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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: En hälsosam arbetsplats skapas genom arbete inom flertalet områden med 

fokusering på de anställdas delaktighet, inflytande, utveckling, hälsa samt balans mellan 

arbete och fritid vilket i sin tur leder till minskad personalomsättning och därmed större 

möjligheter att behålla sin personal. 

Syfte: Studiens syfte var att undersöka vilka hälsofaktorer i arbetsmiljön anställda upplevde 

påverkar dem att förbli anställda på ett företag samt sambandet mellan upplevd arbetsmiljö 

och intention till uppsägning.  

Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie genomfördes där anställda på ett företag inom 

informationsteknik (n = 114) besvarade en enkät med frågor kring arbetsmiljö, hälsa och 

intention till uppsägning.  

Resultat: Huvudresultatet visar ett signifikant samband mellan arbetsmiljöfaktorer och 

intention till uppsägning. Studien indikerar att arbetsklimat, arbetskrav, delaktighet, 

självskattad hälsa, arbetstillfredsställelse, belöning samt balans arbete/privatliv kan förklara 

variansen för intention till uppsägning till 14,6 %. De viktigaste faktorerna för att förbli 

anställd på företaget var kompetensutveckling samt trivsel med kollegor och arbetsuppgifter. 

Slutsats: Studien visade att arbetsmiljö till viss del predicerar intention till uppsägning vilket 

bekräftar tidigare forskning. Detta är betydelsefullt för folkhälsan i stort i och med att 

människors hälsa påverkas av arbetet och arbetslivet men det kan även vara betydande för 

företag som i framtiden vill behålla anställda om konkurrensen ökar.  

 

Nyckelord: hälsosam arbetsplats, arbetsmiljö, psykosocial arbetsmiljö, arbetstillfredsställelse, 

personalrörlighet 

  



ABSTRACT 
 

Background: Healthy workplaces are created through work in several areas with a focus in 

employee involvement, development, health and work-life balance. In return, this will 

improve the organization and decrease turnover and thereby bigger opportunities to retain 

personnel. 

Aim: The aim was to analyze which health factors in the work environment employees 

experienced as important for them to stay and to examine the relationship between work 

environment and turnover intention.  

Method: A quantitative cross-sectional study was carried out and employees on a company in 

information technology (n = 114) answered a questionnaire about work environment, health 

and turnover intention.    

Results: Main results indicate a significant correlation between variables of work 

environment and turnover intention. This study indicates that working climate, effort, 

involvement, health, job satisfaction, reward and work-life balance can explain 14,6 % of the 

variance of turnover intention. The most important factors for employees to stay were their 

own capacity building and satisfaction with colleagues and assignments.  

Conclusions: This study demonstrates that work environment to some part predicts turnover 

intention, which is consistent with previous studies. This is important for public health in 

general because health is influenced by work and working life but it could also be immensely 

important for companies that want to keep their employees if the rivalries are higher in the 

future.  

 

Keywords: healthy workplace, work environment, psychosocial work environment, job 

satisfaction, personnel turnover  
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1. INTRODUKTION 
Arbete och att arbeta innebär ofta något positivt för individen, som utvecklas personligen och 

får ett egenvärde genom arbetet (Menckel & Österblom, 2000). Personer som har ett arbete 

och en sysselsättning innehar en bättre hälsa jämfört med personer som inte har någon 

sysselsättning, som är arbetslösa eller har sjukersättning (Statistiska Centralbyrån, 2015b). 

WHO (2008) slår fast att när arbetsvillkoren är goda kan det skapa ”ekonomisk trygghet, 

social status, personlig utveckling, sociala relationer, självkänsla samt skydd mot fysiska och 

psykosociala risker”. En otrygghet i arbetslivet kan i sin tur ha negativa effekter på individens 

hälsa, bland annat genom höga krav, låg egen kontroll och obalans mellan insats och belöning 

(Världshälsoorganisationen, 2008). WHO har därför skapat en definition av vad hälsosamma 

arbetsplatser är. Det innebär en arbetsplats där de anställda och ledningen samarbetar för att 

hela tiden arbeta mot målet att skydda och främja hälsan (World Health Organization, 2010) 

 

Det nationella folkhälsomålet i Sverige är att ”skapa samhälleliga förutsättningar för en god 

hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. Hälsa i arbetslivet ingår som ett av elva 

målområden för att nå det nationella folkhälsomålet (Prop. 2002/03:35; Prop. 2007/08:110). 

Detta tyder på att arbetslivet har en stor inverkan på människors hälsa och att arbetsmiljön är 

en viktig del av folkhälsan, bland annat då förbättrade villkor i arbetslivet minskar de sociala 

skillnaderna i hälsa (Statistiska Centralbyrån, 2015b). Arbetsplatsen är viktig som arena för 

både förebyggande hälsoarbete samt hälsofrämjande arbete (Menckel & Österblom, 2000) 

och påverkar individens egen hälsa och välbefinnande samt är en förutsättning för tillväxt 

(Statens folkhälsoinstitut, 2011). 

 

2. BAKGRUND 

2. 1. Arbetsrelaterad hälsa 
Hälsa kan beskrivas på många olika sätt och idag beskrivs det oftast som betydligt mycket 

mer än frånvaron av sjukdom (Pellmer & Wramner, 2007). I hälsobegreppet ingår både 

fysisk, psykisk, emotionell och social hälsa (Menckel & Österblom, 2000). 

Världshälsoorganisationen (WHO) beskriver hälsa som ”hälsa är ett tillstånd av fullkomligt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom” (World Health 

Organization, 1948). Menckel & Österblom (2000) menar även att samhällets hälsa är 

essentiell, vilket handlar om att individerna i samhället inte kan må bra om inte samhället 
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tillhandahåller resurser så att de grundläggande behoven tillfredsställs. Hälsa kan även ses 

som en resurs. En individ har fysiska, personliga och sociala resurser, vilket tillsammans 

utgör en resurs i vardagen för varje person (Pellmer & Wramner, 2007).  

 

Arbetsmiljöverket (2014b) gör regelbundet undersökningar kring hälsan i arbetslivet och en 

undersökning från 2014 visar att var fjärde sysselsatt person i Sverige lider av arbetsrelaterade 

besvär. Av dessa har 27 procent varit sjukskrivna minst en dag på grund av de besvär de lider 

av. Vanliga orsaker till besvären är stress och andra psykiska påfrestningar 

(Arbetsmiljöverket, 2014b). Folkhälsan i stort påverkas negativt av att var fjärde sysselsatt 

person i åldern 16-64 år lider av arbetsrelaterad ohälsa.  

 

Enligt Folkhälsomyndigheten (Statens folkhälsoinstitut, 2011) har andelen personer som 

rapporterar arbetsrelaterade besvär minskat fram till och med år 2010. Minskningen gäller 

även antalet anmälda olycksfall och sjukdomar som beror av arbete. Däremot visar nyare 

siffror från Arbetsmiljöverket (2014b) att den arbetsrelaterade ohälsan har ökat mellan åren 

2012 och 2014. Dessa siffror gäller framförallt för kvinnor. Det kan även konstateras att en 

bristfällig arbetsmiljö inte enbart är kostsam för individen utan även för organisationer och 

samhället (SOU 2009:47; Statens folkhälsoinstitut, 2011), vilket medför att arbetsmiljön kan 

ses som ett konkurrensmedel för företag i framtiden.  

 

2. 2. Hälsosamma arbetsplatser 

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren förebygga olycksfall och ohälsa men även sträva 

efter en god arbetsmiljö, både fysiskt, psykiskt och socialt (SFS 1977:1160). Enligt lagen ska 

arbetet och dess förhållanden anpassas efter människors olika förutsättningar och arbetet ska 

planeras så att risken för olika belastningar minskar. Till exempel ska arbetsgivaren sträva 

efter att öka variationen inom arbetet, minska styrt och bundet arbete samt öka möjligheterna 

till sociala kontakter (SFS 1977:1160). 

 

WHO:s definition av en hälsosam arbetsplats innebär en arbetsplats där de anställda och 

ledningen samarbetar för att hela tiden arbeta mot att skydda och främja hälsan (World Health 

Organization, 2010). Även arbete för att skydda och främja säkerheten samt de anställdas 

välbefinnande är inkluderat i definitionen. Tillsammans med definitionen finns även fyra 

områden med behov. Dessa områden berör den fysiska miljön, den psykosociala miljön, 
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personliga hälsotillgångar samt företagets delaktighet i att främja hälsan i samhället (World 

Health Organization, 2010). I den fysiska miljön ingår möblering, produkter och material men 

även luft och ljud. I den psykosociala miljön ingår organisatoriska faktorer som krav och 

kommunikation, kulturella faktorer som policys kring respekt och diskriminering, ledarskap 

som kommunikation och feedback, stöd för balans mellan arbete och fritid samt trygghet i 

arbetet. I de personliga hälsotillgångarna ingår olika former av uppmuntran från arbetsgivaren 

till den anställde kring den anställdes hälsa. Det kan handla om att ge information och 

möjligheter till att skapa en hälsosam livsstil, att erbjuda hälsosam mat och att arbeta med 

flexibilitet och längd på arbetspass för att minska stillasittandet. Inom behovet att delta i 

främjandet av hälsa i samhället ingår arbete med att minska utsläpp samt att erbjuda anställda 

och dess familjer subventionerad hälso- och sjukvård (World Health Organization, 2010). 

 

För att skapa en hälsosam arbetsplats krävs således arbete på flera fronter. Det handlar inte 

enbart om organisatoriska utan även om sociala förhållanden i arbetsmiljön 

(Arbetsmiljöverket, 2015). Arbete bör ske för att hitta orsaker till ohälsa och för att minska 

dessa men även fokusera på att skapa möjligheter till god hälsa. I och med att alla individer är 

olika behöver arbetet fokusera på de behov som var och en av de anställda har och varje 

individs möjligheter och önskemål samt det som begränsar individen (Pellmer & Wramner, 

2007).  

 

Arbetsmiljöverket (2015) ger genom en föreskrift ett antal råd kring hur man på arbetsplatsen 

kan främja hälsa och förebygga ohälsa. Bland annat ska arbetsgivaren se till att den anställdes 

arbetsuppgifter och befogenheter inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. 

Arbetsgivaren ska även motverka att arbetstiden leder till ohälsa hos de anställda, vilket den 

kan göra genom till exempel långa arbetspass och övertidsarbete (Arbetsmiljöverket, 2015). 

 

Det har visat sig att anställda med flexibel arbetstid har en bättre balans mellan arbete och 

fritid jämfört med de utan flexibel arbetstid (Nijp, Beckers, Geurts, Tucker, & Kompier, 

2012). De med flexibel arbetstid har även högre nivåer av arbetstillfredsställelse (Nijp et al., 

2012), bättre fysisk och psykisk hälsa samt högre kvalitet på sömnen (Joyce, Pabayo, 

Critchley, & Bambra, 2010). Andra faktorer som kännetecknar hälsosamma arbetsplatser är 

att anställda kan påverka sin arbetssituation, att den anställde trivs och känner arbetsglädje, att 

det finns möjlighet att utveckla sin kompetens, att organisationen är tydlig samt att det finns 

tillräckligt med tid för att anställda ska kunna göra ett bra arbete (Abrahamsson et al., 2003).  
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2. 2. 1. Psykosocial arbetsmiljö 

Arbetstillfredsställelse och arbetsglädje är kopplat till olika hälsofaktorer enligt flera studier. 

En meta-analys (Faragher, Cass, & Cooper, 2005) med nästan 500 inkluderade artiklar 

undersökte relationen mellan arbetstillfredsställelse och flertalet hälsoutfall. Totalt sett visar 

det sig att arbetstillfredsställelse och god hälsa har en positiv relation, det vill säga att desto 

mer tillfredsställd individen är med arbetet desto bättre är hälsan. Däremot visar resultaten att 

arbetstillfredsställelse är starkare kopplat till psykisk jämfört med fysisk hälsa, där den största 

korrelationen ses mellan arbetstillfredsställelse och utbrändhet, det vill säga att hög 

arbetstillfredsställelse är kopplat till minskad utbrändhet. Även depression, oro, ångest, 

självkänsla och generell psykisk hälsa är korrelerat till arbetstillfredsställelse på så sätt att ju 

mer tillfredsställd den anställde är med arbetet desto mindre psykiska problem har personen 

(Faragher et al., 2005). 

 

Arbetskrav kopplat till belöning är en viktig faktor för arbetsmiljön (Hultberg, 2007; 

Okerlund, Jackson, & Parsons, 1994; Stansfeld & Candy, 2006). Siegrist (1996) har skapat en 

teorimodell där dessa två kopplats samman. Arbetskrav kan vara både yttre krav, till exempel 

krav och skyldigheter, samt inre krav, till exempel individens behov av kontroll. Belöning kan 

vara både materiell, till exempel lön, social, som möjlighet till befordran, samt psykologisk, 

som positiv feedback (Siegrist, 1996). I en nyare version av modellen är belöning indelat i de 

tre delarna uppskattning, befordran och säkerhet (Siegrist et al., 2004). Genom modellen 

sammanställs all belöning och belöningen ställs mot kraven. Är kraven höga och belöningen 

låg innebär det en obalans mellan de två. Detta är en stressfaktor som i längden kan leda till 

kardiovaskulära riskfaktorer så som högt blodtryck men även till hjärtinfarkt och stroke. 

Belönas däremot den anställde tillräckligt högt finns det en balans mellan krav och belöning 

(Siegrist, 1996). 

 

Andra psykosociala faktorer som är viktiga för arbetsmiljön på arbetsplatsen är att individen 

inte arbetar ensam (Leka, Griffiths, & Cox, 2003), att samarbete finns med andra (Leka et al., 

2003), att den anställde har socialt stöd (Häusser, Mojzisch, Niesel, & Schulz-Hardt, 2010; 

Leka et al., 2003; Stansfeld & Candy, 2006; World Health Organization, 2010), att 

ledarskapet är konsekvent (Leka et al., 2003) samt att information och kommunikation 

fungerar (Abrahamsson et al., 2003; Leka et al., 2003; World Health Organization, 2010). 

Vidare är det viktigt att schemat är flexibelt (Leka et al., 2003; Okerlund et al., 1994; World 

Health Organization, 2010), att den anställde får vara med och ta beslut (Häusser et al., 2010; 
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Leka et al., 2003; Stansfeld & Candy, 2006), att individen varken är överbelastad eller 

underbelastad med arbete (Häusser et al., 2010; Leka et al., 2003; World Health Organization, 

2010), att rollerna är tydliga (Häusser et al., 2010; Leka et al., 2003) samt att den anställde har 

möjlighet att utveckla sina färdigheter (Abrahamsson et al., 2003; Okerlund et al., 1994). 

 

2. 3. Att stanna kvar som anställd 

Ett antal studier har undersökt faktorer som påverkar personalen att förbli anställda hos ett 

företag. Både engagemanget för och identifikation med företaget personen arbetar på samt 

arbetstillfredsställelse är relaterat till intentionen till uppsägning (Michaels & Spector, 1982; 

Tett & Meyer, 1993; van Dick et al., 2004). Även lön och andra förmåner och belöningar 

(Cangelosi, Markham, & Bounds, 1998; Okerlund et al., 1994; Steinmetz, de Vries, & 

Tijdens, 2014), arbetsschemat (Cangelosi et al., 1998; Okerlund et al., 1994; Steinmetz et al., 

2014), arbetsrelaterad stress (Cangelosi et al., 1998), fortbildning inom arbetet (Okerlund et 

al., 1994) samt möjligheter till befordran (Okerlund et al., 1994) är avgörande faktorer för om 

anställda stannar kvar på arbetsplatsen eller inte. Däremot visar Michaels och Spector (1982) 

tvärt emot att lön inte kan relateras till personalomsättning eller intentioner att sluta arbetet.  

 

En studie av Arbetslivsinstitutet (Isaksson & Bellaagh, 1999) på svenska kontorister och 

ekonomer anställda vid uthyrningsföretag undersökte arbetsmiljön och arbetsvillkoren samt 

intention till uppsägning hos den uthyrda personalen. Trivseln på arbetsplatsen är korrelerad 

till huruvida den anställde upplever trygghet i anställningen samt möjlighet till utveckling. 

Även upplevelsen av att frivilligt vara uthyrd är avgörande för trivseln, där upplevelse av 

frivillighet är förknippat med högre trivsel. Faktorer förknippade med intention till 

uppsägning är bland annat missnöjdhet med lönen, där de som är mer missnöjda har större 

intention att sluta. Intention till uppsägning har även ett samband med trygghet i 

anställningen, möjlighet till utveckling samt känsla av frivillighet (Isaksson & Bellaagh, 

1999). 

 

Vad gäller anställda vid företag verksamma inom branschen för informationsteknik (IT) finns 

det studier som undersökt anställdas intentioner att sluta arbetet. Ghapanci och Aurum (2011) 

har i en systematisk litteraturstudie med 72 inkluderade studier kommit fram till att 

intentionen till uppsägning kan klassificeras i fem huvudområden. Det handlar om 

individuella faktorer, organisatoriska faktorer, arbetsrelaterade faktorer, psykologiska samt 
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miljömässiga faktorer. De individuella faktorerna inkluderar ålder, kön, utbildningsnivå men 

även personlighet samt hur karriärsorienterad man är. Organisatoriska faktorer handlar om 

belöning, lön, chanser till befordran, diskriminering av olika slag, samarbete mellan kollegor 

samt organisationens kultur. De arbetsrelaterade faktorerna består av arbetsuppgifterna och 

dess variation, schemats flexibilitet, stöd från chef och kollegor, rollkonflikter, stress och 

upplevd arbetsbelastning. Psykologiska faktorer handlar om hur nöjd man är med jobbet, sin 

lön och karriären, men även emotionell trötthet, oro för karriären och osäkerhet i jobbet. De 

miljömässiga faktorerna består av familjens och vännernas stöd, konflikt mellan arbete och 

fritid, alternativa jobbmöjligheter och tillgången till andra alternativa arbeten. De allra 

vanligast förekommande faktorerna som påverkar de anställdas intentioner till uppsägning är 

oklara roller samt rollkonflikter, vilka båda tillhör kategorin arbetsrelaterade faktorer. Brist på 

autonomi, brist på variation i arbetsuppgifterna samt brist på ett rättvist belöningssystem är 

andra orsaker till att de anställda vill byta arbetsplats. Dessa faktorer är både organisatoriska 

samt arbetsrelaterade (Ghapanchi & Aurum, 2011). 

 

2. 4. Teoretiskt ramverk 

PATH-modellen (Practices for the Achievement of Total Health) är en modell för hur god 

arbetsmiljö skapas genom att länka samman organisatoriska förbättringar, välbefinnande hos 

de anställda samt hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen (Grawitch, Gottschalk, & Munz, 

2006). Modellen är framtagen för att ge en heltäckande bild av hur hälsosamma arbetsplatser 

skapas. Enligt modellen kan förbättringar på organisationsnivå skapas genom att öka 

välbefinnandet hos de anställda samt genom att arbeta hälsofrämjande på arbetsplatsen. Enligt 

PATH-modellen finns det fem kategorier för det hälsofrämjande arbetet. Dessa kategorier är 

framtagna av American Psycological Association (APA) som en del av deras program för 

Psycologically Healthy Workplace Award (APA Center for Organizational Excellence, u.å.; 

Grawitch m.fl., 2006). De fem kategorierna är arbete-livsbalans, anställdas utveckling och 

fortbildning, hälsa och säkerhet, erkännande samt delaktighet och inflytande. Arbete-

livsbalans handlar om att hjälpa de anställda att skapa en balans mellan arbetet och fritiden 

genom till exempel flexibla scheman. Anställdas utveckling och fortbildning handlar om att 

ge de anställda möjligheter att utvecklas genom till exempel utbildning inom den anställdes  

kompetensområde eller ledarskapsutbildning. Kategorin hälsa och säkerhet handlar om att 

hjälpa de anställda att maximera sin fysiska och psykiska hälsa genom både förebyggande 

insatser men även behandling av risker och problem, till exempel genom 
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stresshanteringsprogram. Erkännande betyder att arbetsplatsen belönar de anställdas arbete, 

delvis genom monetära belöningar men även genom utmärkelser och hedersutnämningar. Att 

arbeta med de anställdas delaktighet och inflytande innebär att involvera dem i 

beslutsfattande, uppmuntra problemlösning och främja självbestämmandet. Enligt PATH-

modellen kan man inom en organisation arbeta med det hälsofrämjande arbetet och på så sätt 

skapa organisatoriska förbättringar. Antingen sker detta direkt genom det hälsofrämjande 

arbete som ger organisatoriska förbättringar eller så sker det indirekt genom att det 

hälsofrämjande arbetet påverkar de anställdas välbefinnande och detta i sin tur ger 

organisatoriska förbättringar. De organisatoriska förbättringar som sker är bland annat 

minskad frånvaro av personal, minskad personalomsättning samt ökad anställningsprecision 

(Grawitch et al., 2006). 

 
Figur 1. PATH-modellen (Grawitch et al., 2006) 
 

2. 5. Problemformulering 
Arbetslivet är en viktig arena för folkhälsoarbetet då det delvis påverkar individers hälsa men 

även samhället i stort genom arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivningar (Pellmer & Wramner, 

2007). Få studier har undersökt vilka faktorer som påverkar personal att förbli anställda på ett 

!
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företag samt vilka faktorer som skulle kunna få dem att sluta som anställda. Särskilt saknas 

studier från den svenska kontexten. Att därför belysa vilka faktorer som är viktiga för 

personalen för att förbli anställd på en arbetsplats kan ge djupare förståelse för vad 

arbetsgivare kan göra för att främja den psykosociala arbetsmiljön och hälsan på 

arbetsplatsen. 

 

2. 6. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var att undersöka vilka hälsofaktorer i arbetsmiljön de anställda upplevde 

påverkar dem att förbli anställda på ett IT-företag samt vilka faktorer de upplevde påverkar 

dem att sluta som anställda. Syftet var även att undersöka den upplevda arbetsmiljön och 

hälsan hos de anställda på företaget samt vilka förklaringsfaktorer som fanns för intention till 

uppsägning.  

  

- Vilka hälsofaktorer i arbetsmiljön upplevde de anställda var viktigast för att de ska förbli 

anställda på företaget? 

- Vilka hälsofaktorer i arbetsmiljön upplevde de anställda var viktigast för om de skulle byta 

arbetsplats och därmed sluta som anställda på företaget? 

- Vilka förklaringsfaktorer fanns för intentionen till uppsägning? 

- Fanns det skillnader i vilka hälsofaktorer i arbetsmiljön som upplevdes vara viktigast 

beroende på demografiska faktorer? 

- Hur upplevde de anställda sin hälsa? 

- Hur upplevde de anställda arbetsmiljön på företaget? 

- Fanns det skillnader i upplevd hälsa och arbetsmiljö beroende på demografiska faktorer? 

 

3. METOD 

3. 1. Design 

Studiedesignen var en kvantitativ tvärsnittsstudie där en enkät användes för att undersöka 

människors upplevelser vid ett specifikt tillfälle (Ejlertsson, 2012). Denna typ av deskriptiv 

sambandsstudie används för att undersöka korrelationen mellan en eller flera variabler (Polit 

& Beck, 2012).  
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3. 2. Urval 
Alla anställda vid ett företag verksamt inom branschen för informationsteknik studerades, 

varför detta var en totalundersökning. Detta var möjligt då populationen är begränsad i sin 

storlek. (Ejlertsson, 2012; Trost, 2012) Totalt arbetade 210 personer på företaget i mars 2016.  

 

3. 3. Datainsamlingsmetod 

Datainsamling skedde via en webbaserad enkät (se bilaga 4) som utformats med hjälp av 

programmet Webropol. En enkät möjliggör insamling av data från ett stort antal personer till 

en låg kostnad (Ejlertsson, 2014). Svarsfrekvensen var 54 %.  

 

3. 3. 1. Utformning av enkät  

Att använda sig av redan befintliga frågeformulär som använts i tidigare studier och som har 

testats för sin validitet och reliabilitet har flera fördelar (Bryman, 2011). Det var möjligt att 

göra detta till en viss grad i denna studie men det fanns inte befintliga frågor och formulär 

som besvarar denna studies syfte till fullo. För att ta fram specifika frågeställningar i enkäten 

genomfördes därför tio intervjuer med anställda på företaget för att dels få en djupare 

förståelse för företaget i fråga och dels för att identifiera olika faktorer som anställda upplever 

viktiga för att de ska förbli anställda på företaget (se bilaga 3 för intervjuguide).  Allra sist i 

enkäten lades en övrigt-fråga in (se bilaga 4) där deltagarna själva kunde kommentera sin 

arbetssituation, sin arbetsmiljö eller enkätens frågor i fritext-format.  

 

Alla demografiska frågor hade svarsalternativ vilket vanligen innebär att frågorna är lätta att 

besvara för deltagaren samt lätt att tolka vid analysen av data (Trost, 2012). Frågor kring 

ålder, kön samt utbildningsnivå utgick från Statistiska centralbyråns (2004) rapport 

”Frågebank över bakgrundsfrågor i postenkätundersökningar”, för att använda väl prövade 

formuleringar som är anpassade för undersökningar av vuxna svenskar (Statistiska 

Centralbyrån, 2004). Övriga bakgrundsfrågor var skrivna specifikt för denna studie och dess 

syfte (se tabell 1 samt bilaga 4).  

 

En enskild självskattningsfråga, item, användes för att undersöka individens allmänna 

hälsotillstånd. Denna fråga används av Folkhälsomyndigheten (u.å.) i den nationella 

folkhälsoenkäten varje år och även av flera landsting. Att fråga kring allmän hälsa med en 

fråga och en femgradig skala av svarsalternativ är även något man inom EU har enats om att 
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använda (Folkhälsomyndigheten, u.å.) och det har visat sig vara en stark prediktor för 

dödlighet (Burstrom & Fredlund, 2001).  

 

Ett item för arbetstillfredsställelse har tidigare använts (Ybema, Evers, & van Scheppingen, 

2011) men har för denna studie översatts till svenska. Att genom en frågeställning fråga kring 

arbetstillfredsställelse har undersökts av Wanous, Reichers och Hudy (1997) som kommit 

fram till att dessa singelfrågor är valida och reliabla. Dock, för att säkerställa 

arbetstillfredsställelsen ytterligare, användes dessutom ett index som tidigare använts för att 

undersöka arbetstillfredsställelse (Moynihan & Pandey, 2007).  

 

Den beroende variabeln intention till uppsägning var ett index som tidigare har använts av 

Arbetslivsinstitutet (Isaksson & Bellaagh, 1999) och som är utvecklat av Sjöberg och Sverke 

(1996). Index för arbetsklimat och delaktighet samt ett item vardera för deltagarnas inflytande 

och trivsel med arbetsuppgifter är validerade och testade sedan tidigare och frågorna finns 

även översatta till svenska (Anderzén & Arnetz, 2005). Ett frågeformulär kring arbetskrav och 

belöning är validerat (Leineweber et al., 2010; Siegrist et al., 2004) och översatt till svenska 

(Lindberg, Karlsson, Anderzén, Gustafsson & Strömberg, 2014). Balansen mellan arbetsliv 

och privatliv har undersökts genom sex item som har använts i tidigare studier och finns 

översatta till svenska (Fisher-McAuley, Stanton, Jolton, & Gavin, 2003; Lindberg et al., 

2014) (se tabell 1 samt bilaga 4).  

 

3. 3. 1. 4. Enkätspecifika frågeställningar samt deras kategorisering 

Tre enkätfrågor togs fram utifrån ett antal intervjuer (se tabell 1 samt bilaga 4). Urvalet för 

intervjuerna skedde genom ett strategiskt urval utifrån ett antal kriterier, detta för att få 

variation på svaren (Trost, 2012) och därmed täcka in fler möjliga faktorer. Dessa kriterier var 

kön, ålder, anställningens längd, delägarskap, arbetsort samt befattning. Intervjuerna 

genomfördes för att fånga in faktorer som är specifika på arbetsplatsen och med hjälp av 

dessa utformades enkätfrågor som är anpassade till denna kontext. En intervjuguide togs fram 

för att täcka in viktiga frågeområden (se bilaga 3). Sexton personer kontaktades sedan via e-

post under vecka nio där ett informationsbrev (se bilaga 1) bifogades. Tidpunkt för intervju 

bokades med var och en av deltagarna på en tid som passade dem. För deltagare med annan 

arbetsort än Stockholm skedde intervjuerna via telefon. Intervjuerna tog 15-30 minuter att 

genomföra och genomfördes under vecka tio samt elva år 2016. Totalt genomfördes intervjuer 
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med tio anställda. Intervjuerna bearbetades sedan övergripande och gemensamma faktorer 

samt faktorer som skiljer sig åt mellan deltagarna togs fram, för att skapa de tre specifika 

enkätfrågorna. Ingen vetenskaplig analys av intervjuerna genomfördes således.  

 

De tre frågorna framtagna specifikt för denna studie bildade variablerna att stanna som 

anställd samt att sluta som anställd (se tabell 1 samt bilaga 4). Den tredje frågan, kring att 

börja som anställd, exkluderades ur analysen på grund av att denna inte tillförde någonting 

ytterligare av relevans enligt studiens syfte och frågeställningar. Svarsalternativen för de två 

frågorna kodades om och delades upp i tre kategorier för varje variabel. Då en deltagare 

angett minst två alternativ inom samma kategori ingick denna deltagare i den kategorin. 

Deltagare som angett två eller tre olika svar inom olika kategorier utan att ha angett något 

svar inom samma kategori räknades som bortfall. Efter denna kategorisering ingick 91 

personer i de tre kategorierna i variabeln att stanna som anställd, 23 personer räknades som 

bortfall. I variabeln att sluta som anställd ingick 80 personer i de tre kategorierna efter 

uppdelningen, 34 personer räknades som bortfall. 
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Tabell 1. Enkätens variabler och frågeställningar samt huvudsakligt innehåll och referens.  
 Variabel Frågeställning Huvudsaklig uppbyggnad och innehåll Index samt 

Cronbach’s alpha (α) 
Referens 

Demografiska 
variabler 

Ålder - ”Vilket år är du född?” Kategoriserades som ”yngre än 30 år” (1), ”31-45 
år” (2) eller ”äldre än 46 år” (3) 
 

- (Statistiska 
Centralbyrån

, 2004) 
 Kön - Kategoriserades som ”kvinna” (1) eller ”man” (2) 

 
 

- (Statistiska 
Centralbyrån

, 2004) 
 Utbildning - ”Vilken är Din högsta genomförda 

utbildning?” 
 

Fem svarsalternativ: ”Grundskola, folkskola, 
realskola eller liknande”, ”2-årig gymnasie-
utbildning eller fackskola”, ”3- eller 4-årig 
gymnasieutbildning”, ”Universitets- eller 
högskoleutbildning kortare än 3 år” samt 
”Universitets- eller högskoleutbildning 3 år eller 
längre”. Kategoriserades som ”gymnasium” (1) 
eller ”högskola/universitet” (2) 
 

- (Statistiska 
Centralbyrån

, 2004) 

 Stad - ”I vilken stad arbetar du?” Fyra svarsalternativ: ”Stockholm”, ”Göteborg”, 
”Malmö” och ”Umeå”. Kategoriserades som 
”Stockholm” (1), ”Göteborg” (2), ”Malmö och 
Umeå” (3). Men även som ”Stockholm” (1), ”icke-
Stockholm” (2) 
 

- Fråga 
framtagen 
för denna 

studie 

 Anställningstid - ”Hur länge har Du arbetat på företag 
X?” 

Sex svarsalternativ: ”Mindre än 1 år”, ”1-3 år”, ”3-
5 år”, ”5-8 år”, ”8-10 år” samt ”Mer än 10 år”.  
Kategoriserades som ”Mindre än 1 år” (1), ”1-3 år” 
(2), ”3-5 år” (3), ”5-10 år” (4) samt ”Mer än 10 år” 
(5) 
 

- Fråga 
framtagen 
för denna 

studie 

 Arbetsroll - ”Vilken/vilka roller har Du på företag 
X?” 

Fem svarsalternativ (flera alternativ kunde väljas): 
”Konsult”, ”Konsultchef”, ”Säljare”, ”Ekonomi, 
HR, administration” samt ”Företagsledning”. 
Kategoriserades som ”Konsult” (1), ”Konsultchef” 
(2), ”Säljare, ekonomi, HR, administration” (3) 
samt ”Företagsledning” (4) 
 

- Fråga 
framtagen 
för denna 

studie 

 Chefskap - ”Vilken/vilka roller har Du på företag Fem svarsalternativ (flera alternativ kunde väljas): - Fråga 
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X?” ”Konsult”, ”Konsultchef”, ”Säljare”, ”Ekonomi, 
HR, administration” samt ”Företagsledning”. 
Kategoriserades som ”Chef” (1), ”icke-chef” (2) 
där de som angett ”Konsultchef” och/eller 
”Företagsledning” ingick i kategorin ”Chef”, övriga 
ingick i kategorin ”icke-chef” 
 

framtagen 
för denna 

studie 

 Befattning - ”Vilken/vilka roller har Du på företag 
X?” 

Fem svarsalternativ (flera alternativ kunde väljas): 
”Konsult”, ”Konsultchef”, ”Säljare”, ”Ekonomi, 
HR, administration” samt ”Företagsledning”. 
Kategoriserades som ”Chef/ledning” (1), ”Konsult” 
(2), ”Säljare, ekonomi, HR, administration” (3) där 
de som angett ”Konsultchef” och/eller 
”Företagsledning” ingick i kategorin 
”Chef/ledning” 
 

- Fråga 
framtagen 
för denna 

studie 

 Arbetstid hos kund - ”Under de senaste tre månaderna, hur 
stor del av Din arbetstid har varit 
förlagd hos kund, det vill säga i vilken 
omfattning sitter Du inte på företag Xs 
kontor?” 
 

Fyra svarsalternativ: Kategoriserades som ”Under 
50 %” (1) samt ”Över 50 %” (2) 

- Fråga 
framtagen 
för denna 

studie 

 Delägarskap - ”Är Du delägare?” Kategoriserades som ”Ja” (1) och ”Nej” (2) - Fråga 
framtagen 
för denna 

studie 
Hälsa och 
arbetstillfreds-
ställelse 

Självskattad hälsa - ”Hur bedömer Du Ditt allmänna 
hälsotillstånd?” 

Likertskala med fem skalsteg: ”mycket bra”, ”bra”, 
”någorlunda”, ”dåligt”, ”mycket dåligt”. 
Kategoriserades även som ”bra hälsa” (2) och 
”dålig hälsa” (1) där de som angett ”mycket bra” 
och ”bra” ingick i kategorin ”bra hälsa” och de som 
angett ”någorlunda”, ”dåligt”, ”mycket dåligt” 
ingick i kategorin ”dålig hälsa” 
 

- Folkhälsomy
ndigheten 

(u.å.) 

 Tre item mäter 
deltagarnas 
tillfredsställelse med 
arbetet och bildar 
tillsammans indexet 

- ”På det stora hela är jag nöjd med 
mitt jobb.” 
- ”Över lag är jag inte nöjd med mitt 
jobb” 
- ”Över lag tycker jag om att arbeta 

Likertskala med fem skalsteg: ”Stämmer helt” (5), 
”stämmer delvis” (4), ”varken eller” (3), ”stämmer 
delvis inte” (2), ”stämmer inte alls” (1). För item 
två var skalan vänd: ”Stämmer helt” (1), ”stämmer 
delvis” (2), ”varken eller” (3), ”stämmer delvis 

Arbetstillfredsställelse 
α = 0,67 

(Moynihan 
& Pandey, 

2007) 
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arbetstillfredsställelse 
 

här” inte” (4), ”stämmer inte alls” (5) 

Intention till 
uppsägning 

Tre enskilda item 
(frågor) mäter 
anställdas intentioner 
att sluta arbetet. 
Bildar tillsammans 
indexet intention till 
uppsägning. 

- ”Jag känner för att sluta mitt arbete på 
företag X. ” 
- ”Jag söker aktivt efter ett annat jobb.” 
- ”Om jag helt fritt fick välja oberoende 
av marknadsläget eller dylikt, skulle 
jag välja ett annat arbete än på företag 
X.” 
 

Likertskala med fem skalsteg; ”stämmer helt” (1), 
”stämmer delvis” (2), ”varken eller” (3), ”stämmer 
delvis inte” (4), ”stämmer inte alls” (5). 

Intention till 
uppsägning 
α = 0,74 

(Isaksson & 
Bellaagh, 

1999; 
Sjöberg & 

Sverke, 
1996) 

Arbetsmiljö Tre item mäter 
deltagarnas 
psykosociala 
arbetsmiljö och bildar 
indexet arbetsklimat 
 

- ”Det är bra stämning på min 
arbetsplats” 
- ”Det är god sammanhållning” 
- ”Mina arbetskamrater ställer upp för 
mig” 

Likertskala med fyra skalsteg: ”Stämmer helt” (4), 
”Stämmer ganska bra” (3), ”Stämmer inte särskilt 
bra” (2), ”Stämmer inte alls” (1) 

Arbetsklimat 
α = 0,78 

(Anderzén & 
Arnetz, 
2005) 

 Trivsel med 
arbetsuppgifter 

- ”Jag trivs med mina arbetsuppgifter” Likertskala med fyra skalsteg: ”Stämmer helt”, 
”Stämmer ganska bra”, ”Stämmer inte särskilt bra”, 
”Stämmer inte alls”. Kategoriserades som 
”Stämmer bra” (2) och ”Stämmer inte ” (1) där de 
som angett ”Stämmer helt” samt ”Stämmer ganska 
bra” ingick i kategorin ”Stämmer bra” och de som 
angett ”Stämmer inte särskilt bra” samt ”Stämmer 
inte alls” ingick i kategorin ”Stämmer inte” 
 

- (Anderzén & 
Arnetz, 
2005) 

 Fem item mäter 
deltagarnas känsla av 
delaktighet i arbetet 
och bildar indexet 
delaktighet 

- ”Har Du frihet att bestämma vad som 
skall utföras i Ditt arbete?” 
- ”Har Du frihet att bestämma hur Ditt 
arbete skall utföras?” 
- ”Har Du tillräckliga befogenheter i 
förhållande till Dina arbetsuppgifter?” 
- ”Har Du möjlighet att påverka beslut 
som tas på Din arbetsplats?” 
- ”Har Du möjligheter att kommentera/ 
ha synpunkter på den information som 
Du får från Din närmaste chef?” 
 

Likertskala med fyra skalsteg: ”Oftast” (4), 
”Ibland” (3), ”Sällan” (2), ”Inte alls” (1) 

Delaktighet 
α = 0,71 

(Anderzén & 
Arnetz, 
2005) 

 Inflytande - ”Hur upplever Du det inflytande Du 
har över Ditt arbete och Din 

Tre svarsalternativ: ”Större inflytande än jag 
önskar”, ”Överensstämmer med mina önskemål”, 

- (Anderzén & 
Arnetz, 



	   15	  

arbetssituation jämfört med Dina 
önskemål?” 
 

”Mindre inflytande än jag önskar” 2005) 

 Fem item mäter 
känsla av krav i 
arbetet och bildar 
indexet arbetskrav 

- ”Jag arbetar ofta under tidspress på 
grund av den höga arbetsbördan” 
- ”Jag blir ofta avbruten i mitt arbete” 
- ”Jag har stort ansvar i mitt arbete” 
- ”Jag är ofta tvungen att arbete 
övertid” 
- ”Jag har fått allt mer att göra på 
arbetet under det senaste året” 
 

Likertskala med fem skalsteg: ”Nej” (5), ”Ja, men 
det känns inte som någon belastning alls” (4), ”Ja, 
men det känns bara som en mindre belastning” (3), 
”Ja, och det känns som en belastning” (2), ”Ja, och 
jag upplever det som en stor belastning” (1) 

Arbetskrav 
α = 0,74 

(Siegrist et 
al., 2004; 

Lindberg et 
al., 2014) 

 Sju item mäter 
upplevelsen av 
belöning i arbetet och 
bildar indexet 
belöning, med 
delindex för belöning 
uppskattning, 
belöning befordran 
samt belöning 
säkerhet 

- ”Med tanke på allt Du presterat och 
uträttat, tycker Du då att Du får det 
erkännande och den respekt Du 
förtjänar?” 
- ”Tycker Du att Du får det erkännande 
av Dina arbetskamrater som Du 
förtjänar?” 
- ”Tycker Du att Du får det erkännande 
av Dina överordnade som Du 
förtjänar?” 
- ”Får Du det stöd Du behöver i svåra 
situationer?” 
- ”Med tanke på allt Du presterat, 
tycker Du då att Du har en rimlig lön?” 
- ”Anser Du att Du har ett arbete som 
rimligen motsvarar Din utbildning?” 
- ”Med tanke på allt Du presterat och 
uträttat, tycker Du då att Du fått 
möjligheten till personligt avancemang 
i Ditt yrkesliv?” 
- ”Upplever Du för närvarande eller 
förväntar Du Dig en negativ förändring 
i Din arbetssituation?” 
- ”Har Du dåliga möjligheter till att bli 
befordrad/avancera inom Ditt 
område?” 
- ”Är du rädd att förlora arbetet?” 

Likertskala med fem skalsteg: ”Ja” (5), ”Nej, men 
det känns inte som någon belastning alls” (4), ”Nej, 
men det känns bara som en mindre belastning” (3), 
”Nej, och det känns som en belastning” (2), ”Nej, 
och jag upplever det som en stor belastning” (1) 

Belöning 
α = 0,77  

Belöning uppskattning  
α = 0,79  

Belöning befordran  
α = 0,60  

Belöning säkerhet  
α = 0,11 

(Siegrist et 
al., 2004; 

Lindberg et 
al., 2014) 
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- ”Blir Du orättvist behandlad i Ditt 
arbete?” 
 

 Sex item mäter 
balansen mellan 
arbetslivet och 
privatlivet och bildar 
indexet balans 
arbete/privatliv, med 
delindex för arbetet 
kräver samt 
privatlivet kräver 

- ”När jag kommer hem från arbetet är 
jag för trött för att göra de saker som 
jag gärna skulle göra” 
- ”Mitt privatliv ser inte ut som jag 
skulle vilja att det gjorde på grund av 
mitt arbete” 
- ”Jag förbiser ofta personliga behov på 
grund av krav i mitt arbete” 
- ”Mitt arbete blir lidande av allt som 
händer i mitt privatliv” 
- ”Jag skulle vilja ägna mer tid åt 
arbetet om det inte vore för allt som 
händer i mitt privatliv” 
- ”Jag är för trött för att vara effektiv på 
arbetet på grund av allt som händer i 
mitt privatliv” 
 

Likertskala med fem skalsteg: ”Inte alls” (5), 
”Sällan” (4), ”Ibland” (3), ”Ofta” (2), ”Nästan hela 
tiden” (1). De tre första frågorna ingår i index 
arbetet kräver, de tre sista frågorna ingår i index 
privatlivet kräver 

Balans arbete/privatliv  
α = 0,75 

Arbetet kräver  
α = 0,79  

 Privatlivet kräver 
α = 0,80  

(Fisher-
McAuley et 

al., 2003; 
Lindberg et 
al., 2014) 

Enkätspecifika 
frågor 

Att förbli anställd - ”Varför vill Du stanna kvar som 
anställd på företag X?” 

Elva svarsalternativ med möjlighet att välja 
maximalt tre stycken: ”På grund av den kompetens-
utveckling som erbjuds”, ”På grund av den sociala 
arbetsmiljön”, ”För att jag trivs med mina närmaste 
kollegor”, ”För att jag trivs med min närmaste 
chef”, ”För att jag trivs med mina arbetsuppgifter”, 
”För att jag som anställd har möjlighet att påverka 
min arbetssituation”, ”På grund av att det är ett litet 
bolag”, ”För att företagets värderingar stämmer 
med mina egna”, ”För att det finns möjlighet till 
delägarskap”, ”För att jag uppmuntras att ha egna 
idéer och dessa tas på allvar”, ”Övrig faktor som får 
Dig att stanna kvar som anställd. Ange!”. Alternativ 
ett, sju, åtta samt nio kategoriserades som 
”Organisatoriska faktorer”, alternativ två, tre, fyra 
samt fem kategoriserades som ”Trivselfaktorer”, 
alternativ sex samt tio kategoriserades som 
”Delaktighet” 
 

- Fråga 
framtagen 
för denna 
studie 
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 Att sluta som anställd - ”Vilka faktorer skulle kunna få Dig 
att byta arbetsplats?” 

Elva svarsalternativ med möjlighet att välja 
maximalt tre stycken: ”Om jag inte kompetens-
utvecklas längre”, ”Om den sociala arbetsmiljön 
förändras på ett för mig negativt sätt”, ”Om jag inte 
kommer överens med min närmaste chef”, ”Om jag 
inte kommer överens med mina närmaste kollegor”, 
”Om jag inte längre blir respekterad”, ”Om jag inte 
längre får den uppskattning jag förtjänar”, ”Om 
ägarstrukturen förändras på ett för mig negativt 
sätt”, ”För att jag vill testa ett nytt arbete”, ”Om jag 
hittar ett arbete närmare hemmet”, ”Om jag blir 
erbjuden en högre lön på ett annat arbete”, ”Övrig 
faktor som skulle kunna få Dig att byta arbetsplats. 
Ange!”. Alternativ ett samt sju kategoriserades som 
”Organisatoriska faktorer”, alternativ två, tre, fyra, 
fem samt sex kategoriserades som ”Trivselfaktorer, 
alternativ åtta, nio samt tio kategoriserades som 
”Individuella faktorer” 

- Fråga 
framtagen 
för denna 
studie 
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3. 4. Tillvägagångssätt 
Enkäten och de sista frågorna i den sattes samman och testades på tre personer för att 

undersöka om frågorna konstruerats på ett förståeligt sätt samt om de svarande tolkade 

frågorna korrekt (Ejlertsson, 2014). Inga förändringar gjordes. Enkäten skickades ut via e-

post, inklusive informationsbrev (se bilaga 2), till alla anställda på företaget under vecka tolv 

år 2016. Utskicket av enkäterna skedde via Webropol, ett internetbaserat enkätverktyg. En 

påminnelse skickades ut efter en vecka samt efter två veckor till de som inte besvarat enkäten 

ditintills för att uppmuntra de anställda att delta och på så sätt minska bortfallet i studien 

(Trost, 2012). Även företagets HR-chef skickade ut två påminnelser för att ytterligare 

uppmuntra de anställda att besvara enkäten. Enkäten stängdes efter två och en halv vecka.  

 

3. 5. Forskningsetiska överväganden 
Vid forskning som involverar människor finns fyra grundläggande etiska faktorer som 

behöver övervägas. Det handlar om att forskningen ska värna om autonomiprincipen, den ska 

göra gott, den ska inte skada och den ska värna om rättvisa (Northern Nurses´ Federation, 

2003). Autonomiprincipen är en viktig del där informerat samtycke från deltagarna krävs. 

Deltagare ska även erhålla anonymitet för att skyddas och insamlad data ska behandlas 

konfidentiellt. Deltagare ska alltid ha rätt att avbryta sitt deltagande när helst hen vill utan att 

ge skäl till detta och utan att avbrytandet får negativa konsekvenser för deltagaren (Northern 

Nurses´ Federation, 2003). Principen om att en studie ska göra gott handlar om att studien ska 

göra nytta för området som forskningen avser samt för samhället i stort, det vill säga att i detta 

fall ska forskningen bidra med ny kunskap kring att främja hälsa (Northern Nurses´ 

Federation, 2003). Principen om att inte skada upprätthålls genom att de personer som deltar 

inte tar skada av att delta i studien. Forskaren ska minimera riskerna och ska avbryta 

forskningen om det anses nödvändigt (Northern Nurses´ Federation, 2003). Principen om 

rättvisa, det fjärde området, värnas genom att individer behandlas lika och att utsatta grupper 

inte blir utnyttjade, till exempel personer med nedsatt förmåga till självbestämmande 

(Northern Nurses´ Federation, 2003). 

 

För att bevara autonomin i denna studie har ett informerat samtycke krävts från deltagarna 

genom att ett informationsbrev (se bilaga 1 och 2) skickades ut både inför intervjuerna samt 

inför enkäten. I detta brev gavs information kring studien, där syfte och metod framgick samt 

att anonymitet och konfidentialitet skulle bevaras. Deltagarna fick även möjlighet att tack nej 
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till deltagande och fick information om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. 

Samtycke för enkäterna lämnades genom att deltagarna valde att svara på enkäten. Inför 

intervjuerna gavs samtycket skriftligen och för att säkerställa att deltagarna förstått 

informationen gavs denna även muntligt. För att bevara anonymitet och behålla 

konfidentialiteten presenteras resultaten på så sätt att ingen utomstående ska förstå vem som 

blivit intervjuad, vilka som deltagit i enkäten samt vilket företag studien är gjord på. Alla 

resultat, både från intervjuer och enkäter, avidentifierades och analyserades på gruppnivå. På 

detta sätt uppfylls de fyra grundläggande faktorerna och även de fyra kraven, det vill säga 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002) samt 

krav på deltagarens säkerhet (Northern Nurses´ Federation, 2003).  

 

3. 6. Bearbetning och analys 
Data från enkäterna hämtades från Webropol och fördes över till programmet Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), version 21 (IBM, Corporation, Armonk, New York, 

USA),	  där analysen skedde. Vald signifikansnivå har varit p<0,05.  

 

De inledande demografiska variablerna genomgick frekvensfördelningstester med deskriptiv 

statistik för att erhålla central- samt spridningsmått samt för att se hur fördelningen av 

materialet såg ut. Resultaten presenteras som antal, medelvärden, standardavvikelse samt 

procent. Variabeln anställningsform presenteras inte då för få deltagare arbetade deltid för att 

denna variabel skulle kunna analyseras. Det enskilda item kring arbetstillfredsställelse (nöjd 

med jobbet) testades i en korrelation med indexvariabeln arbetstillfredsställelse och dessa två 

korrelerade med varandra (r = 0,58, n = 112, p = 0,00) varför indexvariabeln är den variabel 

som används i alla statistiska tester där arbetstillfredsställelse ingår. De tre variablerna 

självskattad hälsa, trivsel med arbetsuppgifter samt inflytande genomgick 

frekvensfördelningstester för att undersöka fördelningen av materialet. Resultaten presenteras 

som antal och procent.  

 

Alla index genomgick frekvensfördelningstester för att erhålla central- och spridningsmått. 

Resultaten presenteras med medelvärden och standardavvikelse. Sambandet mellan 

bakgrundsvariablerna och indexvariablerna undersöktes med hjälp av det ickeparametriska 

testet Mann-Whitney U test, detta för att inga variabler var normalfördelade (Field, 2009). 

Resultaten presenteras med U-värde, median per grupp, antal deltagare per grupp samt p-
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värde. Enbart signifikanta värden presenteras. Även de två item, att förbli anställd på 

företaget samt att sluta som anställd, genomgick test, Chi2-test, för att undersöka sambandet 

med bakgrundsvariablerna, då variablerna utgörs av nominaldata (Field, 2009).  Resultaten 

redovisas med antal deltagare per grupp, procent samt p-värde. Alla resultat redovisas, även 

de icke-signifikanta, förutom resultat med fem deltagare eller färre. De bakgrundsvariabler 

som ingick i Mann-Whitney U test samt Chi2-test var kön, delägare, utbildning, chefskap, 

stad samt arbetstid hos kund. Vad gäller bakgrundsvariabeln ålder gjordes t-test för att 

undersöka sambandet med hälsotillstånd respektive arbetstillfredsställelse (båda variablerna 

uppdelade på två grupper). Detta för att åldern var någorlunda normalfördelad (Field, 2009). 

Dock fanns inga signifikanta skillnader, varför dessa resultat inte redovisas. Vad gäller 

sambandet mellan ålder och indexvariablerna undersöktes detta med hjälp av Pearsons 

produktmomentkorrelation. Resultaten presenteras med korrelationsvärdet r, antal deltagare 

samt p-värde. Enbart signifikanta värden presenteras.  

 

Slutligen gjordes en multivariat regressionsanalys för att undersöka index-variabeln intention 

till uppsägning, för att undersöka vilken effekt de oberoende variablerna hade på den 

beroende variabeln (Polit & Beck, 2012). Sambandet mellan flertalet oberoende variabler och 

intention till uppsägning undersöktes på så vis. Tre modeller testades. Modell 1 utgörs av kön, 

ålder, stad (dikotom variabel), utbildning, chefskap, befattning, delägare, arbetstid hos kund. 

Modell 2 utgörs av Modell 1 samt index för arbetsklimat, arbetskrav och delaktighet. Modell 

3 utgörs av Modell 1 och 2 samt självskattad hälsa (dikotom variabel), index för 

arbetstillfredsställelse, belöning och balans arbete/privatliv. Resultaten presenteras med 

ostandardiserade B-koefficienter och 95 % konfidensintervall (CI).  

 

3. 6. 1. Imputering av externt bortfall 

Vid internt bortfall inom en indexvariabel har imputering använts. Imputering som metod 

används för att minska bortfall på grund av några få saknade svarsuppgifter (Statistiska 

Centralbyrån, 1980). Imputering i denna studie gjordes enbart om en variabel inom ett och 

samma index saknades. Då flera svar saknats för en deltagare inom en indexvariabel räknades 

det som ett bortfall. Vid imputeringen räknades övriga svar inom indexet samman och sedan 

dividerades summan med antal svar som getts och detta värde sattes sedan in som det 

imputerade värdet. Imputeringen gjordes för att öka underlaget och möjligheten till att 

analysera flera deltagares index. I arbetstillfredsställelse imputerades en variabel för en 
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person, i intention till uppsägning imputerades en variabel var för tre personer, för delaktighet 

imputerades en variabel för en person, i arbetskrav imputerades en variabel var för tre 

personer, i belöning uppskattning imputerades en variabel var för två personer, i belöning 

befordran imputerades en variabel var för tre personer, i balans arbete/privatliv och arbetet 

kräver imputerades en variabel för en person. I övriga index gjordes ingen imputering.  

 

4. RESULTAT 
Deltagarna i denna studie var främst män (78 %) och medelåldern var 39 år (se tabell 2). De 

flesta av deltagarna (62 %) arbetade i Stockholm, 28 % arbetade i Göteborg samt övriga i 

Malmö och Umeå. Majoriteten (86,5 %) hade högskole- eller universitetsutbildning och mer 

än hälften hade arbetat på företaget i mindre än tre år (55 %). Av alla deltagare arbetade 84 % 

som konsulter och ungefär hälften av deltagarna var delägare i företaget (50,5 %). En 

tredjedel (31,5 %) arbetade mestadels på det egna kontoret, men majoriteten (68,5 %) 

arbetade över hälften av arbetstiden hos kund.  

 

Tabell 2. Beskrivning av urvalets demografiska fördelning. 

Demografiska variabler (N=114) N Totalt 

Kön, n (%) 110  

Kvinna  24 (22) 

Man  86 (78) 

Ålder, medelvärde (Standardavvikelse) 109 39,3 (10,4) 

Stad, n (%) 113  

Stockholm  70 (62) 

Göteborg  32 (28) 

Malmö och Umeå  11 (10) 

Utbildningsnivå, n (%) 112  

Gymnasium  15 (13) 

Högskola/universitet  97 (87) 

Anställningstid, n (%) 112  

Mindre än 1 år  31 (28) 

1-3 år  30 (27) 

3-5 år  20 (18) 

5-10 år  16 (14) 

Över 10 år  15 (13) 
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Arbetsroll (flera alt. kan väljas), n (%) 135  

Konsult  96 (71) 

Konsultchef  16 (12) 

Säljare, ekonomi, HR, admin  13 (10) 

Företagsledning  10 (7) 

Chef, n (%) 114  

Ja  25 (22) 

Nej  89 (78) 

Delägare, n (%) 111  

Ja  56 (50) 

Nej  55 (50) 

Arbetstid hos kund, n (%) 111  

Mindre än 50%  35 (32) 

Mer än 50%  76 (68) 

4. 1. Upplevd hälsa och arbetsmiljö 
Majoriteten av deltagarna i studien hade en mycket bra eller bra självskattad hälsa (82 %) (se 

tabell 3). Majoriteten (93 %) svarade även stämmer helt eller stämmer ganska bra vad gäller 

trivsel med arbetsuppgifter men en femtedel (22 %) svarade trots det att man hade mindre 

inflytande än man önskar.  

 

Tabell 3. Enskilda frågor kring hälsa och arbetsmiljö. 

Variabel (N=114) N Totalt 

Självskattad hälsa, n (%) 113  

Mycket bra och bra  93 (82) 

Någorlunda, dålig och mycket dålig  20 (18) 

   
Trivsel med arbetsuppgifter, n (%) 114  

Stämmer helt och stämmer ganska bra  106 (93) 

Stämmer inte särskilt bra och stämmer inte alls  8 (7) 

   
Inflytande, n (%) 113  

Större inflytande än jag önskar  4 (4) 

Överensstämmer med mina önskemål  84 (74) 

Mindre inflytande än jag önskar  25 (22) 
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Vad gäller indexvärden för bland annat arbetsklimat visade resultaten att deltagarna mestadels 

var helt eller delvis nöjda med sitt arbete, vilket ses genom index för arbetstillfredsställelse 

med ett medelvärde på 14 av maximalt 15 poäng (se tabell 4). Värdet för intention till 

uppsägning var något lägre. Medelvärden för arbetsklimat och delaktighet var höga (11 av 12 

poäng samt 18 av 20 poäng) men däremot visade resultaten för arbetskrav att deltagarna inte 

har svarat lika positivt på till exempel frågor om övertid, ansvar och arbetsbörda (19 av 25 

poäng). Indexvärdet för belöning var högt (50 av 55 poäng) och resultaten visar att det var 

inom området belöning befordran som medelvärdet låg längst ifrån det maximala värdet (17 

av 20 poäng). Vad gäller balansen mellan arbetsliv och privatliv visade resultaten att främst 

arbetslivet var krävande och påverkar denna balans negativt (11 av 15 poäng) men att 

privatlivet sällan påverkade arbetslivet negativt (13 av 15 poäng).  

 

Tabell 4. Beskrivning av alla index-variabler.  

Variabel Skalans räckvidd M SD 

Arbetstillfredsställelse 3-15 14 1,6 

Intention till uppsägning 3-15 13 2,4 

Arbetsklimat 3-12 11 1,3 

Delaktighet 5-20 18 2,1 

Arbetskrav 5-25 19 3,6 

Belöning 11-55 50 5,6 

Belöning uppskattning 5-25 23 2,9 

Belöning befordran 4-20 17 2,8 

Belöning säkerhet 2-10 9 1,2 

Balans arbete/privatliv 6-30 24 4,1 

Arbetet kräver 3-15 11 2,8 

Privatlivet kräver 3-15 13 2,4 

M=Medelvärde 
SD=Standardavvikelse 

   

 

Sambandet mellan bakgrundsfaktorerna (kön, delägare, utbildning, chefskap, stad och 

arbetstid hos kund) och självskattad hälsa samt upplevd arbetsmiljö undersöktes och 

redovisas i tabell 5. Resultaten visade att kvinnor hade en signifikant bättre självskattad hälsa 

än män (U = 834,5, n1 = 24, n2 = 85, p = 0,04), samt att delägare upplevde högre arbetskrav 

jämfört med de som inte var delägare (U = 1159, n1 = 56, n2 = 55, p = 0,02). De som var 

delägare upplevde dock ett bättre arbetsklimat jämfört med icke-delägare (U = 1190, n1 = 56, 
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n2 = 55, p = 0,02). Chefer upplevde ett bättre arbetsklimat (U = 783,5, n1 = 25, n2 = 89, p = 

0,01), kände sig mer delaktiga i arbetet (U = 624,5, n1 = 25, n2 = 89, p = 0,00) men upplevde 

högre arbetskrav (U = 811, n1 = 25, n2 = 89, p = 0,04) jämfört med de som inte var chefer. 

Cheferna upplevde även högre nivåer av belöning vad gäller säkerhet (U = 765,5, n1 = 25, n2 

= 87, p = 0,00) jämfört med de som inte var chefer (se tabell 5). Vad gäller 

bakgrundsvariablerna utbildning, stad samt arbetstid hos kund fanns inga signifikanta 

skillnader mellan grupperna vad gäller de undersökta områdena självskattad hälsa, 

arbetstillfredsställelse, intention till uppsägning, arbetsklimat, delaktighet, arbetskrav, 

belöning samt balans arbete/privatliv. För bakgrundsvariabeln ålder visade resultaten ett 

positivt samband med index för delaktighet (r = 0,206, p = 0,03) men med övriga index fanns 

inga signifikanta samband.  

 

Tabell 5. Sambandet mellan bakgrundsvariabler och indexvariabler.  

Jämförda variabler U-värde n1 Median1 n2 Median2 P-värde 

Kön - självskattad hälsa  834,5 24 2 85 2 0,04* 

Delägare - arbetskrav 1159 56 19 55 21 0,02* 

Delägare - arbetsklimat 1190 56 12 55 11 0,02* 

Chefskap - arbetsklimat 783,5 25 12 89 11 0,01* 

Chefskap - delaktighet 624,5 25 20 89 18 0,00** 

Chefskap - arbetskrav 811 25 18 89 20 0,04* 

Chefskap - belöning 
säkerhet 

765,5 25 10 87 10 0,00** 

U-värde=Mann-Whitney U värde, N1=antal deltagare i grupp 1, N2=antal deltagare i grupp 2 
Median1=medianen för grupp 1, Median2=medianen för grupp 2 
* = p<0.05, ** = p<0.01 

4. 2. Att förbli anställd 
Den hälsofaktor i arbetsmiljön som allra flest personer (60 %) upplevde påverkade dem att 

förbli anställda på företaget var kompetensutveckling (se tabell 6). I övrigt var det trivsel med 

kollegorna, trivsel med arbetsuppgifterna samt att företagets värderingar stämmer med ens 

egna som flest personer angav som orsak till att stanna som anställd. Det var färre personer 

som såg möjligheten till delägarskap samt att man som anställd har möjlighet att påverka sin 

arbetssituation som faktorer som påverkade dem att förbli anställda på företaget.  
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Tabell 6. Faktorer som var viktiga för att personalen ska förbli anställda.  

Faktor för att förbli anställd Antal % av totalt 114 personer 

Kompetensutveckling 68 60 

Trivs med kollegor 45 40 

Trivs med arbetsuppgifter 42 36 

Värderingar stämmer 34 30 

Uppmuntras ha egna idéer och de tas 
på allvar 

30 26 

Social arbetsmiljö 25 22 

Trivs med chefen 23 20 

Litet bolag 19 17 

Möjlighet till delägarskap 17 15 

Påverka arbetssituationen 16 14 

 

Då faktorerna delades upp i organisatoriska faktorer, trivselfaktorer samt delaktighet visade 

resultaten att 45 personer (39 %) upplevde att de organisatoriska faktorerna var de viktigaste 

för att de skulle förbli anställda på företaget. 39 personer (34 %) upplevde att trivselfaktorerna 

var viktigast och 7 personer (6 %) upplevde att faktorerna kring delaktighet var viktigast för 

att stanna som anställd. Övriga 21 % gick inte att dela upp i dessa tre områden, varför de 

räknades som bortfall. De tre områdena organisation, trivsel och delaktighet testades mot 

bakgrundsvariablerna kön, ålder, stad, utbildning, chefskap, befattning, delägarskap och 

arbetstid hos kund (se tabell 7). En signifikant skillnad (p = 0.01) fanns mellan de olika 

befattningarna chef/ledning, konsult samt säljare, ekonomi, HR, admin. Trivselfaktorer visade 

sig vara viktigast för chef/ledning samt säljare, ekonomi, HR, admin men konsulterna 

upplevde att de organisatoriska faktorerna var viktigast vad gäller att förbli anställd på 

företaget.  

 

Tabell 7. Sambandet mellan bakgrundsvariabler och faktorer som var viktiga för att 

personalen skulle förbli anställda, uppdelat på tre områden. 

Bakgrundsfaktorer Organisation Trivsel Delaktighet P-värde 

Kön, n (%)    0,97 

Kvinna 9 (50) 8 (44) -  

Man 35 (50) 30 (43) -  

Ålder, n (%)    0,32 

Yngre än 30 10 (43) 12 (52) -  
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31-45 22 (51) 19 (44) -  

Över 46 10 (45) 8 (36) -  

Stad, n (%)    0,70 

Stockholm 23 (45) 24 (47) -  

Göteborg, Umeå, 
Malmö 

21 (54) 15 (38) -  

Utbildning, n (%)    0,27 

Gymnasium - - -  

Högskola/universitet 39 (49) 36 (45) -  

Chefskap, n (%)    0,22 

Ja 6 (32) 11 (58) -  

Nej 39 (54) 28 (39) -  

Befattning, n (%)    0,01** 

Chef/ledning - 11 (58) -  

Konsult 39 (61) 21 (33) -  

Säljare, ekonomi, 
HR, admin 

- 7 (88) -  

Delägare, n (%)    0,82 

Ja 24 (52) 19 (41) -  

Nej 20 (47) 19 (44) -  

Arbetstid hos 
kund, n (&) 

   0,38 

Mindre än 50% 11 (39) 14 (50) -  

Mer än 50% 33 (55) 23 (38) -  
* = p<0.05, ** = p<0.01 
- = fem deltagare eller färre har angett detta alternativ varför det inte redovisas. 

4. 4. Att sluta som anställd 

Den hälsofaktor i arbetsmiljön som allra flest personer uppgav skulle få dem att byta 

arbetsplats var om de inte kompetensutvecklas längre (60 % av deltagarna) (se tabell 8). I 

övrigt var det faktorerna negativ förändring av den sociala arbetsmiljön samt för att man vill 

prova ett nytt arbete som var de faktorer som flest personer angav som orsak till att byta 

arbetsplats. Ett annat arbete närmare hemmet var den faktor som minst antal personer angav 

som orsak till att sluta som anställda.  

 

Tabell 8. Faktorer som personalen angivit skulle kunna få dem att byta arbetsplats.  

Faktor för att sluta som anställd Antal % av totalt 114 personer 

Kompetensutvecklingen har slutat 68 60 
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Social arbetsmiljö, negativ förändring 41 36 

Prova nytt arbete 36 32 

Inte längre respekterad 35 31 

Högre lön på annat arbete 33 29 

Ägarstrukturen förändras på negativt sätt 32 28 

Ej överens med närmaste chef 30 26 

Inte längre uppskattad 23 20 

Ej överens med närmaste kollegor 14 12 

Annat arbete närmare hemmet 13 11 

 

Då faktorerna delades upp i organisatoriska faktorer, trivselfaktorer samt individuella 

faktorer visade resultaten att 18 personer (16 %) upplevde att de organisatoriska faktorerna 

var de viktigaste för att de skulle stanna som anställda. 48 personer (42 %) upplevde att 

trivselfaktorerna var de viktigaste och 14 personer (12 %) upplevde att de individuella 

faktorerna var de viktigaste för att byta arbetsplats. Övriga 30 % gick inte att dela upp i dessa 

tre områden, varför de räknades som bortfall. De tre områdena organisation, trivsel och 

individuella faktorer testades mot bakgrundsvariablerna kön, ålder, stad, utbildning, chefskap, 

befattning, delägarskap och arbetstid hos kund (se tabell 9). En signifikant skillnad (p = 0.00) 

fanns mellan de olika grupperna för arbetstid hos kund. De anställda som arbetade mindre tid 

än 50 % hos kund upplevde att trivselfaktorer var viktigast vad gäller att sluta som anställd. 

Det upplevde även de som arbetade mer tid än 50 % hos kund men de upplevde även att de 

organisatoriska faktorerna var viktiga.  

 

Tabell 9. Sambandet mellan bakgrundsvariabler och faktorer som personalen angivit skulle 

kunna få dem att byta arbetsplats, uppdelat på tre områden. 

Bakgrundsfaktorer Organisation Trivsel Individuellt P-värde 

Kön, n (%)    0,21 

Kvinna - 12 (75) -  

Man 16 (27) 34 (57) 10 (16)  

Ålder, n (%)    0,52 

Yngre än 30 - 14 (70) -  

31-45 9 (26) 19 (56) 6 (18)  

Över 46 6 (27) 14 (64) -  

Stad, n (%)    1,00 

Stockholm 11 (21) 31 (61) 9 (18)  
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Göteborg, Umeå, 
Malmö 

6 (21) 17 (61) -  

Utbildning, n (%)    0,07 

Gymnasium - 7 (64) -  

Högskola/universitet 17 (25) 41 (60) 10 (15)  

Chefskap, n (%)    0,44 

Ja 6 (32) 11 (58) -  

Nej 12 (20) 37 (60) 12 (20)  

Befattning, n (%)    0,33 

Chef/ledning 6 (32) 11 (58) -  

Konsult 12 (23) 30 (56) 11 (21)  

Säljare, ekonomi, 
HR, admin 

- 7 (88) -  

Delägare, n (%)    0,42 

Ja 11 (27) 23 (58) 6 (15)  

Nej 6 (16) 24 (63) 8 (21)  

Arbetstid hos 
kund, n (&) 

   0,00** 

Mindre än 50% - 25 (86) -  

Mer än 50% 16 (32) 23 (46) 11 (22)  
* = p<0.05, ** = p<0.01 
- = fem deltagare eller färre har angett detta alternativ varför det inte redovisas. 

4. 5. Förklaringsfaktorer för intention till uppsägning av arbetet 
Sambandet mellan flertalet oberoende variabler och index-variabeln intention till uppsägning 

analyserades via tre modeller i en regressionsanalys (se tabell 10). De ojusterade analyserna 

visade inga statistiskt signifikanta samband mellan bakgrundsvariablerna och intention till 

uppsägning. Självskattad hälsa och index för arbetskrav visade ett svagt positivt samband 

med intention till uppsägning men dessa resultat var inte signifikanta. Övriga organisatoriska 

och arbetsrelaterade faktorer samt faktorer för psykosocial arbetsmiljö var signifikant 

relaterade till intention till uppsägning. Starkast samband hade belöning (B = 0,43, 95 % CI = 

0,25-0,59, p = 0,01) och delaktighet (B = 0,42, 95 % CI = 0,26-0,55, p = 0,01), följt av 

arbetstillfredsställelse (B = 0,38, 95 % CI = 0,21-0,55, p = 0,01), balans arbete/privatliv (B = 

0,27, 95 % CI = 0,09-0,45, p = 0,01) samt arbetsklimat (B = 0,23, 95 % CI = 0,03-0,41, p = 

0,05).   

 

Modell 1 visar resultaten då bakgrundsvariablerna influerades av varandra för att undersöka 

deras samband till intention till uppsägning (se tabell 10). I Modell 2 inkluderades 
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bakgrundsfaktorer samt organisatoriska och arbetsrelaterade faktorer och resultaten visade att 

delaktighet tillsammans med arbetsklimat och arbetskrav bidrog till förklaringen av intention 

till uppsägning, (B = 0,14, 95 % CI = -0,11-0,39, p = 0,01) respektive (B = 0,27, 95 % CI = -

0,13-0,67, p = 0,01) respektive (B = 0,10, 95 % CI = -0,04-0,23, p = 0,05). 

Bakgrundsfaktorerna tillsammans med organisatoriska och arbetsrelaterade faktorer 

förklarade 5,7 % av variansen i intention till uppsägning (justerat R2 = 0,057, p = 0,12). I 

Modell 3 inkluderades faktorer för psykosocial arbetsmiljö, utöver bakgrundsfaktorerna samt 

organisatoriska och arbetsrelaterade faktorer. Denna modell visade att det var arbetsklimat, 

arbetskrav, delaktighet, självskattad hälsa, arbetstillfredsställelse, belöning samt balans 

arbete/privatliv som hade högst förklaringsvärde och att dessa variabler tillsammans kunde 

förklara variansen i intention till uppsägning till 14,6 % (justerat R2 = 0,146, p = 0,02) (se 

tabell 10).  
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Tabell 10. Sambandet mellan oberoende variabler och den beroende variabeln intention till uppsägning. Tabellen presenterar ostandardiserade B-
koefficienter med ett 95 % konfidensintervall (CI).  
Variabel  Ojusterade analyser Modell 1 (n=103) Modell 2 (n=103) Modell 3 (n=98) 
Bakgrundsvariabler Kön 0,04 (-0,15-0,23) 0,20 (-1,19-1,59) 0,22 (-1,16-1,60) 0,57 (-0,85-1,98) 
 Ålder 0,13 (-0,06-0,30) 0,01 (-0,04-0,07) 0,01 (-0,04-0,06) 0,02 (-0,04-0,07) 
 Stad 0,04 (-0,16-0,23) 0,71 (-0,30-1,72) 0,66 (-0,32-1,65) 0,62 (-0,36-1,61) 
 Utbildning -0,00 (0,21-0,21) 0,77 (-0,72-2,26) 0,71 (-0,74-2,15) 0,50 (-0,92-1,91) 
 Chefskap 0,16 (-0,03-0,35) 2,71 (-0,26-5,67) 2,28 (-0,68-5,25) 2,51 (-0,60-5,63) 
 Befattning -0,10 (-0,29-0,09) 1,92 (-0,52-4,37) 1,81 (-0,59-4,20) 2,20 (-0,29-4,69) 
 Delägare -0,15 (-0,35-0,04) -0,14 (-1,29-1,01) -0,08 (-1,24-1,08) -0,30 (-1,50-0,90) 
 Arbetstid hos kund -0,02 (-0,21-0,18) 0,11 (-1,03-1,25) 0,19 (-0,92-1,30) 0,13 (-1,00-1,27) 
      
Organisatoriska och 
arbetsrelaterade faktorer 

     

 Arbetsklimat 0,23 (0,03-0,41)*  0,27 (-0,13-0,67)** 0,02 (-0,42-0,46)** 
 Arbetskrav 0,15 (-0,07-0,35)  0,10 (-0,04-0,23)* -0,04 (-0,22-0,14)* 
 Delaktighet 0,42 (0,26-0,55)**  0,14 (-0,11-0,39)** -0,03 (-0,29-0,24)** 
      
Faktorer för psykosocial 
arbetsmiljö 

     

 Självskattad hälsa 0,16 (-0,03-0,34)   0,49 (-1,34-1,44)* 
 Arbetstillfredsställelse 0,38 (0,21-0,55)**   0,32 (-0,01-0,65)** 
 Belöning 0,43 (0,25-0,59)**   0,13 (0,02-0,24)** 
 Balans arbete/privatliv 0,27 (0,09-0,45)**   0,07 (-0,08-0,23)** 
Justerat R2   -0,003 0,057 0,146* 
Modell 1 = Bakgrundsvariabler (kön, ålder, stad, utbildning, chefskap, befattning, delägare samt arbetstid hos kund). 
Modell 2 = Modell 1 + organisatoriska och arbetsrelaterade faktorer 
Modell 3 = Modell 2 + faktorer för psykosocial arbetsmiljö 
* = p<0.05, ** = p<0.01 
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5. DISKUSSION 

5. 1. Resultatdiskussion 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka vilka hälsofaktorer i arbetsmiljön de 

anställda upplevde påverkar dem att förbli anställda på ett IT-företag samt vilka faktorer de 

upplevde påverkar dem att sluta som anställda. Syftet var även att undersöka den upplevda 

arbetsmiljön och hälsan hos de anställda på företaget samt vilka förklaringsfaktorer som fanns 

för intention till uppsägning. Resultatet visade att de viktigaste faktorerna för stanna som 

anställd på företaget var kompetensutveckling samt trivsel med kollegor och arbetsuppgifter 

och den viktigaste faktorn för om man som anställd ville sluta var om kompetensutvecklingen 

skulle upphöra. Resultatet visade vidare att det fanns ett signifikant samband mellan 

arbetsmiljöfaktorer och intention till uppsägning. Studiens resultat indikerade att 

arbetsklimat, arbetskrav, delaktighet, självskattad hälsa, arbetstillfredsställelse, belöning 

samt balans arbete/privatliv kunde förklara variansen för intention till uppsägning till 14,6 % 

(justerat R2 = 0,146, p = 0,02). 

 

5. 1. 1. Diskussion av huvudresultat 

Deltagarnas intention till uppsägning var låg, vilket innebar att deltagarna inte kände för att 

sluta sitt arbete och inte heller aktivt sökte efter ett annat jobb. Urvalsgruppen bestod främst 

av män med en medelålder på 39 år och med en hög utbildningsnivå. Enligt resultaten var 

hälsan generellt bra, den upplevda arbetstillfredsställelsen var hög, deltagarna trivdes på 

jobbet och hade en balans mellan arbetet och fritiden. Tidigare studier visar att 

arbetstillfredsställelse och god hälsa har ett positivt samband (Faragher et al., 2005) samt att 

goda arbetsvillkor kan skydda mot psykosociala risker (Världshälsoorganisationen, 2008).  

 

5. 1. 1. 1. Organisatoriska och arbetsrelaterade faktorer 

De organisatoriska och arbetsrelaterade faktorerna förklarade till viss del intentioner till 

uppsägning. Av dessa hade arbetskrav starkast förklaringsvärde (-0,04), följt av delaktighet  

(-0,03) och arbetsklimat (0,02). Sambandet mellan arbetsklimat och intention till uppsägning 

var positivt vilket innebär att desto bättre arbetsklimatet var desto mindre intention till 

uppsägning. Sambandet med arbetskrav och delaktighet var däremot negativt, vilket innebär 

att ju mindre arbetskraven blev desto mer intention till uppsägning samt desto mer delaktighet 

man känner desto mer intention till uppsägning. Hälsosamma arbetsplatser kännetecknas 
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delvis av lagom nivåer av arbetskrav (Arbetsmiljöverket, 2015; Häusser et al., 2010; Siegrist 

et al., 2004; World Health Organization, 2010), ett bra arbetsklimat där samarbete med andra 

finns och där man känner socialt stöd från andra (Leka et al., 2003) samt höga nivåer av 

delaktighet som innebär att den anställde får möjlighet att påverka beslut på arbetsplatsen och 

har tillräckligt med befogenheter (Grawitch et al., 2006; Häusser et al., 2010; Leka et al., 

2003; Lindberg & Vingård, 2012; Stansfeld & Candy, 2006). Även då man tidigare studerat 

intentioner till uppsägning visar det sig att arbetsklimat är en viktig faktor för att stanna kvar 

som anställd (Ghapanchi & Aurum, 2011; Isaksson & Bellaagh, 1999) samt att känslan av 

frivillighet är viktig (Isaksson & Bellaagh, 1999) vilket skulle kunna ses som en form av 

delaktighet. Arbetsklimatet var enligt deltagarna väldigt bra och trivseln med 

arbetsuppgifterna var hög. Resultaten för arbetsklimatet kan därmed förklara utfallet med 

utgångspunkt i tidigare forskning. Vad gäller delaktighet i arbetet kände deltagarna en hög 

delaktighet men trots evidens som finns för att detta är positivt samt kännetecknar en 

hälsosam arbetsplats visade denna studies resultat att höga nivåer av delaktighet var kopplat 

till att deltagarna i större grad kände för att sluta sitt arbete samt att de aktivt sökte efter ett 

annat jobb. Dock visade modellen (Modell 3) i regressionen att sambandet mellan delaktighet 

och intention till uppsägning sjönk jämfört med den ojusterade analysen (p = 0,01), vilket 

tydde på inverkan från andra variabler i modellen. Detta gäller även för upplevda arbetskrav. 

Deltagarna upplevde att det generellt fanns arbetskrav men att de inte upplevde dessa som en 

belastning. Delaktighet i arbetet och upplevda arbetskrav innefattade dels en känsla av frihet 

att vara med och bestämma över sitt arbete, en känsla av att kunna påverka beslut, att man 

arbetade under tidspress, hade en hög arbetsbörda och att man var tvungen att arbeta övertid. 

Detta hör även ihop med en balans mellan arbete och fritid, balans mellan arbetskrav och 

belöning samt upplevd arbetsbelastning, vilka visats sig viktiga för om anställda vill sluta 

arbetet eller inte (Ghapanchi & Aurum, 2011).  

 

Tidigare studier visar att utbildning är kopplat till arbetsklimat då lägre utbildning ger högre 

trivsel (Isaksson & Bellaagh, 1999) vilket inte bekräftades i denna studie. Däremot visar 

tidigare forskning att chefer är mer positiva till sina arbetsvillkor (Skakon, Kristensen, 

Christensen, Lund, & Labriola, 2011) vilket denna studie bekräftade genom att arbetsklimatet 

och hur man trivdes på arbetsplatsen var kopplade till delägarskap och chefskap på så sätt att 

delägare och chefer upplevde ett bättre arbetsklimat jämfört med de som inte var delägare 

eller chefer. Även vad gäller upplevda arbetskrav fanns en skillnad som visade att delägare 

och chefer upplevde högre arbetskrav jämfört med de som inte var delägare och chefer. 
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Resultaten visade vidare att chefer upplevde högre grad av delaktighet jämfört med de som 

inte var chefer. Tidigare forskning visar att balansen mellan de arbetskrav individen upplever 

och den kontroll man har över sitt arbete är viktig (de Jonge, Bosma, Peter, & Siegrist, 2000; 

Okerlund et al., 1994; Skakon et al., 2011; Stansfeld & Candy, 2006), genom att höga krav 

upplevs som acceptabla om man samtidigt besitter en hög grad av kontroll. Detta skulle kunna 

vara förklaringen till varför chefer och delägare upplevde högre krav i arbetet än andra men 

samtidigt upplevde ett bättre arbetsklimat. Cheferna upplevde även en högre grad av 

delaktighet jämfört med de som inte var chefer vilket även det är en form av kontroll över 

arbetet. Det visade sig även att äldre deltagare upplevde högre grad av delaktighet i arbetet. 

Sambandstester för ålder kopplat till befattning och chefskap genomfördes inte vilket dock 

hade varit intressant att undersöka då en hypotes kan vara att chefer generellt sett är äldre och 

denna hypotes skulle därför kunna förklara sambandet mellan ålder och delaktighet. Tidigare 

studier visar på liknande samband mellan delaktighet och ålder (Arbetsmiljöverket, 2014a). 

 

5. 1. 1. 2. Faktorer för psykosocial arbetsmiljö 

Faktorer för psykosocial arbetsmiljö förklarade till viss del intentioner till uppsägning. 

Självskattad hälsa hade starkast förklaringsvärde (0,49), följt av arbetstillfredsställelse (0,32), 

belöning (0,13) samt balans arbete/privatliv (0,07). Sambandet mellan dessa och intention till 

uppsägning var positivt vilket innebär att desto bättre självskattad hälsa, desto högre 

arbetstillfredsställelse, desto högre upplevd belöning samt desto bättre balans mellan arbetet 

och privatlivet desto mindre intention till uppsägning. Allmän hälsa (World Health 

Organization, 2010), arbetstillfredsställelse (Abrahamsson et al., 2003), belöning för det 

arbete man utför (Lindberg & Vingård, 2012; World Health Organization, 2010) samt balans 

mellan arbete och fritid (World Health Organization, 2010) ingår som delar i en hälsosam 

arbetsplats. Belöning är även kopplat till intentionen att sluta ett arbete (Ghapanchi & Aurum, 

2011). Vad gäller alla fyra variabler inom faktorer för psykosocial arbetsmiljö sjönk 

sambandet med intention till uppsägning i Modell 3 jämfört med de ojusterade analyserna. 

Det tyder på att sambandet mellan alla faktorer som predicerar intention till uppsägning är 

komplext. Balans mellan arbete och fritid (Fisher-McAuley et al., 2003; Grawitch et al., 2006) 

samt balans mellan arbetskrav och den belöning man upplever sig erhålla (de Jonge et al., 

2000; Grawitch et al., 2006) är båda viktiga områden för att en individ ska trivas på 

arbetsplatsen och för att stanna kvar som anställd. Detta påverkar även den anställdes egen 
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hälsa som indirekt även det påverkar intentionen till att sluta arbetet (Faragher et al., 2005; 

Grawitch et al., 2006), vilket även denna studies resultat visade.  

 

Vad gäller skillnaden mellan bakgrundsfaktorerna och faktorer för psykosocial arbetsmiljö 

visade resultaten att kvinnorna hade en högre självskattad hälsa jämfört med männen (p = 

0,04). Tidigare forskning visar att personer som har ett arbete har en bättre hälsa jämfört med 

personer som inte har ett arbete (Statistiska Centralbyrån, 2015b) men kvinnor med ett arbete 

har en sämre hälsa och är sjukskrivna i större utsträckning jämfört med sysselsatta män 

(Arbetsmiljöverket, 2014b). Kvinnor upplever även mer oro, ängslan, ångest och känner sig 

mer ledsna, ensamma och nedstämda jämfört med män (Statistiska Centralbyrån, 2015a). 

Samlad evidens kring kvinnor och mäns hälsa går emot det samband som visat sig i denna 

studie. Inga övriga skillnader mellan kvinnor och män fanns dock i denna studie varför en 

förklaring till skillnaden i självskattad hälsa inte påträffats. Det gick även att se en skillnad 

mellan chefer och de som inte var chefer på så sätt att cheferna upplevde en större säkerhet 

över arbetet jämfört med de som inte var chefer. Detta kunde möjligen förklaras av att 

cheferna samtidigt upplevde högre nivåer av delaktighet i arbetet och ett bättre arbetsklimat 

jämfört med de som inte var chefer. Alla dessa tre delar hänger ihop och är faktorer som 

påverkar det hälsofrämjande arbetet på en arbetsplats (Grawitch et al., 2006). Tidigare studier 

visar även att chefer, trots högre krav och lägre nivåer av stöd från kollegor, upplever lägre 

nivåer av stress jämfört med de som inte är chefer (Skakon et al., 2011). Chefer verkade, med 

stöd från samlad evidens, trivas bättre med sitt arbete, känna sig mer delaktiga och mer säkra i 

sin position på arbetsplatsen jämfört med de utan chefsposition.  

 

5. 1. 1. 3. Att förbli anställd samt att sluta som anställd 

De tre viktigaste faktorerna för stanna som anställd på företaget var kompetensutveckling, 

trivsel med kollegor samt trivsel med arbetsuppgifter. De tre viktigaste faktorerna som skulle 

kunna få de anställda att byta arbetsplats och sluta som anställda var om 

kompetensutvecklingen upphör, att den sociala miljön förändras till det sämre samt för att 

prova ett nytt arbete. Efter att en uppdelning i kategorier gjordes för de två områdena visade 

det sig att organisatoriska faktorer var viktigast för att deltagarna skulle stanna som anställda 

men att trivselfaktorerna var viktigast för om deltagarna skulle sluta som anställda. Detta 

stämmer överens med tidigare forskning som visar att fortbildning inom arbetet (Isaksson & 

Bellaagh, 1999; Okerlund et al., 1994) samt arbetstillfredsställelse och trivsel på arbetsplatsen 
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(Michaels & Spector, 1982; Tett & Meyer, 1993; van Dick et al., 2004) är viktiga områden 

för om anställda stannar kvar på arbetsplatsen eller inte.  

 

Vad gäller att stanna som anställd visade resultaten, efter uppdelning i kategorier, att de som 

arbetade som säljare, med ekonomi, inom HR och administration upplevde trivsel som 

viktigaste faktor samtidigt som konsulter upplevde att organisatoriska faktorer som viktigast 

för att stanna kvar som anställda. Personalen inom försäljning, ekonomi, HR och 

administration upplevde inte att de organisatoriska faktorerna var viktiga alls men konsulterna 

upplevde att trivselfaktorerna var tämligen viktiga.  Chefer och ledning upplevde att trivseln 

var viktigast men de upplevde även att organisatoriska faktorer var viktiga. Det fanns en 

skillnad mellan de som arbetade mindre än 50 % av sin arbetstid hos kund vad gäller att sluta 

som anställd där de upplevde att trivseln på arbetsplatsen var absolut viktigast, men för de 

med mer än 50 % av sin arbetstid hos kund var även organisatoriska och individuella faktorer 

viktiga. För dessa skillnader mellan bakgrundsvariablerna och att förbli anställd samt att sluta 

som anställd fanns ingen tidigare forskning att jämföra med.  

 

Att skillnader fanns mellan olika grupper kan bero av flertalet anledningar. Dels kan 

trivselfaktorn vara av särskild vikt för de anställda med mindre än 50 % av sin arbetstid hos 

kund i och med att de arbetar tillsammans på samma kontor varje dag. De anställda med mer 

än 50 % av sin arbetstid hos kund arbetar istället mer självständigt och utan sina kollegor på 

IT-företaget varför de troligen angav organisatoriska samt individuella faktorer som viktigast 

för att stanna som anställda. Det kan även vara så att trivselfaktorer var av särskild vikt vad 

gäller att stanna som anställda för de som arbetade inom försäljning, ekonomi, HR och 

administration samt för cheferna, i och med att de troligen är mer involverade i företagets eget 

arbete och utveckling jämfört med de som enbart är konsulter som troligen är mer involverade 

i vad kunderna behöver och vill och som därför upplevde att organisatoriska faktorer var 

viktigare. Detta stämmer överens med tidigare forskning som visat att engagemang för och 

identifikation med företaget man som individ arbetar för är kopplat till intentioner till 

uppsägning (Michaels & Spector, 1982; Tett & Meyer, 1993; van Dick et al., 2004). 

 

5. 1. 2. Diskussion av övriga resultat 

Resultaten i denna studie visade inga signifikanta samband mellan bakgrundsvariablerna och 

intentionen till uppsägning, vilket var i motsats till vad forskning tidigare konstaterat. Kvinnor 
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upplever högre arbetstillfredsställelse samtidigt som män har fler intentioner till att sluta 

arbetet (Joseph, Kok-Yee Ng, Koh, & Soon Ang, 2007) vilket inte bekräftades i denna studie. 

Kön var inte heller kopplat till någon annan variabel i denna studie. Dock finns, som tidigare 

angivits, kopplingar mellan kön och självskattad hälsa (Statistiska Centralbyrån, 2015b) samt 

mellan kön och arbetstillfredsställelse (Joseph et al., 2007), där män upplever en bättre hälsa 

men en lägre arbetstillfredsställelse jämfört med kvinnor. Kvinnor upplever dessutom högre 

nivåer av arbetskrav (Arbetsmiljöverket, 2014a) och lider i större utsträckning av 

arbetsrelaterad ohälsa (Arbetsmiljöverket, 2014b) jämfört med män. Likväl finns motstridig 

evidens som pekar på att det inte finns någon skillnad mellan könen vad gäller 

arbetstillfredsställelse men som trots det visar att män har högre nivåer av välbefinnande 

kopplat till arbetet (Wilks & Neto, 2013). Resultaten i denna studie kan möjligen förklaras av 

att deltagarna arbetade på ett företag inom IT-branschen, vilket kan anses vara en 

mansdominerad bransch. Kvinnor som grupp är särskilt utsatta inom vårdyrken, lärarkåren 

samt inom transportarbete (Arbetsmiljöverket, 2014b), där vårdyrken och lärarkåren utgörs av 

kvinnodominerande yrken. Detta kan möjligen förklara varför kvinnorna i denna studie 

upplevde en bättre självskattad hälsa än männen, då de här vistades i en mansdominerad 

bransch. Totalt sett, oavsett sektor, har kvinnor dock högre sjukfrånvaro jämfört med män 

(Statistiska Centralbyrån, 2016). Sjukfrånvaron undersöktes emellertid inte i denna studie.  

 

Vidare är intentionen till uppsägning inte förknippat med ålder (Joseph et al., 2007) vilket 

även denna studie visade. Resultaten i denna studie visade inga statistiskt signifikanta resultat 

för ålder oavsett vilken variabel ålder undersökts tillsammans med. Arbetsmiljöverket (2014a) 

menar dock att unga, under 30 år, generellt upplever mer trötthet, känner större grad av olust 

inför att gå till arbetet samt upplever lägre nivåer av delaktighet i arbetet jämfört med 

personer i arbetslivet över 30 år. Detta är bekräftat av Wilks och Neto (2013) som visar att 

äldre är mer nöjda med jobbet än yngre men dementeras av Joseph et al. (2007) vars studie 

visar att äldre är mindre nöjda med sitt arbete. Vad gäller självskattad hälsa upplever äldre 

sämre hälsa än yngre (Statistiska Centralbyrån, 2015b). Inget av detta styrktes med denna 

studie. Högre utbildning är förknippat med högre grad av intention till uppsägning (Isaksson 

& Bellaagh, 1999; Joseph et al., 2007), vilket inte bekräftades i denna studie. Hög utbildning 

är även kopplat till bättre hälsa och högre nivåer av arbetstillfredsställelse (Statistiska 

Centralbyrån, 2015b) vilket inte verifierades av denna studie. Vad gäller 

bakgrundsvariablerna stad, delägarskap, chefskap, befattning samt arbetstid hos kund fanns 

inga ytterligare skillnader mellan grupperna än tidigare nämnda. Inte heller finns studier som 



	   37	  

undersöker dessa variablers samband med indexvariablerna. Kring dessa variabler behövs 

således vidare forskning för att undersöka sambanden med självskattad hälsa, 

arbetstillfredsställelse, arbetsklimat, delaktighet, arbetskrav, belöning samt balans 

arbete/privatliv.  

 

5. 1.3. Diskussion kopplat till teoretiskt ramverk 

PATH-modellen (Grawitch et al., 2006) användes som teoretiskt ramverk för denna studie. 

Enligt modellen kan ett hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen leda till god arbetsmiljö och 

samtidigt skapa organisatoriska förbättringar. De fem kategorier för hälsofrämjande arbete 

som ingår är arbete-livsbalans, anställdas utveckling och fortbildning, hälsa och säkerhet, 

erkännande samt delaktighet och inflytande. Dessa kan tillsammans förbättra organisationen 

direkt men även indirekt via de anställdas ökade välbefinnande. Modellen bygger på att det 

hälsofrämjande arbetet bland annat leder till minskad personalomsättning, minskad frånvaro 

samt ökad anställningsprecision (Grawitch et al., 2006). Denna studie visade att arbetsklimat, 

arbetskrav, delaktighet, självskattad hälsa, arbetstillfredsställelse, belöning samt balans 

arbete/privatliv var kopplat till intention till uppsägning. Detta stämmer överens med PATH-

modellen som bland annat visar att en god balans mellan arbete och privatliv samt en god 

balans mellan arbetskrav och belöning leder till ökad arbetstillfredsställelse och minskad 

intention till att sluta som anställd. Även höga nivåer av delaktighet leder till minskad 

intention till uppsägning (Grawitch et al., 2006). Vad gäller delaktighet i arbetet visade dock 

denna studie ett omvänt samband jämfört med PATH-modellen, då ökad delaktighet hade ett 

samband med ökad intention till uppsägning, enligt Modell 3. När delaktighet testades i den 

ojusterade analysen var dock sambandet det samma som det samband som finns enligt PATH-

modellen, där ökad delaktighet leder till minskad intention till uppsägning. Rakt motsatt 

förhållande gällde för upplevda arbetskrav där Modell 3 visade att högre arbetskrav var 

kopplat till minskad intention till uppsägning, vilket stämmer överens med PATH-modellen, 

men där den ojusterade analysen visade att höga arbetskrav var kopplat till ökad intention till 

uppsägning. Varför dessa två variabler skilde sig åt i denna studie jämfört med PATH-

modellen kan inte denna studies resultat förklara. I och med att deltagarna i studien upplevde 

hög arbetstillfredsställelse, gott arbetsklimat och låg intention till uppsägning verkade 

kopplingen för arbetskrav och delaktighet till intention till uppsägning inte vara av avgörande 

betydelse. Deltagarna upplevde en god hälsa och enligt resultaten var det hälsofrämjande 

arbetet väl utvecklat.  
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Resultaten från de enkätspecifika frågorna kring att förbli anställd samt att sluta som anställd 

kunde även de kopplas till PATH-modellen. En viktig faktor i det hälsofrämjande arbetet är 

enligt PATH-modellen de anställdas utveckling och fortbildning (Grawitch et al., 2006). 

Resultaten visade att den avgörande viktigaste faktorn för de två områdena att förbli anställd 

samt att sluta som anställd var kompetensutveckling för individen. En annan viktig faktor var 

trivsel med kollegor samt trivsel med arbetsuppgifter som kan jämföras med 

jobbtillfredsställelse, psykisk hälsa och engagemang, alla delar av de anställdas 

välbefinnande, enligt PATH-modellen. Dessa inverkar indirekt på organisationen och leder 

till minskad personalomsättning och frånvaro (Grawitch et al., 2006). Sammantaget visade 

denna studies resultat på faktorer som var viktiga för att förbli anställd samt att sluta som 

anställd och dessa faktorer kan kopplas till PATH-modellen vilket även det tyder på att det 

hälsofrämjande arbetet på företaget är väl utformat.  

 

5. 2. Metoddiskussion 
En fördel med tvärsnittsstudier och dess design är att det går att inkludera ett stort antal 

deltagare till en låg kostnad samt att denna typ av studier vanligtvis är mer 

verklighetsförankrade jämfört med experimentella studier (Polit & Beck, 2012). En 

begränsning i denna design är dock att det inte går att uttala sig om kausalitet (Ejlertsson, 

2012; Polit & Beck, 2012) eftersom exponering och effekt mäts samtidigt (Andersson, 2006). 

Den linjära regressionen som undersökte sambandet mellan intention till uppsägning med ett 

antal bakgrundsfaktorer, organisatoriska och arbetsrelaterade faktorer samt faktorer för 

psykosocial arbetsmiljö gjordes för att undersöka hur de oberoende variablerna förutsäger 

variabeln intention till uppsägning. Det finns en risk för omvänd kausalitet i och med att 

tvärsnittsstudier inte kan uttrycka riktningen för sambandet men det finns även risk för att en 

tredje, okänd variabel, påverkar sambandet (Polit & Beck, 2012). Tvärsnittsstudier är 

vanligen hypotesprövande (Andersson, 2006; Polit & Beck, 2012) och i och med att den 

multivariata regressionen visade ett samband mellan de oberoende variablerna och den 

beroende variabeln fordrar detta vidare forskning inom ämnet.  

 

5. 2. 1. Mätmetod 

Enkäter användes som mätmetod i denna studie. I och med dess kostnadseffektivitet samt få 

begränsningar vad gäller storleken på urvalet och den tidseffektivitet som uppnås är dessa 
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fördelaktiga att använda (Ejlertsson, 2014). En styrka i denna studie var att majoriteten av de 

inkluderade frågeställningarna i enkäten är validitets- och reliabilitetstestade sedan tidigare 

(Polit & Beck, 2012) samt att frågorna använts ett stort antal gånger och därmed har 

utvecklats till att vara begripliga för deltagaren, vilket innebär hög intern validitet (Ejlertsson, 

2014). Vad gäller extern validitet och generaliserbarhet av studiens resultat kan dessa 

möjligen generaliseras till hela studiepopulationen, det vill säga alla anställda på det  

IT-företag deltagarna arbetar för. Dock med viss reservation på grund av den något låga 

svarsfrekvensen. Resultaten kan möjligen även generaliseras till andra IT-företag i Sverige 

men då den undersökta gruppen är en specifik population är andra generaliseringar 

problematiska att göra.  

 

5. 2. 2. Dataanalys 

För de två enkätspecifika frågorna i enkäten valde deltagarna ut de tre faktorer som var 

viktigast för dem inom varje frågeställning. Kategoriseringen av dessa faktorer innebar att 

några deltagare räknades som bortfall fastän de hade svarat på frågan. Dessa personers svar 

användes inte i sambandstesterna vilket kan medföra att resultatet i sambandstesterna är något 

bristfälligt. Även det faktum att några kategorier innehöll upp till fem svarsalternativ 

samtidigt som några kategorier endast innehöll två svarsalternativ medför en risk för 

snedfördelning av resultatet i sambandstesterna på grund av denna uppdelning. Dock hade 

sambandstesterna inte kunnat genomföras utan en kategorisering, i och med att variablerna 

var kvalitativa (Ejlertsson, 2012), och för att inte blanda olika svarsalternativ inom olika 

områden med varandra var denna kategorisering nödvändig att göra.  

 

För några indexvärden användes imputering för att öka möjligheten att analysera fler 

deltagares index (Statistiska Centralbyrån, 1980). Totalt imputerades 14 värden. Det faktum 

att dessa värden inte var deltagarnas egna svar på frågan utan ett beräknat värde som beror av 

svaren på andra frågor inom samma index medför en osäkerhet angående indexvariablerna. 

Dock gällde detta enbart 14 värden av de totalt 4100 värden som ingick i alla index vilket 

betyder att detta inte torde haft någon betydande roll för resultaten. Imputering kan anses 

brukligt då de imputerade värdena är få (Statistiska Centralbyrån, 1980). Att imputeringen 

medförde att fler värden och index kunde ingå i beräkningarna istället för att räknas som 

bortfall stärker därför snarare resultaten i denna studie. 
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För alla index-frågor gjordes ett test av Cronbach’s alpha. Cronbach’s alpha används för att 

mäta den inre kongruensen, en form av reliabilitet, för en indexvariabel (Ejlertsson, 2014; 

Polit & Beck, 2012). För att Cronbach’s alpha ska ha ett acceptabelt värde bör det överstiga 

0,7 (Ejlertsson, 2014; Field, 2009). Alla index i denna studie hade ett värde över 0,7 förutom 

variabeln arbetstillfredsställelse (0,67). Cronbach’s alpha för index för arbetstillfredsställelse 

har tidigare beräknats till ett värde av 0,87 (Moynihan & Pandey, 2007). Varför det beräknade 

värdet i denna studie var lägre beror på att deltagarna här har svarade mer fragmenterat på de 

tre frågorna. En anledning kan även vara det relativt låga antalet deltagare som medför att 

varje person som sticker ut något i resultaten påverkar värdet för Cronbach’s alpha mer än om 

deltagarantalet hade varit högre. Moynihan och Pandey (2007) hade för jämförelsens skull 

mer än dubbelt så många deltagare, 274 stycken, jämfört med antalet i denna studie.  

 

5. 2. 3. Bortfallsanalys 

Svarsfrekvensen i denna studie var 54 %. Två påminnelser skickades ut för att öka 

deltagarantalet och HR-chefen på företaget skickade även ut två egna påminnelser. 

Svarsfrekvensen kan ses i jämförelse med andra internetbaserade studier där svarsfrekvensen 

var 74 % (Schleyer & Forrest, 2000), 47 % och 57 % beroende på om enkäten skickades 

direkt via internet eller först via mail (Beebe, Locke, Barnes, Davern, & Anderson, 2007) 

samt 58 % och 77 % beroende på om enkäten skickades via internet eller som ett brev via 

vanlig post (Raziano, Jayadevappa, Valenzula, Weiner, & Lavizzo-Mourey, 2001). Generellt 

är en svarsfrekvens på 70 % vanlig för studier inom hälsoområdet (Ejlertsson, 2014). Vid 

jämförelse med andra studier visar det sig att svarsfrekvensen möjligen är något låg för denna 

studie men att den ändock ligger i nivå med andra liknande enkätundersökningar. Den något 

låga svarsfrekvensen kan möjligen bero på att frågor kring uppsägning och arbetsmiljö är av 

känslig karaktär och det kan vara avskräckande att svara på dessa. Vad gäller det externa 

bortfallet kan det anses leda till lägre noggrannhet och precision vad gäller studiens resultat 

(Statistiska Centralbyrån, 1980) vilket medför att externt bortfall möjligen utgör en felkälla i 

denna studie.  

 

Vid en jämförelse med hur det såg ut på företaget visar resultaten att 22 % av deltagarna i 

studien var kvinnor samtidigt som en femtedel av de anställda var kvinnor. Vidare visade 

resultaten att av delägarna svarade 56,5 % på enkäten (56 av 99 stycken) och av de som inte 

var delägare svarade 49,5 % på enkäten (55 av 111 stycken). Vad gäller svarsfrekvensen 
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uppdelat per stad man arbetade i hade Stockholm högst svarsfrekvens (65,5 %), följt av 

Göteborg (48,5 %) samt Malmö och Umeå (41 % tillsammans). För övriga 

bakgrundsvariabler fanns ingen jämförelsedata. För det externa bortfallet gjordes inga 

statistiska jämförelser varför de skulle kunna bero av slumpen. Dock visar denna uppdelning 

av svarsfrekvensen att delägare möjligen såg undersökningar som denna som viktiga för 

företaget, i jämförelse med de som inte var delägare som möjligen inte tyckte att det var lika 

viktigt att svara på undersökningar om arbetsplatsen. Att svarsfrekvensen var högst i 

Stockholm jämfört med de andra städerna kan bero av att studien genomfördes med 

Stockholm som bas samt att ledning och HR-funktion var placerad i Stockholm. Detta 

medförde möjligen att anställda i Stockholm blev mer benägna att svara då de med större 

sannolikhet hade kontakt med ledning och HR-funktion.  

 

Vad gäller det interna bortfallet i studien visade resultaten att detta bortfall var litet men då 

det förekom var det mer utmärkande vad gäller vissa variabler jämfört med andra. För 

bakgrundsvariablerna var bortfallet som högst för variablerna ålder (4,5 %) och kön (3,5 %). 

För indexvariablerna var bortfallet som högst för variabeln belöning (3,5 %). Den enskilda 

fråga i enkäten med lägst svarsfrekvens var frågan ”Har Du dåliga möjligheter att bli 

befordrad/avancera inom Ditt område?” där svarsfrekvensen var 95,5 %. Möjligen var 

bortfallet större för denna fråga på grund av att den var något känslig i sin karaktär. Det 

samma gäller bakgrundsvariablerna ålder och kön. Deltagare kan ha valt bort att svara på 

dessa för att minska risken att bli igenkända som individer om kravet på konfidentialitet av 

någon anledning skulle brista. Generellt var dock det interna bortfallet väldigt lågt varför detta 

inte bör betraktas som en svaghet i denna studie.  

 

5. 3. Slutsats 
Studien visar att arbetsmiljö till viss del kan predicera intention till uppsägning genom 

faktorerna arbetsklimat, arbetskrav, delaktighet, självskattad hälsa, arbetstillfredsställelse, 

belöning samt balans arbete/privatliv. Däremot predicerade inte bakgrundsfaktorerna 

intention till uppsägning. Studien visade vidare att den allra viktigaste hälsofaktorn för att 

anställda på ett IT-företag skulle förbli anställda samt skulle kunna få dem att sluta som 

anställda var kompetensutveckling. I övrigt var det viktigt med trivsel med kollegor och 

arbetsuppgifter. Denna studies resultat är betydelsefulla då de bidrar med ny kunskap inom 

området arbetsmiljö och arbetshälsa. Resultaten kan även vara betydelsefulla för folkhälsan i 
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stort i och med att människors hälsa påverkas av arbete och arbetslivet men det kan även vara 

betydande för företag som i framtiden vill behålla anställda om konkurrensen ökar. Dock 

behövs mer forskning av longitudinellt slag i ämnet då tvärsnittsstudier, med dess 

metodologiska svagheter, är otillräckliga för att till fullo säkerställa sambanden.  
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Bilaga 1 Informationsbrev Intervju 
 

Till Dig som anställd vid företag X – Din hjälp behövs 

Jag heter Emma Carlsson och läser masterprogrammet i folkhälsa vid Uppsala universitet. 

Under vårterminen 2016 skriver jag mitt examensarbete i samarbete med företag X. Arbetet 

omfattar 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Jag fick Dina kontaktuppgifter av HR-chef X 

för att kunna tillfråga Dig om deltagande i studien. Din arbetsgivare har samtyckt till att 

studien genomförs.  

 

Syftet med studien är att undersöka vilka hälsofaktorer som påverkar personalen att förbli 

anställda på ett företag samt vilka faktorer som lockade dem att bli anställda på företaget från 

början. Studiens resultat förväntas belysa vad för sorts hälsofrämjande arbete företag kan 

bedriva och på så sätt behålla befintlig personal samt även rekrytera ny personal.  

 

Datainsamlingen kommer ske genom frågeformulär som går ut till alla anställda. För att fånga 

in alla aspekter samt faktorer som är viktiga för resultatet kommer frågorna i enkäterna delvis 

att byggas på resultaten från ett antal intervjuer. Du har på ett slumpmässigt vis valts ut att 

delta i en intervju. Intervjun tar ungefär 30 minuter och genomförs under vecka 10. Beroende 

på var Du är placerad kommer intervjun att ske antingen på plats på kontoret i Stockholm 

alternativt via telefon. Tillsammans kommer vi överens om en lämplig tidpunkt för intervjun 

och sker den via telefon ser Du till att befinna Dig i ett ostört rum vid tiden för intervjun.  

 

Det är frivilligt att delta och Du har rätt att avbryta ditt deltagande när som helst, utan att 

uppge anledning. Enligt forskningsetiska regler är Ditt deltagande anonymt och resultatet 

behandlas konfidentiellt. Vid intresse för att delta anmäler du Dig via e-mail till 

emma.carlsson@xxxxxx.se, varefter vi bokar en tid för intervjun.  

 

Kontakta mig vid eventuella frågor.  

 

Med vänlig hälsning 

Emma Carlsson   Kontaktuppgifter till handledare: 
073 639 12 65   Ingrid Anderzén, Uppsala universitet 
emma.carlsson@xxxxxx.se  ingrid.anderzen@pubcare.uu.se  
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Bilaga 2 Informationsbrev Enkät 
 

Till Dig som anställd vid företag X – Din hjälp behövs 

Jag heter Emma Carlsson och läser masterprogrammet i folkhälsa vid Uppsala universitet. 

Under vårterminen 2016 skriver jag mitt examensarbete i samverkan med företag X. Arbetet 

omfattar 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Jag fick Dina kontaktuppgifter av HR-chef X 

och Din arbetsgivare har samtyckt till att studien genomförs.  

 

Syftet med studien är att undersöka vilka hälsofaktorer som påverkar personalen att förbli 

anställda på ett företag samt vilka faktorer som lockade dem att bli anställda på företaget från 

början. Studiens resultat förväntas belysa vad för sorts hälsofrämjande arbete företag kan 

bedriva och på så sätt behålla befintlig personal samt även rekrytera ny personal.  

 

Datainsamlingen sker genom frågeformulär som går ut till alla anställda. Enkäten fylls i och 

skickas sedan in för bearbetning och analys. Formuläret hittar Du via bifogad länk till detta 

mail. Det tar ca 20 minuter att besvara enkäten. Det är viktigt att Du försöker svara på alla 

frågor, om inget svar passar exakt, uppge det svar som ligger närmast. Enkäten ska vara ifylld 

och inskickad senast fredagen den 8e april.  
 

Det är frivilligt att delta i studien och Du har rätt att avbryta Ditt deltagande när som helst, 

utan att uppge anledning. Enligt forskningsetiska regler är Ditt deltagande anonymt och 

resultatet behandlas konfidentiellt. Resultaten kommer att presenteras på gruppnivå och Dina 

svar är helt anonyma och kan ej kopplas samman med Dig personligen. 

 

Ett stort tack för att Du tar Dig tid att besvara enkäten! 
 

Kontakta mig vid eventuella frågor.  

Med vänlig hälsning 

 

Emma Carlsson   Kontaktuppgifter till handledare: 

073 639 12 65   Ingrid Anderzén, Uppsala universitet 

emma.carlsson@xxxxxx.se  ingrid.anderzen@pubcare.uu.se 
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Bilaga 3 Intervjuguide 
 

Faktafrågor 

1. Hur länge har du arbetat på företag X? 

2. Vilken/vilka befattningar har du (ex medarbetare och/eller chef/arbetsledare)? 

 

Frågeområden 

3. Varför vill du arbeta på företag X? 

-‐ Räkna upp de viktigaste anledningarna till varför du arbetar här? 

-‐ Vad gör företaget för att du ska trivas? 

-‐ Finns det några särskilda förmåner du tycker om och som får dig att stanna? 

 

4. Varför sökte du dig till just företag X? 

-‐ Vad lockade dig från första början? 

-‐ Vad gör att du hellre arbetar här än på något annat konsultbolag? 

 

5. Vad är viktigt för att du ska ha hälsa på arbetet? 

-‐ Vilka områden är viktiga på arbetet för din hälsa? 

-‐ Hur hjälper företag X till för att du ska ha hälsa på arbetet? 

-‐ Vad kan göras mer av från företagets sida för att du ska ha hälsa på arbetet? 

 

6. Vad är viktigt för att du ska ha ett hållbart arbetsliv? 

-‐ Vad anser du att företag X bidrar med för att göra ditt arbetsliv hållbart? 

 

7. Vad skulle kunna få dig att byta företag? 

-‐ Varför är just dessa faktorer viktiga för dig? 

 

Avslutning 

8. Finns det något du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 4 Enkät 

	  

Kartläggning av arbetsmiljön på företag X	  

Gå	  igenom	  frågorna	  i	  lugn	  och	  ro.	  Besvara	  frågan	  genom	  att	  markera	  ett	  alternativ	  eller	  
skriv	  in	  ditt	  svar.	  I	  några	  frågor	  kan	  du	  markera	  flera	  alternativ.	  
	  
Det	  är	  viktigt	  att	  Du	  försöker	  svara	  på	  alla	  frågor	  då	  samtliga	  frågor	  är	  viktiga.	  Även	  om	  
vissa	  frågor	  kan	  låta	  snarlika	  täcker	  de	  in	  olika	  aspekter.	  Om	  inget	  svar	  passar	  exakt,	  uppge	  
det	  svar	  som	  ligger	  närmast.	  

	  
Bakgrund	  	  

 

	  

 

	  
1.	  Vilket	  år	  är	  du	  född?	  	  
Använd formatet ÅÅÅÅ! 

 

________________________________	  
	  

	  

 

	  
2.	  Kön	  	  

   Kvinna 
 

   Man 
 

	  

	  

 

	  
3.	  I	  vilken	  stad	  arbetar	  Du?	  	  

   Stockholm 
 

   Göteborg 
 

   Malmö 
 

   Umeå 
 

	  

	  

 

	  
	  
	  



	   52	  

4.	  Hur	  länge	  har	  Du	  arbetat	  för	  företag	  X?	  	  

   Mindre än 1 år 
 

   1-3 år 
 

   3-5 år 
 

   5-8 år 
 

   8-10 år 
 

   Mer än 10 år 
 

	  

	  

 

	  
5.	  Hur	  ser	  Din	  anställning	  ut?	  	  

   Heltid 
 

   Deltid 
 

	  

	  

 

	  
6.	  Vilken	  är	  Din	  högsta	  genomförda	  utbildning?	  	  

   Grundskola, folkskola, realskola eller liknande 
 

   2-årig gymnasieutbildning eller fackskola 
 

   3- eller 4-årig gymnasieutbildning 
 

   Universitets- eller högskoleutbildning kortare än 3 år 
 

   Universitets- eller högskoleutbildning 3 år eller längre 
 

	  

	  

 

	  
7.	  Vilken/vilka	  roller	  har	  Du	  på	  företag	  X?	  *	  
Flera alternativ kan väljas. * betyder att frågan är obligatorisk. 

 

 Konsult 
 

 Konsultchef 
 

 Säljare 
 

 Ekonomi, HR, administration 
 

 Företagsledning 
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8.	  Under	  de	  senaste	  tre	  månaderna,	  hur	  stor	  del	  av	  Din	  arbetstid	  har	  varit	  förlagd	  hos	  
kund,	  det	  vill	  säga	  i	  vilken	  omfattning	  sitter	  Du	  inte	  på	  företag	  Xs	  kontor?	  	  

   0 - 25 % 
 

   26 - 50 % 
 

   51 - 75 % 
 

   76 - 100 % 
 

	  

	  

 

	  
9.	  Är	  Du	  delägare?	  	  

   Ja 
 

   Nej 
 

	  

	  

 

	  
Arbete	  och	  hälsa	  	  

 

	  

 

	  
10.	  Hur	  bedömer	  Du	  Ditt	  allmänna	  hälsotillstånd?	  	  

   Mycket bra 
 

   Bra 
 

   Någorlunda 
 

   Dåligt 
 

   Mycket dåligt 
 

	  

	  

 

	  
11.	  Till	  vilken	  grad	  känner	  Du	  Dig	  nöjd	  med	  Ditt	  jobb?	  	  

   Väldigt nöjd 
 

   Nöjd 
 

   Varken eller 
 

   Missnöjd 
 

   Väldigt missnöjd 
 

	  

	  

 

	  
12.	  Arbetstillfredsställelse	  	  

	   Stämmer	  
helt	  

Stämmer	  
delvis	  

Varken	  
eller	  

Stämmer	  
delvis	  inte	  

Stämmer	  
inte	  alls	  

På	  det	  stora	  hela	  är	  jag	  nöjd	  
med	  mitt	  jobb.	  	  

 

	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	  

Över	  lag	  är	  jag	  inte	  nöjd	  med	  
mitt	  jobb.	  	  

 

	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	  

Över	  lag	  tycker	  jag	  om	  att	  
arbeta	  här.	  	  

 

	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	  

Jag	  känner	  för	  att	  sluta	  mitt	  
arbete	  på	  företag	  X.	  	  

 

	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	  

Jag	  söker	  aktivt	  efter	  ett	  annat	  
jobb.	  	  

 

	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	  

Om	  jag	  helt	  fritt	  fick	  välja	   	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	  
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oberoende	  av	  marknadsläget	  
eller	  dylikt,	  skulle	  jag	  välja	  ett	  
annat	  arbete	  än	  på	  företag	  X.	  	  

 

 

	  

 

	  
13.	  Arbetsklimat	  	  

	   Stämmer	  
helt	  

Stämmer	  
ganska	  bra	  

Stämmer	  inte	  
särskilt	  bra	  

Stämmer	  
inte	  alls	  

Det	  är	  bra	  stämning	  på	  min	  
arbetsplats.	  	  

 

	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	  

Det	  är	  god	  
sammanhållning.	  	  

 

	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	  

Mina	  arbetskamrater	  
ställer	  upp	  för	  mig.	  	  

 

	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	  

Jag	  trivs	  med	  mina	  
arbetsuppgifter.	  	  

 

	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	  
 

	  

 

	  
14.	  Arbete	  	  

	   Oftast	  Ibland	  Sällan	  Inte	  alls	  
Har	  Du	  frihet	  att	  bestämma	  vad	  som	  skall	  utföras	  i	  Ditt	  
arbete?	  	  

 

	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	  

Har	  Du	  frihet	  att	  bestämma	  hur	  Ditt	  arbete	  skall	  utföras?	  	  
 

	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	  
Har	  Du	  tillräckliga	  befogenheter	  i	  förhållande	  till	  Dina	  
arbetsuppgifter?	  	  

 

	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	  

Har	  Du	  möjlighet	  att	  påverka	  beslut	  som	  tas	  på	  Din	  
arbetsplats?	  	  

 

	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	  

Har	  Du	  möjligheter	  att	  kommentera	  /	  ha	  synpunkter	  på	  
den	  information	  som	  Du	  får	  från	  Din	  närmaste	  chef?	  	  

 

	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	  
 

	  

 

	  
15.	  Hur	  upplever	  Du	  det	  inflytande	  Du	  har	  över	  Ditt	  arbete	  och	  Din	  arbetssituation	  jämfört	  med	  
Dina	  önskemål?	  	  

   Större inflytande än jag önskar 
 

   Överensstämmer med mina önskemål 
 

   Mindre inflytande än jag önskar 
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16.	  Arbetskrav	  	  

	   Nej	  

Ja,	  men	  det	  
känns	  inte	  
som	  någon	  
belastning	  alls	  

Ja,	  men	  det	  
känns	  bara	  
som	  en	  
mindre	  
belastning	  

Ja,	  och	  det	  
känns	  som	  
en	  
belastning	  

Ja,	  och	  jag	  
upplever	  det	  
som	  en	  stor	  
belastning	  

Jag	  arbetar	  ofta	  
under	  tidspress	  på	  
grund	  av	  den	  höga	  
arbetsbördan.	  	  

 

	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	  

Jag	  blir	  ofta	  
avbruten	  i	  mitt	  
arbete.	  	  

 

	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	  

Jag	  har	  stort	  ansvar	  
i	  mitt	  arbete.	  	  

 

	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	  

Jag	  är	  ofta	  tvungen	  
att	  arbeta	  övertid.	  	  

 

	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	  

Jag	  har	  fått	  allt	  mer	  
att	  göra	  på	  arbetet	  
under	  det	  senaste	  
året.	  	  

 

	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	  

 

	  

 

	  
17.	  Arbetskrav	  och	  belöning	  	  

	   Ja	  

Nej,	  men	  det	  
känns	  inte	  
som	  någon	  
belastning	  
alls	  

Nej,	  men	  det	  
känns	  bara	  
som	  en	  
mindre	  
belastning	  

Nej,	  och	  det	  
känns	  som	  
en	  
belastning	  

Nej,	  och	  jag	  
upplever	  det	  
som	  en	  stor	  
belastning	  

Med	  tanke	  på	  allt	  Du	  
presterat	  och	  uträttat,	  
tycker	  Du	  då	  att	  Du	  får	  
det	  erkännande	  och	  den	  
respekt	  Du	  förtjänar?	  	  

 

	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	  

Tycker	  Du	  att	  Du	  får	  det	  
erkännande	  av	  Dina	  
arbetskamrater	  som	  Du	  
förtjänar?	  	  

 

	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	  

Tycker	  Du	  att	  Du	  får	  det	  
erkännande	  av	  Dina	  
överordnade	  som	  Du	  
förtjänar?	  	  
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Får	  Du	  det	  stöd	  Du	  
behöver	  i	  svåra	  
situationer?	  	  

 

	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	  

Med	  tanke	  på	  allt	  Du	  
presterat,	  tycker	  Du	  då	  
att	  Du	  har	  en	  rimlig	  lön?	  	  

 

	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	  

Anser	  Du	  att	  Du	  har	  ett	  
arbete	  som	  rimligen	  
motsvarar	  Din	  
utbildning?	  	  

 

	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	  

Med	  tanke	  på	  allt	  Du	  
presterat	  och	  uträttat,	  
tycker	  Du	  då	  att	  Du	  fått	  
möjligheten	  till	  
personligt	  avancemang	  i	  
Ditt	  yrkesliv?	  	  

 

	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	  

 

	  

 

	  
18.	  Arbetskrav	  och	  belöning	  	  

	   Nej	  

Ja,	  men	  det	  
känns	  inte	  
som	  någon	  
belastning	  
alls	  

Ja,	  men	  det	  
känns	  bara	  
som	  en	  
mindre	  
belastning	  

Ja,	  och	  det	  
känns	  som	  
en	  
belastning	  

Ja,	  och	  jag	  
upplever	  det	  
som	  en	  stor	  
belastning	  

Upplever	  Du	  för	  
närvarande	  eller	  
förväntar	  Du	  Dig	  en	  
negativ	  förändring	  i	  Din	  
arbetssituation?	  	  

 

	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	  

Har	  Du	  dåliga	  möjligheter	  
till	  att	  bli	  
befordrad/avancera	  
inom	  Ditt	  område?	  	  

 

	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	  

Är	  Du	  rädd	  att	  förlora	  
arbetet?	  	  

 

	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	  

Blir	  Du	  orättvist	  
behandlad	  i	  Ditt	  arbete?	  	  
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19.	  Arbete	  och	  privatliv	  	  

	   Inte	  
alls	   Sällan	  Ibland	  Ofta	  Nästan	  hela	  tiden	  

När	  jag	  kommer	  hem	  från	  arbetet	  är	  jag	  för	  
trött	  att	  göra	  de	  saker	  som	  jag	  gärna	  skulle	  
göra.	  	  

 

	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	  

Mitt	  privatliv	  ser	  inte	  ut	  som	  jag	  skulle	  vilja	  att	  
det	  gjorde	  på	  grund	  av	  mitt	  arbete.	  	  

 

	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	  

Jag	  förbiser	  ofta	  personliga	  behov	  på	  grund	  av	  
krav	  i	  mitt	  arbete.	  	  

 

	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	  

Mitt	  arbete	  blir	  lidande	  av	  allt	  som	  händer	  i	  
mitt	  privatliv.	  	  

 

	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	  

Jag	  skulle	  vilja	  ägna	  mer	  tid	  åt	  arbetet	  om	  det	  
inte	  vore	  för	  allt	  som	  händer	  i	  mitt	  privatliv.	  	  

 

	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	  

Jag	  är	  för	  trött	  för	  att	  vara	  effektiv	  på	  arbetet	  
på	  grund	  av	  allt	  som	  händer	  i	  mitt	  privatliv.	  	  

 

	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	  	  
 

	  

 

	  
20.	  Varför	  vill	  Du	  stanna	  kvar	  som	  anställd	  på	  företag	  X?	  	  
Välj ut de faktorer som är viktigast för Dig, maximalt tre stycken. 

 

 På grund av den kompetensutveckling som erbjuds 
 

 På grund av den sociala arbetsmiljön 
 

 För att jag trivs med mina närmaste kollegor 
 

 För att jag trivs med min närmaste chef 
 

 För att jag trivs med mina arbetsuppgifter 
 

 För att jag som anställd har möjlighet att påverka min arbetssituation 
 

 På grund av att det är ett litet bolag 
 

 För att företagets värderingar stämmer med mina egna 
 

 För att det finns möjlighet till delägarskap 
 

 För att jag uppmuntras att ha egna idéer och dessa tas på allvar 
 

 
Övrig faktor som får Dig att stanna kvar som anställd. Ange! 

________________________________	  
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21.	  Varför	  sökte	  Du	  Dig	  till	  företag	  X	  från	  första	  början?	  	  
Välj ut de faktorer som är viktigast för Dig, maximalt tre stycken. 

 

 På grund av den kompetensutveckling som erbjuds 
 

 På grund av att företaget hade ett gott anseende gällande den sociala arbetsmiljön 
 

 För att jag som anställd har möjlighet att påverka min arbetssituation 
 

 För att det är ett litet bolag 
 

 För att företagets värderingar stämmer med mina egna 
 

 För att det finns möjlighet till delägarskap 
 

 På grund av att det är ett öppet företagsklimat 
 

 För att företagets lokaler är anpassade för verksamheten 
 

 
Övrig faktor som fick Dig att söka till företag X. Ange! 

________________________________	  
 

	  

	  

 

	  
22.	  Vilka	  faktorer	  skulle	  kunna	  få	  Dig	  att	  byta	  arbetsplats?	  	  
Välj ut de faktorer som är viktigast för Dig, maximalt tre stycken. 

 

 Om jag inte kompetensutvecklas längre 
 

 Om den sociala arbetsmiljön förändras på ett för mig negativt sätt 
 

 Om jag inte kommer överens med min närmaste chef 
 

 Om jag inte kommer överens med mina närmaste kollegor 
 

 Om jag inte längre blir respekterad 
 

 Om jag inte längre får den uppskattning jag förtjänar 
 

 Om ägarstrukturen förändras på ett för mig negativt sätt 
 

 För att jag vill testa ett nytt arbete 
 

 Om jag hittar ett arbete närmare hemmet 
 

 Om jag blir erbjuden en högre lön på ett annat arbete 
 

 
Övrig faktor som skulle kunna få Dig att byta arbetsplats. Ange! 

________________________________	  
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23.	  Övrigt!	  	  
Här har Du möjlighet att ge eventuella kommentarer kring Din arbetssituation eller Din arbetsmiljö som Du inte 
fått ge uttryck för via enkätens frågor: 

 

________________________________________________________________	  

________________________________________________________________	  

________________________________________________________________	  
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