undersökning bidra och hjälpa på vägen till en bättre psykosocial arbetsmiljö. Att 
undersökningen gällde den psykosociala delen av arbetet var författarna otydliga med i enkäten. 
Här står endast att det är en ”arbetsmiljöundersökning”, vilket kopplades till fysisk arbetsmiljö. 
Författarna borde ha varit tydligare med att nämna att fokus i undersökningen låg på det 
psykosociala planet.   
 
6.4.3 Intern validitet 
I början fanns hos personalen en viss misstänksamhet mot enkätundersökningen. Många oroade 
sig över anonymiteten i undersökningen; att just deras svar skulle kunna synliggöras. Trots 
information om syftet med undersökningen och om ”anonymitetsgarantin”, kan det ju tänkas 
vara så att några av personerna som varit med i undersökningen, inte varit ärliga i sina svar. 
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Dock har undersökningen också fått positiva reaktioner, vilket säkerligen har bidragit till ärliga 
svar i enkäten. Många skrev på sista sidan i enkäten att de uppskattade undersökningen; 
”Kanonbra att ni gör detta, för det är nog en hel del som hade kunnat förbättrats.”, Tack för möjligheten 
att vara anonym och kunna säga vad man tycker”, ”Väldigt bra att ni tar er tid att göra denna enkät i o 
m arbetssituationen här i Björkliden”, ”Jag tycker att det är bra att vi får fylla i enkäten och jag hoppas 
att arbetsmiljön förbättras i Björkliden!”  
 
 
6.5 Etiska överväganden 
 
Författarna borde ha varit tydligare med att informera om att deltagandet i undersökningen var 
frivilligt. Endast muntlig information om detta gavs. 
 
Ungefär lika många respondenter var otillfredsställda respektive tillfredsställda avseende frågorna 
under rubriken Ledarskap/Socialt stöd/Kommunikation. Därför skulle frågorna under denna 
rubrik kunna undersökas vidare avdelningsvis för att försöka hitta de otillfredsställda 
respondenterna. I denna studie skulle detta dock vara oetiskt, på grund av den utlovade 
anonymiteten till respondenterna. Eftersom att antalet personal på vissa avdelningar i 
Björkliden Fjällby var så få, fanns en risk att anonymiteten skulle brytas då det skulle kunna 
förstås vem som svarat vad i enkäten. Här kan istället Björkliden Fjällby själva undersöka saken 
vidare.  
 
 
6.6 Övriga reflektioner 
 
Denna undersökning i Björkliden Fjällby har varit givande kunskaps- och erfarenhetsmässigt.   
 
För en enklare uträkning av resultatet på den fristående enkätfrågan, som handlar om vad man 
uppskattar mest i sitt nuvarande arbete (Tabell 7), hade den kunnat utformats så att de som 
svarade på enkäten själva hade fått rangordna alternativen från ett till fyra, istället för att 
rangordna efter egen vald procent.    
 
Den negativa klangen i arbetet beror på att fokus i undersökningen har legat på upplevd 
otillfredsställelse. Eftersom syftet med undersökningen var att ta reda på om otillfredsställelse finns 
och, i så fall var, hade detta istället kunnat undersökas indirekt, genom att fokusera på vad i 
arbetet personalen är nöjda och tillfreds med.  
 
Värt att nämna är att Björkliden Fjällby har bytt ägare 2005-06-01. Efter ägarbytet har en del 
förändringar skett. Förutom att organisationen har en ny ledning med nya tankegångar, har det 
också investerats i ny utrustning i företaget, samt har ledarskapsutbildningar genomförts. Med 
tanke på resultaten av denna studie är detta förändringar som kan ha stor betydelse för att 
minska den upplevda otillfredsställelsen hos personalen.  
 
 
6.7 Förslag till åtgärder  
 
Utöver de förändringar som redan gjorts i Björkliden Fjällby, skulle organisationen för att 
komma tillrätta med otillfredsställelsen, kunna se över personalstyrkan i företaget. Behövs det 
anställas fler personer eftersom medarbetare i Björkliden Fjällby upplever stress/tidspress och 
brist på back-up? Andra åtgärder för att minska otillfredsställelsen skulle kunna vara att komma 
igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) i företaget. En undersökning som gjordes 
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i Björkliden Fjällby våren 2006 (Danell & Yverts, 2006), visade att rutiner kring SAM finns 
dokumenterade i en pärm hos personalansvarig på företaget. Dock var SAM inte införlivat 
praktiskt i verksamheten vid den tidpunkten. Om det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar 
som det ska, har personalen kontinuerlig möjlighet att framföra synpunkter och upplevelser av 
arbetet, vilket innebär att det i ett tidigt skede kan tas itu med eventuell arbetsotillfredsställelse.  
 
 
6.8 Vidare forskning 
 
Denna undersökning har gett en övergripande bild av upplevd arbetsotillfredsställelse hos 
personalen i Björkliden Fjällby. För att se mer exakt var i organisationen denna 
otillfredsställelse finns, kan Björkliden Fjällby själva gå in och undersöka personalens 
upplevelser i respektive arbetsgrupp. Då kanske det finns möjlighet att få fram var i 
organisationen otillfredsställelse upplevs gällande begreppet Ledarskap/Socialt 
stöd/Kommunikation. 
 
Slutligen, med tanke på de förändringar som är gjorda i Björkliden Fjällby, skulle det vara 
intressant att göra en uppföljning av denna undersökning för att se hur personalen upplever 
arbetet idag, i den nuvarande organisationen.  
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Bilaga 1. Brev om ankomst 
   
 

(Om du har frågor, ring 073-054 50 XX el 070-959 67 XX) 

Forskning/Arbetsmiljöundersökning 
kommer att ske under v.18 

 
 
Denna undersökning kommer att omfatta chefer, 
arbetsledare och övriga anställda på Björkliden Fjällby.  
 
Vi heter Ulrika Danell och Mariana Yverts. Vi läser till 
beteendevetare på Luleå Tekniska Universitet. I arbetet med 
vår CD-uppsats ska vi titta på vad personalen har för 
uppfattning om arbetsmiljön i Björkliden Fjällby. Syftet är att 
förbättra den för de anställda.  
 
För att kunna göra detta behöver vi Din hjälp! 
 
Under v.18 kommer vi att finnas på plats i Björkliden. Vi 
kommer då att låta dig genomgå en enkätstudie där du får 
svara på ett antal frågor rörande din arbetsmiljö. Vi vore då 
tacksamma om du tog dig tid att fylla i vår enkät så 
sanningsenligt och noggrant som möjligt. Du är självklart 
anonym, dvs ingen kommer att ta reda på vad just du har 
svarat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vänligen 
/Ulrika Danell och Mariana Yverts 
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Arbetsmiljöundersökning 
 
Hej! 
 
Vi heter Ulrika Danell och Mariana Yverts. Vi läser till 
beteendevetare på Luleå Tekniska Universitet. I arbetet med 
vår CD-uppsats ska vi titta på vad personalen har för 
uppfattning om arbetsmiljön i Björkliden Fjällby. Syftet är att 
förbättra den för de anställda.   
 
För att kunna göra detta behöver vi Din hjälp! 
 
Vi vore tacksamma om du tog dig tid att fylla i denna enkät så 
sanningsenligt och noggrant som möjligt. Du är självklart 
anonym, dvs ingen kommer att ta reda på vad just du har 
svarat. 
 
Tack på förhand! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
/Ulrika Danell och Mariana Yverts 
 
 
 

 
 
 
 
(Om du har frågor, ring 073-054 50 XX el 070-959 67 XX) 
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Så här besvarar du formuläret 
 
På följande sidor finns frågor och påståenden om ditt arbete och din arbetsplats.  
Syftet med detta frågeformulär är att samla information om hur personalen i  
Björkliden Fjällby trivs och upplever sin arbetsmiljö.  
 
Ta god tid på dig när du svarar.  
 
Du besvarar frågorna genom att kryssa i det svarsalternativ som bäst stämmer  
överens med din åsikt.    
 
  
1. PERSON och ANSTÄLLNINGSUPPGIFTER 
 
 
 
1. Kön:  Man   
 Kvinna    
    
     
2. Ålder: ____________   
 
   
3. Vilken är din huvudsakliga  
arbetsuppgift?    
     
    
_________________________   
    
 
4. Har du en arbetsledande 
ställning? 
 Ja  
 Nej  
 
 
5. Anställningsvillkor, är du: 
 
Fast anställd/ 
tillsvidare anställd?  
Om denna anställning,  
hur länge har 
du arbetat  
i företaget? ____________  
 
Säsongsanställd?  
Om denna anställning,  
hur många säsonger har 
du arbetat 
i företaget? 
 En/min första 
 säsong  
 Två  
 Fler än två  
 
Visstidsanställd el  
vikarieanställd?    
Om denna anställning,  
hur länge har du  
arbetat i företaget? _________  
 
 
6. Arbetar du: 
 
 Heltid?  
 
 Deltid?  
Om deltid, hur 
många procent  
arbetar du? ____________     
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2. KONTROLL 
 
   mycket ganska ganska  mycket  
  aldrig sällan sällan ofta ofta alltid 
     
7. Hinner du med dina arbetsuppgifter 
under en arbetsdag?        
 
 
8. Händer det att du måste dra in på luncher eller 
ta med dig jobb hem?        
 
 
9. Måste du arbeta övertid?        
  
10. Händer det att du måste utföra arbete som normalt 
ligger inom någon annans ansvarsområde?         
 
 
11. Tycker du att du har för litet ansvar i arbetet?        
 
 
12. Tycker du att du har för stort ansvar i arbetet?        
 
 
13. Utför du arbetsuppgifter som du skulle  
behöva mera utbildning för?         
 
 
14. Om det finns olika sätt att göra ditt arbete på, 
kan du då själv välja hur du skall göra det?         
 
 
15. Kan du själv bestämma din arbetstakt?          
 
 
16. Kan du påverka beslut som är viktiga för  
ditt arbete?         
 
 
17. Är du nöjd med kvaliteten på det arbete du gör?         
 
 
18. Är det möjligt för dig att ha social kontakt 
med arbetskamrater medan du arbetar?        
 
 
19. Är du nöjd med din förmåga att upprätthålla  
ett gott förhållande till företagets gäster?        
 
 
 
3. FÖRVÄNTNINGAR 
 
 
20. Finns det klart definierade mål för ditt arbete?        
 
 
21. Vet du vilket ansvarsområde du har?        
 
 
22 . Vet du precis vad som krävs av dig i arbetet?        
 
 
23. Ställs det krav på dig att utföra arbetsuppgifter 
som ligger utanför ditt ansvarsområde?        
 
  
24. Känner du att arbetet innehåller orimliga 
förväntningar?         
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4. MOTIVATION 
   mycket ganska ganska  mycket  
  aldrig sällan sällan ofta ofta alltid 
   
 
25. Tycker du att ditt arbete känns meningsfullt?         
 
 
26. Känner du att du utvecklas genom ditt arbete?        
 
 
27. Innebär ditt arbete utmaningar som känns positiva 
för dig?         
 
 
28. Upplever du att du har ett personligt ansvar 
för att resultatet av ditt arbete ska bli bra?        
  
 
29. Känns det roligt att gå till arbetet?         
   
 
30. Ger arbetet dig en känsla av att ha utfört något värdefullt?          
 
 
31. Känns arbetet mer betydelsefullt än fritiden    
för närvarande?         
 
 
 
Vad uppskattar du mest i ditt nuvarande 
arbete? Fördela 100% mellan nedanstående alternativ: 
 
 
 
Arbetskamraterna _________%   
 
Kundkontakten/att ge service _________% 
 
Övriga arbetsuppgifter _________% 
 
Möjligheterna till en berikande 
fritid _________%    
 
 
 
 
5. FYSISK ARBETSMILJÖ 
 
 
32. Upplever du att du med den utrustning som du  
använder, kan utföra arbetet på ett tillfredsställande sätt?        
 
 
33. Är du nöjd med den utrustning du använder i ditt arbete?       
 
 
34. Är din närmiljö trivsam? (lokaler och inredning)          
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6. GRUPPER/SOCIALT STÖD/KOMMUNIKATION  
    
 
35. Ingår du i en arbetsgrupp?  
 
Ja        Nej      
 
 
Om ja, svara på fråga 36 – 41  nedan, annars fortsätt på 
fråga 42. 
   mycket ganska ganska  mycket  
  aldrig sällan sällan ofta ofta alltid 
 
36. Tycker du att ni har ett gott arbetsklimat 
i din arbetsgrupp?           
 
 
37. Uppskattar du att ingå i gruppen?         
 
 
38. Fungerar samarbetet i arbetsgruppen på ett  
tillfredsställande sätt?          
 
 
39. Tycker du att kommunikationen i arbetsgruppen 
fungerar på ett tillfredsställande sätt?         
 
 
40. Tycker du att arbetsbelastningen är jämnt 
fördelad inom arbetsgruppen?          
 
 
41. Har du lagt märke till störande konflikter  
mellan arbetskamrater i din arbetsgrupp?         
 
 
42. Har du lagt märke till störande konflikter 
mellan olika arbetsgrupper?         
 
 
43 . Om du behöver, får du då stöd och hjälp 
med ditt arbete från dina arbetskamrater?         
 
 
44. Brukar dina arbetskamrater visa uppskattning 
för något du har gjort?         
 
 
45. Har du en bra relation till dina arbetskamrater?          
 
 
    
 
7. LEDARSKAP/SOCIALT STÖD/KOMMUNIKATION 
 
 
46. Om du behöver, får du då stöd och hjälp med 
ditt arbete från din närmaste chef?         
 
 
47. Om du behöver, är din närmaste chef då villig 
att lyssna på problem som rör ditt arbete?         
 
 
48. Får du uppskattning för dina arbetsprestationer  
från din närmaste chef?         
 
 
49. Ger din närmaste chef dig feedback i ditt arbete?          
  
 
 
 
  mycket ganska ganska  mycket  
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  aldrig sällan sällan ofta ofta alltid 
 
50. Tycker du att kommunikationen med din närmaste 
chef fungerar på ett tillfredsställande sätt?         
 
 
51. Brukar din närmaste chef fråga dig om hur arbetet 
går för dig?         
 
 
 
52. Brukar din närmaste chef fråga dig om hur du mår?         
 
 
53. Tycker du att du har en bra relation till din  
närmaste chef?         
  
 
 
   
   
8. ORGANISATION 
 
 
54. Är klimatet på arbetsplatsen uppmuntrande och  
stödjande?         
 
 
55. Är klimatet på arbetsplatsen avslappnat och  
trivsamt?         
 
 
56. Tas de anställda väl omhand på din arbetsplats?         
 
 
57. Fungerar informationen i företaget på ett  
tillfredsställande sätt?         
 
 
58. Intresserar sig ledningen för personalens hälsa  
och välbefinnande?         
 
 
59. Talar du om för dina vänner att organisationen  
är ett bra ställe att arbeta på?         
 
 
60. Inspirerar organisationen dig att göra ditt bästa?         
 
 
 
 
9. ÖVRIGT 
 
    
61. Om du fick välja, skulle du då:  Ja Nej 
 
- Fortsätta i / återkomma till samma företag och med  
samma arbetsuppgifter?          
   
- Fortsätta i / återkomma till samma företag men  
byta arbetsuppgifter?        
  
 
- Byta företag men utföra samma arbetsuppgifter?      
 
 
- Byta företag och byta arbetsuppgifter?      
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Tycker du att det saknas något i enkäten eller har du några övriga synpunkter? 
 
Skriv ner dem här: 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
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Begreppsrubriker med tillhörande frågor - visar totala antalet svar på respektive svarsalternativ under 
varje fråga (Hämtat från SPSS och överskådliggjorts i Microsoft Excel)  
 
 
 
 
* Omvända svars-alternativ, dvs svar har egentligen getts enligt följande ordning:  
alltid, mkt ofta, ganska ofta, ganska sällan, mkt sällan, aldrig.  
 
        
        
KONTROLL        
Alternativ Fråga 7 Fråga 8 * Fråga 9 * Fråga 10 * Fråga 11* Fråga 12 * Fråga 13 *
aldrig 4 18 6 7 33 26 28 
mkt sällan 9 17 19 35 23 25 26 
ganska sällan 10 15 22 21 19 20 14 
ganska ofta 18 19 18 15 7 10 12 
mkt ofta 32 16 20 8 4 6 7 
alltid 15 2 2 2 3 3 1 
ej svar 3 4 4 3 2 1 3 
        
Alternativ Fråga 14 Fråga 15 Fråga 16 Fråga 17 Fråga 18 Fråga 19  
aldrig 1 7 8 2 3 2  
mkt sällan 4 16 19 10 7 5  
ganska sällan 12 12 10 13 8 6  
ganska ofta 24 23 28 28 31 20  
mkt ofta 31 21 17 24 23 38  
alltid 17 10 8 10 18 18  
ej svar 2 2 1 4 1 2  
        
        
FÖRVÄNTNINGAR        
Alternativ Fråga 20 Fråga 21 Fråga 22 Fråga 23 * Fråga 24 *   
aldrig 3 3 1 8 14   
mkt sällan 10 4 6 28 32   
ganska sällan 11 5 5 22 17   
ganska ofta 28 25 26 13 9   
mkt ofta 18 25 30 9 11   
alltid 16 27 20 7 5   
ej svar 5 2 3 4 3   
        
        
MOTIVATION        
Alternativ Fråga 25 Fråga 26 Fråga 27 Fråga 28 Fråga 29 Fråga 30 Fråga 31 
aldrig 2 8 7 1 2 5 28 
mkt sällan 4 17 17 3 9 5 26 
ganska sällan 11 20 17 7 12 16 14 
ganska ofta 30 25 23 14 31 30 12 
mkt ofta 34 14 18 31 26 21 7 
alltid 8 6 5 35 11 9 1 
ej svar 2 1 4 0 0 5 2 
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FYSISK 
ARBMILJÖ        
Alternativ Fråga 32 Fråga 33 Fråga 34     
aldrig 7 12 14     
mkt sällan 26 28 23     
ganska sällan 19 23 20     
ganska ofta 22 17 15     
mkt ofta 12 7 11     
alltid 4 2 5     
ej svar 1 2 3     
        
 
 
        
GRUPPER/SOCIALT STÖD/KOMMUNIKATION     
Alternativ Fråga 36 Fråga 37 Fråga 38 Fråga 39 Fråga 40 Fråga 41 * Fråga 42 *
aldrig 1 1 1 3 6 17 14 
mkt sällan 5 2 6 6 10 21 22 
ganska sällan 5 2 6 11 16 12 22 
ganska ofta 22 19 30 31 24 18 18 
mkt ofta 39 41 31 23 18 11 7 
alltid 9 18 7 6 9 4 2 
ej svar 4 2 4 5 2 2 6 
        
Alternativ Fråga 43 Fråga 44 Fråga 45     
aldrig 2 2 1     
mkt sällan 2 5 0     
ganska sällan 9 19 2     
ganska ofta 24 29 19     
mkt ofta 27 20 40     
alltid 21 11 24     
ej svar 6 5 5     
        
        
 
        
LEDARSKAP/SOCIALT STÖD/KOMMUNIKATION     
Alternativ Fråga 46 Fråga 47 Fråga 48 Fråga 49 Fråga 50 Fråga 51 Fråga 52 
aldrig 13 11 15 18 12 8 27 
mkt sällan 9 12 13 19 15 21 19 
ganska sällan 18 12 15 18 10 19 13 
ganska ofta 13 14 24 22 21 23 14 
mkt ofta 20 22 16 7 21 13 15 
alltid 15 19 7 6 10 6 2 
ej svar 3 1 1 1 2 1 1 
        
Alternativ Fråga 53       
aldrig 11       
mkt sällan 15       
ganska sällan 10       
ganska ofta 11       
mkt ofta 24       
alltid 16       
ej svar 4       
        
        



Bilaga 3. Resultat av enkätfrågor 

3 

        
ORGANISATION        
Alternativ Fråga 54 Fråga 55 Fråga 56 Fråga 57 Fråga 58 Fråga 59 Fråga 60 
aldrig 9 7 18 17 26 23 25 
mkt sällan 16 11 19 34 26 29 24 
ganska sällan 28 21 23 24 25 19 20 
ganska ofta 18 24 18 11 8 13 11 
mkt ofta 14 19 5 2 1 4 6 
alltid 2 5 4 0 0 1 2 
ej svar 4 4 4 3 5 2 3 
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Sammanfattning av personalens kommentarer i Björkliden 
Fjällby  
  
• De flesta trivs med själva arbetet som de utför. De trivs också med sina arbetskamrater och 

är nöjda med den sociala sammanhållning de har inom sin grupp/grupper.  
 
• Det upplevs att kommunikationen inom organisationen fungerar dåligt.  
 
• I vissa fall känns arbetsuppgifterna oklara. Det saknas feedback.   
 
• Jobbet upplevs stressigt, för mycket att göra, ingen back-up. Upplever behov av fler 

anställda.  
 

• Önskar bättre fördelning av arbetsuppgifter hos avdelningscheferna, eftersom det upplevs 
att en del har för mkt att göra.   

 
• Önskar en mer positiv attityd från ledningen. Vill ha mer förtroende och uppskattning.  
 
• Önskvärda egenskaper som värdesätts hos arbetsledare är: kompetens, kunna lyssna, 

kommunicera och informera, ha förståelse för sina medarbetares arbetssituationer.  
 
• Den fysiska arbetsmiljön upplevs ha vissa brister. Utrustning och vissa lokaler är i dåligt 

skick. Trångt, dålig ventilation. Brist på saker/utrustning som behövs för att kunna göra ett 
bra arbete.  

 
• Känns bra med nya ägare och hoppas på en nyskapande och kreativ ledning. 
 
• För övrigt har den enkätundersökning som gjorts uppskattats. Förhoppningar att det som 

framgår i resultatet kommer att hjälpa till att möjliggöra en förbättring av arbetsmiljön i 
Björkliden Fjällby. 
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Definitioner  
 
Nedan följer författarnas definitioner av ord och begrepp:   
 
Psykosocial arbetsmiljö: Faktorer i arbetsmiljön som betraktas ur en psykologisk och 
sociologisk synvinkel. Inkluderar sociala relationer, arbetets innehåll och dess organisering. 
Handlar om samspelet mellan individen och den omgivande arbetsmiljön.  
 
Otillfredsställelse: Känslan av att inte vara nöjd och tillfreds i sitt arbete.  
    
Kontroll handlar om tidspress, krav, egen delaktighet och påverkan i arbetet.  
 
Förväntningar handlar om krav och ansvarsområden i arbetet. 
 
Motivation handlar om upplevd meningsfullhet, utveckling och utmaningar i arbetet.  
 
Fysisk arbetsmiljö handlar om närmiljön, arbetsplatsens utformning och den utrustning som 
används i arbetet. 
 
Grupper/Socialt stöd/Kommunikation handlar om sociala relationer mellan medarbetare i 
gruppen.  
 
Ledarskap/Socialt stöd/Kommunikation handlar om sociala relationer mellan 
medarbetare och dess närmsta chef.  
 
Organisation handlar om politik och administration i företaget med inverkan på 
arbetsförhållandena.  
 
 
 
 




