
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den psykosociala arbetsmiljön 
inom tillverkningsindustrin och 

transportbranschen 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Åza Jorudd & Jens Norrlund  
Mittuniversitetet Östersund 

Institutionen för Samhällsvetenskap 
Programmet för Personal- och Arbetslivsfrågor 

Psykologi C, 15 p 
Handledare: Jacek Hochwälder 
Examinator: Ingrid Zakrisson 

Datum: 20090115 



2 
 

Den psykosociala arbetsmiljön 
inom tillverkningsindustrin- och transportbranschen 

 
Åza Jorudd & Jens Norrlund 

 
Psykosocial arbetsmiljö är ofta ett bortglömt redskap för företagare som 
vill vara konkurrenskraftiga på den globaliserade företagsmarknaden. I 
föreliggande studie undersöks den psykosociala arbetsmiljön hos två 
branscher, transport och tillverkningsindustrin i Jämtlands län. 
Mätinstrumentet som används är Rubenowitzs psykosociala arbetsmiljö-
kartläggning enkät (PAK), som mäter fem faktorer: egenkontroll, 
stimulans från själva arbetet, arbetsledningsklimat, arbetsgemenskap och 
optimal arbetsbelastning. Studien undersöker sambandet mellan de fem 
faktorerna, ålder och branschtillhörighet. Analyser av de fem faktorerna 
visar att de har ett svagt till måttligt positivt samband med varandra. 
Jämförelser i ålder visar att ju äldre individen är, desto bättre upplevs 
den psykosociala arbetsmiljön. Jämförelser mellan branscher visar att 
transportbranschen skattar den psykosociala arbetsmiljön som högre i 
alla fem faktorerna. Resultatet är signifikant i fyra faktorer, egenkontroll 
stimulans från arbetet, arbetsgemenskap och arbetsledning. Ett 
överraskande resultat är att de i transportbranschen skattar 
arbetsgemenskapen som bättre än de i tillverkningsindustrin. 

 
Nyckelord: psykosocial arbetsmiljö, ålder, transportbransch, 
tillverkningsindustrin. 

 
Psykosocial arbetsmiljö i ett historiskt perspektiv 
I dagens samhälle måste företagen producera maximalt för att kunna vara 
konkurrenskraftiga på marknaden. Globaliseringen gör att det blir allt tuffare för mindre 
företag att upprätthålla en god ekonomi, vilket resulterar i att det ställs höga krav på de 
anställdas prestationer (Schultz & Schultz, 2006). I Sverige pågår en kontinuerlig 
nedläggning och centralisering av skolor, butiker och sjukvård i glesbygden (Wolvén, 
2004). Men globaliseringen har också fört utvecklingen framåt i Sverige. Nya former av 
handel har uppstått i och med att transporter har blivit snabbare och säkrare, kostnader för 
dessa har sänkts samt att informationsöverföring mellan länder världen över har förenklats 
(Hansson et al., 2007). 

Ända sedan 1900-talets början då industrialiseringen startade, har företagare och 
innovatörer försökt utveckla organisationer i hopp om att kunna tjäna mer pengar och bli 
mer konkurrenskraftiga. Weber skapade den första linjeorganisationen som utmärks av 
strikt fördelning av arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter (Rubenowitz, 2004). Efter 
Weber följde ”scientific managementprincipen” som myntades år 1911 av Taylor, som 
enklast översätts med vetenskaplig arbetsledning. Denna princip kom att få ett stort 
genomslag i industrin. Taylor tyckte att det förekom ett slöseri av mänskliga resurser inom 
industrin och genom att standardisera arbetet skulle detta slöseri kunna minskas. Teorin 
innebär att det finns ett bästa sätt att utföra ett arbete, och rätt man på rätt plats. Med det 
menade Taylor att arbetet kan skiljas från arbetaren och därigenom standardiseras och 
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planeringen skiljas från utförandet, det vill säga att ledningen blev den som fick ta hand om 
planeringen. Om medarbetarna arbetar efter detta standardiserade arbetssätt kan företagen 
effektivisera sin produktion och utnyttja sin personal till fullo (Sandkull & Johnsson, 1996). 
Taylorismen blev ett produktionssystem för att öka produktiviteten i industrin. Henry Ford 
anammade Taylors idéer genom att tillämpa standardiserade arbetsuppgifter och lyckades 
med att fördubbla antalet producerade bilar samt minska personalstyrkan med tio procent. 
Grundförutsättningen för löpande bandet var att förverkliga massproduktion av maskindelar 
med hög precision till en låg kostnad, att något sker systematiskt, förutsägbart kontrollerat 
flöde och med hög frekvens (ne.se). Idag har de flesta företagen tagit avstånd ifrån Taylors 
grundläggande principer, eftersom vinsten i effektivitet i företaget uppstod till priset av 
psykisk och fysisk förslitning av arbetarna. Fayol utvecklade sedan vidare uppbyggnaden 
av organisationer och skapade sin vision om den bästa organisationen, som i dagsläget 
utvecklas från tydligt hierarkisk form till teamutseende (Rubenowitz, 2004).   

Efter utveckling av organisationen på företagen följde ett intresse för den fysiska 
arbetsmiljön, som till exempel belysning, bullernivåer och frekvensen av pauser. Med 
denna fysiska utgångspunkt gjorde Mayo (1949) sina berömda Hawthorne-effekten som 
redogör hur uppmärksamhet från företagsledningen påverkar arbetsgruppers produktivitet. 
Syftet med experimentet var att sätta individen i ett socialt sammanhang och studera hur 
arbetsgrupper påverkade individernas motivation och produktivitet. Experimentet 
genomfördes på en fabrik i USA under sena 20-talet och början av 30-talet.. I experimentet 
användes två arbetsgrupper på fabriken som försökspersoner, den ena gruppen fick en ökad 
belysning medan den andra gruppen hade densamma. Mayo (1949) förstod dock under 
studiens gång att den ökade arbetsmotivationen och effektiviteten hos arbetarna inte 
berodde på de olika ljusförhållandena som de utsattes för. Istället berodde den nyfunna 
motivationen och effektiviteten hos medarbetarna på att de kände sig sedda och 
betydelsefulla i sitt arbete under undersökningens gång (Mayo, 1949). 

 
Transport- och tillverkningsindustrin 
Både organisationer och företag har blivit utsatta för hårdare konkurrens i och med 
globaliseringen (Storhagen, 2003). Ur ett affärsmässigt perspektiv blir världen allt mindre 
och mindre, de geografiska gränserna får en mindre betydelse. För att kunna vara 
konkurrenskraftiga på den internationella marknaden måste produktionen effektiviseras och 
vara lönsam. Produktionen har blivit mer effektiv, men nya kostnader kring transportering, 
lagring och hantering har uppkommit.  

Lastbilschaufförerna levererar från dörr till dörr med en stor flexibilitet och kan 
anpassa sig efter vad som ska köras. Transportarbetet har dock en stor begränsning, av 
exempelvis arbetstider i en hård reglering som styrs av nationella och internationella 
politiska beslut. En utmaning i branschen är att logistiken måste effektiviseras eftersom 
avstånden ökar mellan producent och slutkund. Utbudet av olika produkter och leverantörer 
ökar och utbudet är större än efterfrågan på många områden. Kraven från kunderna är att 
leveranserna ska vara snabba och effektiva (Storhagen, 2003). Nehls (2003) beskriver 
åkeribranschen som ett klasslöst samhälle, med få skillnader mellan chaufför och chef. Den 
som blir chaufför har ofta haft det som barndomsdröm, att få köra lastbil, eller också går de 
i någons fotspår och tar över efter en släkting. En jargong inom branschen är att ensam är 
stark, chaufförerna förväntas klara sig själv ute på vägen och ta itu med problem på egen 
hand. Arbetet beskrivs av chaufförerna som omväxlande och fritt med betydande mått av 
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självbestämmande och ansvar, det ger utrymme för egna initiativ. I Nehls (2003) studie 
använder chaufförerna ofta tillverkningsindustrin som en slags motpol i försök att definiera 
friheten. Istället för att behöva stå vid en maskin hela dagen och ta hänsyn till sina 
arbetskamrater, är det enda som krävs att bilen kommer fram till rätt plats vid rätt tid. Nehls 
(2003) gör kopplingen till frihet att det viktigaste argumentet är att de inte är övervakade. 

I Sverige introducerades löpande bandet strax före 1930-talet och antalet 
arbetsuppgifter ökade utan att extra personal sattes in. Ansvaret lades över på medarbetaren 
vid det löpande bandet att klara av det genom att höja arbetstakten (Börnefelt, 2006).  
Genaidy och Karwowski (2003) menar att ingen vet hur ett produktionssystem som liknar 
löpande bandet påverkar människans arbetsbelastning, återhämtning och hälsa. En viktig 
slutsats att komma ihåg då människan står i centrum och företaget är beroende av en bra 
relation till de anställda. En annan viktig aspekt är att anställda vid löpande bandet aldrig 
får någon tillfredsställelse av att se slutresultatet av sitt arbete. Till skillnad från en 
hantverkare som arbetar med att skapa något med händerna från start till slut, är löpande 
bandet arbetaren bara en liten del av en lång process för att skapa någonting (Genaidy & 
Karwowski, 2003).  
 
Ohälsans ekonomiska betydelse 
Företagandet och dess organisation innehåller en mängd olika saker, som politik, ergonomi, 
fysiska förutsättningar på arbetet, organisationstyp, arbetsgemenskap, utbildning, 
stresstålighet och inte minst hälsa knutet till arbetet. Sjukfrånvaron ökar hela tiden och har 
gjort det sedan 1990-talet (Angelöw, 2002) och i Sverige ökade ohälsan dramatiskt mellan 
åren 1995 och 2002 (Johnsson, Lugn & Rexed, 2003). Antalet långtidssjukskrivna 1995 var 
strax över 120 000 personer och år 2002 hade den siffran stigit till 280 000 personer, vilket 
då motsvarade cirka 14 procent av den arbetsföra befolkningen. Samhället hade kostnader 
för sjukpenning, sjukpension eller sjukbidrag år 2002 på 120 miljarder kronor. Företagen 
hade samma år kostnader för sjuklön och sjukförsäkringsavgifter på 171 miljarder. Därtill 
kommer bortfall för vikarier, produktionsbortfall och försämrad kvalitet. Cirka en åttondel 
av Sveriges BNP går varje år till att betala ohälsa (Johnsson et al., 2003).   

Allt fler företagsledare blir medvetna om att motivation, hälsa och ekonomi hör 
ihop. Det finns olika metoder för att mäta hälsa i pengar och en sådan mätmetod brukar 
kallas hälsobokslut och syftar till långsiktig hälsoplanering inom företaget. Från och med 
2003 måste arbetsgivare redovisa sjukfrånvaron i bokslut och årsrapporter. Hälsan har 
också via hälsobokslut och ökade krav på minskad sjukfrånvaro tagit sig in i den 
ekonomiska mittpunkten. Företagen och försäkringskassan får betala sjuklön när anställda 
blir sjukskrivna och därför hänger välmående medarbetare och ekonomisk framgång ihop 
(arbetsmiljoupplysningen.se). Det ökade intresset för hälsa, sjuktal och organisationsteori 
syftar till en och samma sak, att företaget ska ha möjlighet att överleva på den tuffa 
marknaden. Detta leder till att det kan ställas högre krav på människan: egenkontroll av 
arbetsmetoder, erkännande och social status, ha ett utvecklande arbete, fysisk rörelsefrihet i 
arbetet, och variation och hanterbara utmaningar i arbetet (Rubenowitz, 2004). 
 
Organisationskultur 
Jacobsen och Thorsvik (1998) har gjort en modell som visar hur organisationers vardag och 
dess omvärld kan se ut. Till att börja med delas den in i generell eller specifik omvärld. I 
den generella gruppen ingår faktorer som teknologiska, politiska, ekonomiska och 
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demografiska förhållanden, exempelvis arbetsmarknaden. I den speciella omvärlden ingår 
andra organisationer och individer, som kunder, klienter och kontrollorgan. Gränsen mellan 
de två är dynamisk och en organisation kan byta omvärld på grund av olika omständigheter. 
Ett annat sätt att dela in omvärlden i är att skilja mellan teknisk och institutionell omvärld. 
Med teknisk omvärld menas resurstillgångar och teknisk utrustning medan den 
institutionella omvärlden står för normer och värderingar. På detta vis får man en 
interaktion mellan en generell/speciell och teknisk/institutionell omvärld som påverkar 
olika organisationer på olika sätt. 

Persson (2003) menar att sjukfrånvaro kan förklaras med hjälp av olika 
organisationskulturer. I studien jämförs Danmark med Sverige med utgångspunkt att 
Danmark har hälften så stor sjukskrivning som Sverige. Undersökningar har visat att 
danskar är mer nöjda med sitt arbete än svenskar.  Studien anser att orsaken till en skillnad 
mellan de två länderna är olika organisationskultur. I Danmark råder mer ”chefen pekar 
med hela handen”, det vill säga chefen talar om vad den anställde ska göra. I Sverige råder 
en konsensusmentalitet, där en bred förankring måste råda för att göra en förändring. Detta 
leder till att individen tas ifrån sin egen beslutskompetens vilket skapar en miljö där 
individen har svårt att veta vad som gäller. Detta i sin tur, skulle enligt Persson (2003) leda 
till att Sverige har högre sjukfrånvaro beroende på vantrivsel på arbetet. 
 
Arbetsmiljö 
Världshälsoorganisationen, definierar begreppet arbetsmiljö så här:  

Arbetsmiljö är den sammanfattande benämningen på biologiska, medicinska, 

fysiologiska, psykologiska, sociala och tekniska faktorer som i arbetssituationen eller 

i arbetsplatsens omgivning påverkar individen (Arbets- och miljömedicinska 
kliniken, 2003). 

 

Arbetsmiljölagstiftningen 

År 1977 ombildades arbetsmiljölagen och kom att omfatta även arbetstagarnas psykiska 
hälsa och välmående, den så kallade psykosociala arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 2008). 
Arbetsmiljölagen (1977:1160) är en ramlag som innehåller regler om skyldigheter för 
arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. 
Det finns även regler om samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare (Eppler & 
Nelander, 1992). Arbetsmiljölagens syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet 
och även att uppnå en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren är den som har det huvudsakliga 
ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen (Günzel & Zanderin, 2003). 
 

1 § Arbetsmiljön skall vara med hänsyn till och den sociala och tekniska utvecklingen 

i samhället.  

- Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt 

och psykiskt avseende. 

- Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen 

arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete. 

- Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren 

inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller 
olycksfall. Därvid skall även löneformer och förläggning av arbetstid beaktas. Starkt 

styrt eller bundet arbete skall undvikas eller begränsas. 
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- Det skall eftersträvas att arbetet ger möjligheter till variation, social kontakt och 

samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter. 

- Det skall vidare eftersträvas att arbetsförhållandena ger möjligheter till personlig 

och yrkesmässig utveckling liksom till självbestämmande och yrkesmässigt ansvar  
(SFS 1977:1160, Arbetsmiljölagen Kap. 2 § 1, 2008). 
 

Bilden av en dålig arbetsmiljö innehåller tunga lyft och farliga maskiner, skadliga ämnen 
och buller, skiftarbete när maskiner utnyttjas maximalt och även våld och hot. Just våld och 
hot är något som på senare år har ökat på många arbetsplatser (Siegrist, 2004). De flesta 
olycksfall och arbetsskador på arbetet handlar om den fysiska arbetsmiljön, men den har 
inte lika stor betydelse för ohälsa som bland annat medarbetarnas livsstil och stress har. En 
stor del av vuxnas vakna tid tillbringas på arbetet, därför är det viktigt att sträva efter en bra 
arbetsmiljö. Många långtidssjuka hävdar att det är arbetet som bidragit till att de blivit 
sjuka. Det handlar inte enbart om farliga ämnen och hur arbetsplatsen ser ut, utan dåliga 
relationer till arbetskamrater, stress och för lite inflytande över arbetssituationen kan också 
vara orsak till ohälsa. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön men det ska 
bedrivas tillsammans med arbetstagarna och deras representanter 
(Arbetsmiljöupplysningen, 2008). 
 
Arbetsmiljö och ålder 

I en studie utförd i Finland i metallindustrimiljö framgår ett U-format samband mellan ålder 
och fysisk arbetsmiljö (Räsänen, Laitinen & Rasa, 2000). Studien visar att både yngre och 
äldre medarbetare är minst missnöjda med buller och att medelålders medarbetare var 
mindre nöjda med bullrig arbetsmiljö. Ett liknande resultat finner Warr (1992), att yngre 
och äldre medarbetare betraktar sin organisation, sitt arbete och vad de vill ha ut av sitt 
arbete, på olika sätt. En annan studie visar att fram tills 40-45 års ålder befinner sig 
människor i sin mest innovativa period, därefter följer en nedgång i arbetsprestationen. Men 
om personen efter 45 års ålder fick bredare och mer integrerande arbetsuppgifter kunde det 
leda till en återhämtning i arbetsprestation. Vad som är motiverande för medarbetaren 
förändras över åren, vilket får konsekvenser för hur belönings och motivationssystemen bör 
utformas (Schou, 1991).  

Andra studier visar att sambandet mellan ålder och arbetstillfredsställelse är positivt 
linjärt och menar att de yngsta medarbetarna har lägst arbetstillfredsställelse och den 
successivt ökar med åldern (Clark, Oswald & Warr, 1996; Eskildsen, Kristensen & 
Westlund, 2003; Rhodes, 1983; White & Spector, 1987). Resultatet från dessa studier är 
eniga och visar på att äldre trivs bättre med sitt arbete än sina yngre medarbetare. Flertalet 
teorier har uppkommit med åren som resultat av forskning på vad sambandet mellan ålder 
och arbetstillfredsställelse beror på. Wright och Hamilton (1978) menar att individer med 
tiden samlar på sig erfarenheter och kunskap om sitt arbete, det blir lättare att få de bättre 
arbetena. De individuella behoven och värderingarna förändras i takt med olika faserna i 
livet. Enligt White och Spector (1987) upplever de yngre medarbetare generellt en lägre 
arbetstillfredsställelse eftersom det finns en låg överensstämmelse mellan vad arbetet 
innehåller och vad de faktiskt söker i ett arbete. 
 
Fysisk arbetsmiljö 

En dålig fysisk arbetsmiljö innebär exempelvis ofördelaktigt ljus, ljud och luft, smuts och 
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olja, lösningsmedel och oljedimma, fysiska påfrestningar, obekväma arbetstider, besvär 
med datateknik och blidskärmsarbete (Rubenowitz, 2004).  
 
Psykosocial arbetsmiljö  

Psykosocial arbetsmiljö är de kroppsliga och psykiska reaktioner hos individen (Eppler & 
Nelander, 1992). Siegrist och Marmot (2003) menar att uttrycket psykosocial arbetsmiljö 
uppkom i ett försök att i detalj beskriva vilka möjligheter det finns i arbetsmiljön att 
tillmötesgå en individs behov av välmående, produktivitet och positiv självbild. Lavoie-
Tremblay et al. (2005) menar att det är av stor vikt att kartlägga problemen inom den 
psykosociala arbetsmiljön, för att sedan åtgärda problemen. Det ställer också höga krav på 
chefer, ett helhjärtat deltagande av de anställda och tillit inom arbetsteamen. När det gäller 
psykosociala miljöfaktorer, drabbas individen av dessa i regel genom en upplevelse, till 
exempel att man blir trött, får olustkänslor när arbetet är enformigt och känsla av 
utanförskap. Genom att skapa arbeten med ett stimulerande arbetsinnehåll och ge 
möjligheten för de anställda att kunna påverka sin arbetssituation kan många riskfaktorer 
minska (Günzel & Zanderin, 2003). Det som kännetecknar en god psykosocial arbetsmiljö 
enligt Rubenowitz (2004) och som också stämmer överens med arbetsmiljölagen, är dessa 
fem faktorer: 

• egenkontroll i arbetet 
• stimulans från själva arbetet 
• ett positivt arbetsledningsklimat 
• god arbetsgemenskap 
• optimal arbetsbelastning 

  
Rubenowitz fem psykosociala arbetsmiljöfaktorer 
Egenkontroll i arbetet 

Theorell (2003) menar att kontroll över sin egen situation är något mycket fundamentalt. 
Att kunna utöva kontroll över sitt liv innebär att kunna ta kommando över de flesta av sina 
vardagssituationer och då även över de flesta oväntade situationer som kan inträffa. 
Egenkontroll kan definieras att individens möjligheter att påverka det faktiska 
arbetsutförandet, hastighet, prioritering och sättet att utföra arbetsuppgifterna.  
 Karasek (1979) har konstruerat en välkänd modell som redogör för sambandet 
mellan en individs upplevda arbetskrav och den grad av kontroll denna anser sig ha över 
det egna arbetet. Det som menas med krav är de åtaganden som individen anser ligga på sig 
själv. Kontroll anses vara individens handlingsfrihet, egenkontroll och självbestämmande, i 
motsats till styrning utifrån. (Karasek, 1979). Den ”avspända” situationen innebär att 
kraven inte är höga och att beslutsutrymmet är stort, den ”passiva” situationen innebär låga 
krav men även lågt, litet beslutsutrymme, den spända innebär höga krav men litet 
beslutsutrymme. Slutligen beskriver modellen den ”aktiva” situationen, där kraven är höga 
och beslutsutrymmet stora (Theorell, 2003). Till denna modell kan det läggas ytterligare en 
variabel, nämligen socialt stöd från arbetskamrater och chefer, högt eller lågt, till varje 
situation (Johnson & Hall, 1988). 
 Effekten av den sociala variabeln indikerar en idealisk miljö, medan motsatsen leder 
till ökad risk för sjukdom. En metaanalys av 88 forskningsrapporter visar att kontroll i 
arbetet har samband med färre fysiska ohälsosymtom, psykiskt välmående, lägre 
sjukfrånvaro, trivsel på arbetet, färre uppsägningar, lägre avsikt att sluta arbetet, 
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engagemang, motivation och höjd arbetsprestation (Spector, 1986). 
 
Positivt arbetsledningsklimat 

Grundsynen på ledarens roll som motivationsfrämjare är av stor betydelse och ledaren har 
två huvudfunktioner, där den ena är att leda och utveckla den enskilde medarbetaren och 
den andra är att få helheten att fungera effektivt genom ett grupporienterat ledarskap (Flach, 
2004). Organisationens effektivitet påverkas av medarbetarnas personliga förmågor av 
själva arbetet och hur det utformas och leds. Dessutom har medarbetarnas arbetsmotivation 
en avgörande betydelse. Att stimulera och motivera innebär att integrera arbetsmålen med 
medarbetarnas personliga mål och ambitioner. En studie visar starka samband mellan 
ledarens prioritering av organisationsrelaterade aktiviteter, måluppfyllelse, medarbetarnas 
trivsel och engagemang. Måluppfyllelsen påverkas främst av ledarens prioritering av 
uppgifter i områdena att idéutveckling och problemlösning i organisationen, 
personalutveckling samt i ledarens prestationsorientering (Flach, 2004). Sandberg (2006) 
menar att arbetsledningsklimatet innefattar hur personen trivs på sin arbetsplats. Vad som 
måste kommas ihåg är att arbetsklimatet påverkas av interaktionen mellan medarbetare och 
arbetsledning.  

Rubenowitz (2004) skiljer på chefskap och ledarskap, medan Sandberg (2006) 
använder begreppet formell och informell ledare. Chefskapet innebär en formell 
befattningsroll, medan en ledare är någon som får sin makt nerifrån, genom respekt från 
sina arbetskamrater. På senare år har den byråkratiske chefen alltmer förlorat sin roll i 
arbetslivet, till förmån för ett starkt ledarskap.  

Vidare har forskningen försökt att visa vad som ligger bakom ett framgångsrikt 
ledarskap (Johnsson et al., 2003). Resultatet visar att det är faktorer på arbetsplatsen som 
styr vilken typ av ledare som passar. Ett öppet arbetsklimat som en viktig faktor vid 
friskhetsarbete. Det innefattar hög grad av delaktighet på alla nivåer, reellt 
medbestämmande och en kultur som gör det självklart att ta ansvar för sig själv, sina 
arbetskamrater, verksamheten och arbetsglädjen. Ogbonna och Harris (2000) menar att 
sambandet mellan ledarskap och prestation blir en produkt av hur organisationskulturen ser 
ut. 
 

Stimulans från själva arbetet 

Orsaken till att begreppet stimulans från själva arbetet ofta har använts tillsammans med 
motivation är ett allmänt antagande om att stimulans i arbetet leder till bättre prestationer 
(Porter & Lwaler, 1968). Stimulans från själva arbetet är nära kopplad till 
egenkontrollfaktorn. Skillnaden här är upplevelsen av stimulans, som kan komma av till 
exempel kunskapskontroll. Om de anställda har möjlighet till kompetensutveckling eller 
arbetsrotation får de ökad kunskapskontroll, vilket leder till en stimulerande upplevelse 
(Ekman & Arnetz, 2005).  
 En studie från 2008 visar att om en person är nöjd med sitt arbete har det minst lika 
stor inverkan på hälsa som personens sociala och ekonomiska status har (Gupta & 
Kristensen, 2008). Sambandet gäller i Danmark, Spanien och Frankrike som undersöktes i 
studien, detta trots att det finns stor skillnad mellan länderna som exempelvis 
organisationskultur, sjukvårdssystem och ekonomisk struktur. Att satsa på en god 
stimulerande arbetsmiljö kan vara ett billigt sätt att förbättra de anställdas hälsa (Gupta & 
Kristensen, 2008). Enformiga arbetsuppgifter kan bidra till tristess och ökar risken för 
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fysiska arbetsskador (Rubenowitz, 1978). Om arbetsuppgifterna är mer varierande, kan 
man se ett positivt samband mellan trivsel och produktivitet. Vid sidan av själva arbetet kan 
arbetsgruppen och de normer som finns vara avgörande för hur medarbetaren trivs. En 
arbetsgrupp som har hög lojalitet inom gruppen kan skapa trygghet och tillfredställa 
samhörighetsbehoven. Men om trivseln sammanfaller med högproduktivitet beror det på 
arbetsgruppens målsättning (Rubenowitz, 1978). 
 
God arbetsgemenskap 

Att arbeta i grupp ställer krav på individens anpassningsförmåga, flexibilitet, energi, sociala 
kompetens och självkänsla. I ett team arbetar individerna nära varandra och har en stor 
betydelse för varandras välbefinnande och hälsa. Det krävs att medarbetarna har respekt för 
varandra och har en öppen kommunikation. Vikten av att ta sig tid att lyssna på sin 
medarbetare och ta varandra på allvar har en stor betydelse för friskfaktorer i arbetet 
(Sandberg, 2006). Arbetsgruppen utgör den psykosociala arbetsmiljöns viktigaste inslag, 
där det sociala stödet är viktigt för medarbetaren och kan förbättra hälsan och 
välbefinnandet (Angelöw, 2002). 
 Exempel på motsatsen till god arbetsgemenskap är mobbning, vilket innebär att en 
individ systematiskt, under längre tid och vid upprepade tillfällen utsätts för trakasserier av 
något slag (Rubenowitz, 2004). Trakasserierna kan ta sig många uttryck och några exempel 
är utfrysning, verbala påhopp, förtal bakom ryggen och fysiska trakasserier. Vid en längre 
tid av mobbning är det inte ovanligt att offren tycker att det är deras eget fel. En orsak till 
att trakasserier uppstår kan vara brister i den psykosociala miljön, en annan kan vara svagt 
ledarskap. Åtgärder kan vara att tydliggöra rollfördelning för att hantera situationen om 
mobbning uppstår, se till att det finns kunskap och beredskap på arbetsplatsen och kunskap 
om vilken policy och etik som gäller (Rubenowitz, 2004). 

Johnsson et al. (2003) menar att det är viktigt att det är högt i tak och att kulturen är 
tillåtande och prestigelös. Alla ska veta att de duger som de är, inte bara för vad de gör och 
medarbetaren ska kunna skilja på jaget och arbetsrollen. Studier visar att sambandet mellan 
arbetsstressorer och ledarskapsbeteende kan fungera som möjlig utlösare av trakasserier 
(Agervold & Mikkelsen, 2004; Hauge, Skogstad & Einarsen, 2007). Resultaten visar att en 
stressande och dåligt organiserad arbetsmiljö ger upphov till att göra mobbning möjligt. 
Agervold och Mikkelsen (2004) menar också att trakasserier och mobbning förekommer 
mer frekvent där chefen undviker konflikter och i stressande miljöer.  

 
Optimal arbetsbelastning 

I denna faktor ryms bland annat begreppet stress, som beskrivs som ett beredskapstillstånd 
för kamp eller flykt (Lennerlöf, 1981). Stress yttrar sig ibland annat genom höjt blodtryck, 
ökad hjärtfrekvens, ökad muskelspänning svettavsöndring och snabbare andning. Lennerlöf 
(1981) konstaterar att optimal aktiveringsnivå, med optimal nivå av stress, ger en känsla av 
att vara alert och i stånd att handskas med olika problem. En mycket hög aktivering leder 
dock till ett desorganiserat och förvirrat beteende. Samma koppling gör Rubenowitz (2004), 
fast med benämningen positiv- och negativ stress. Den positiva är kopplat till arbetsglädje 
och engagemang, en känsla av att vara med och påverka. Stressen i negativ bemärkelse är 
den som uppkommer ur tvingande situationer, och kan gå så långt som att det slutar med 
utbrändhet. För att få bukt med stress, och vara motståndskraftig, visar forskning att det 
sociala stödet har stor betydelse (Rubenowitz, 2004). Riskerna för att drabbas av 
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stressrelaterade sjukdomar är genomgående högre bland dem som har svagt socialt stöd än 
bland dem som har starkt. Vad är det då som skiljer mellan olika personers tålighet mot 
stress? Dagsform, faktorer i omgivningen och vilken personlighetstyp individen är, kan 
vara faktorer som spelar in (Ekman & Arnetz, 2005). Genaidy och Karwowski (2003) 
menar att sex faktorer bygger en sammanlagd upplevelse av vilken arbetsbelastning 
individen upplever. Faktorerna är mentala krav, fysiska krav, temporära krav, 
prestationskrav, ansträngning och frustrationsnivå. 
 
Enligt Rubenowitz (2004) har dessa fem PAK-faktorer framkommit av samstämmiga 
arbetsvetenskapliga forskningsrön och dessa ligger till grund för den PAK-enkät som 
Rubenowitz tagit fram och denna forskningsrapport använder sig av. Dessa forskningsrön 
har visat sig ha störst betydelse för upplevelserna av den psykosociala arbetsmiljön. 

I ju högre grad dessa fem faktorer är uppfyllda desto större tillfredsställelse och ett 
högre arbetsengagemang brukar man finna hos de anställda i organisationen. Rubenowitz 
(2004) menar att en medarbetare som uppfyller dessa faktorer har en lägre stresströskel och 
mindre sjukfrånvaro. De problem som medförs vid dålig arbetsmiljö kan vara att 
medarbetarna får en låg arbetsmotivation och produktivitet, besvär i rörelseorganen, 
psykosomatiska problem, relativt hög korttids- och långtidsfrånvaro, en benägenhet att 
medarbetaren vill byta arbete. Detta kan medföra att företaget riskerar att förlora de bästa 
medarbetarna och ökad risk för att råka ut för olycksfall i arbetet. Många ledningsgrupper 
är inte medvetna om alla dessa samband, och även om de är det, vet de inte hur de ska gå 
tillväga för att få en tydlig bild av hur medarbetarna upplever sina arbetsförhållanden 
(Rubenowitz, 2004). 

 
Syfte 
Intresset för psykosocial arbetsmiljö kommer sig av att en god arbetsmiljö gagnar både 
företaget och den anställde. Förväntade effekter av en god arbetsmiljö är att medarbetaren 
mår bra och att de är sjuka mindre, att det förekommer mindre mobbning på arbetsplatsen 
och att prestationen på arbetet blir bättre. För företagets del skapar man en attraktiv 
arbetsplats och tjänar mer pengar. Syftet med studien är att undersöka den psykosociala 
arbetsmiljöns fem faktorer, hur de korrelerar med varandra, i syfte att få veta om någon 
faktor är mer eller mindre viktig än någon annan. Studien undersöker även förhållandet 
mellan två branscher, transportbranschen och tillverkningsindustrin, utifrån upplevelsen av 
den psykosociala arbetsmiljön. Syftet med detta är att undersöka om det finns en skillnad 
mellan branscherna, för att sedan diskutera vad dessa kan bero på. Studien undersöker 
också olika ålderskategorier för att få veta i vilken kategori den psykosociala arbetsmiljön 
upplevs som sämst. Studiens syfte resulterade i följande frågeställningar: 
 
Frågeställning 1 
Hur ser sambandet ut mellan de fem faktorerna inom den psykosociala arbetsmiljön? 
Frågeställning 2 

Finns det någon skillnad mellan anställda inom transportbranschen och anställda inom 
tillverkningsindustrin, vad gäller hur de upplever den psykosociala miljön? 
Frågeställning 3 
Finns det någon skillnad i hur yngre, medelålders eller äldre medarbetare upplever den 
psykosociala arbetsmiljön? 
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Metod 
Deltagare 
Populationen i studien bestod av medarbetare på tre företag runt om i Jämtland med totalt 
203 personer som svarade på enkäten, 31 kvinnor och 172 män med en medelålder på 42,5 
år. Bortfallet i studien mättes till 9 procent. Två företag representerade industribranschen 
och ett företag representerade transportbranschen. Branscherna valdes på grund av närhet 
till Östersunds kommun och vilja att delta i studien. Båda industriföretagen ligger utanför 
Östersund och hade tillsammans 114 respondenter, 29 kvinnor och 85 män, med medelålder 
42 år. Transportbranschen representerades av ett företag med huvudkontor i centrala 
Östersund som representerades av 2 kvinnor och 87 män, med en medelålder på 43 år. I 
studien görs ingen skillnad på om personalen var anställd på hel- eller deltid. Alla 
medarbetare, utom de verkställande direktörerna på de tre företagen, har erbjudits att delta i 
undersökningen. Ingen ersättning utgick till deltagarna för deltagandet i studien, mer än att 
ifyllandet av enkäten skedde på arbetstid. Deltagandet i undersökningen var frivilligt, men 
det var en önskan av företagsledningen för respektive företag att deltagandet skulle bli högt. 
 
Instrument 
Enkätformulären som studien använde sig av är kallad PAK, psykosocial arbetsmiljö-
kartläggning och är framtagen av Sigvard Rubenowitz, som är professor Göteborgs 
universitet, psykologiska institutionen. Efter kontakt med upphovsmannen bakom enkäten 
(personlig kommunikation med Sigvard Rubenowitz, 20 oktober 2008) gavs tillåtelse att 
använda den copyrightskyddade enkäten i studien. En enkät i orginal skickades med post 
för att fungera som underlag i studien. Enkäten är mycket väl beprövad inom det privata 
näringslivet, kommuner och statliga förvaltningar. Reliabiliteten mättes med hjälp av 
Cronbachs alfa. Det har inte varit möjligt att få tag på reliabilitetsmått från liknande studier 
att ha som referens. 

Forskningsenkäten inleddes med en instruktion om hur deltagarna skulle fylla i den, 
de informerades om att de garanterades anonymitet och att enkäterna inte kunde komma att 
kopplas till enskild individ. Sedan följde sex deskriptiva frågor; kön, ålder, utbildning, 
anställningstid, avdelning och vad respondentens arbete kallades. Därefter följde 25 
kryssfrågor, fem frågor för varje faktor med en femgradig Likert-skala, där deltagarna fick 
skatta sin upplevda känsla av den psykosociala arbetsmiljön. De fem faktorerna är följande: 
egenkontroll i arbetet, arbetsledningsklimat, stimulans från själva arbetet, arbetsgemenskap 
samt optimal arbetsbelastning.  

Varje faktor bestod av fem frågor, varje fråga hade fem svarsalternativ och 
poängsattes mellan 1 och 5, med ett mycket positivt (5 poäng), ett ganska positivt (4 
poäng), ett neutralt (3 poäng), ett ganska negativt (2 poäng) och ett mycket negativt (1 
poäng). Varje faktor summaindexeras var för sig efter utförd undersökning. Efter utförd 
indexering var skalan för varje faktor 5-25 poäng, där 5 poäng var lägst och maxpoäng per 
faktor var 25. Ett medelvärde omkring 15 poäng tyder på att det finns ungefär lika många 
som lutar åt det negativa som åt det positiva hållet. 

 Exempel på fråga som mätte egenkontroll ur PAK enkäten var: ”Vilka möjligheter 
har du att själv bestämma arbetstakten?” Med svarsalternativen: ”mycket stora möjligheter, 
ganska stora möjligheter, vissa möjligheter, ganska små möjligheter, mycket små 
möjligheter ”  

Exempel på fråga som mätte arbetsledningsklimat var: ”Hur nöjd är du med den 
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mängd information om arbetet, som du får av dina närmaste överordnade?” 
Exempel på fråga som mätte stimulans från själva arbetet var: ”Hur pass intressant 

och stimulerande anser du ditt arbete vara?” Med svarsalternativen: ”i mycket hög grad, i 
ganska hög grad, i viss mån, i ganska liten utsträckning och i mycket liten utsträckning.”  

Exempel på fråga som mätte arbetsgemenskap var: ”Hur bedömer du trivseln med 
dina närmaste arbetskamrater vara?” 

Exempel på fråga som mäter optimal arbetsbelastning var: I vilken utsträckning 
känner du dig jäktad i arbetet? 

En pilotstudie genomfördes innan vi gick ut med enkäten till våra tre företag, där 
ingick sex slumpmässigt utvalda personer. Syftet med att använda en pilotstudie var för att 
se hur lång tid det tar att fylla i enkäten och för att kontrollera att vårt försättsblad var 
lättförståeligt. 
 
Procedur 
Efter att ha tagit kontakt med företagen arrangerades ett personligt möte med respektive 
företag, där författarna förklarade syftet med undersökningen. Sedan informerade varje 
avdelningschef sina medarbetare på avdelningarna om att undersökningen skulle äga rum. 
Det skickades även ut mail till alla anställda och sattes upp information på anslagstavlor 
runt om på företagen om syftet med undersökningen.  

Undersökningstillfället ägde rum en vanlig arbetsdag på industriföretag A. 
Respondenterna blev instruerade att någon gång under dagen gå till matsalen, där enkäten 
fanns att fylla i. Det andra undersökningstillfället ägde rum under en vanlig arbetsdag på 
industriföretag B. Enkäten delades ut personligen till respektive respondent vid deras 
arbetsplats, för att en stund senare samlas in igen. Undersökningen på företaget inom 
transportbranschen, företaget C, ägde rum under en utbildningsdag som arrangerades av 
företaget där de fyllde i enkäten. Under alla tre tillfällen fanns författarna på plats om det 
skulle uppstå några frågor. De frågor som förekom var att några av respondenterna behövde 
hjälp med svenska språket. 
 
Analys 
Forskningsdesignen var kvantitativ metod. Valet av metod styrdes av studiens syfte och av 
frågeställningarna. Studien var av mellangruppsdesign, där målet är att finna signifikanta 
skillnader mellan fastställda grupper (Mcqueen & Knussen, 2006).  
 De oberoende variablerna i studien var företagsbransch och ålder. Beroende variabel 
var egenkontroll i arbetslivet, arbetsledningsklimat, stimulans från själva arbetet, 
arbetsgemenskap och arbetsbelastning. Studien har följt Vetenskapsrådets riktlinjer när det 
gäller forskningskraven: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2008).  
 Samtycke från respondenterna angavs när enkäten returnerades ifylld. Ville inte 
respondenten vara med i undersökningen fick respondenten lämna in en blank enkät. Vid 
behandling av det insamlade datamaterialet användes det statiska verktyget SPSS version 
14.0 för Windows. Svarsalternativen i enkäterna var rangordnade från positivt till negativt. 
Negativa svar kodades med låga värden (1) och de positiva svaren med höga (5), 
skalvärde1-5. Kategorin ålder klassindelades enligt kvartilprincipen, 18-33 år, 34-40 år, 41-
47 år och 48-67 år (Aronsson, 1999). För att kunna jämföra resultat med tidigare forskning 
bildades grupperna 18-33 (yngre), 34-47 (medelålders) och 48-67 (äldre). 
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 Korrelationer mättes med Pearsonskoefficienter. För att undersöka skillnaden 
mellan de två branscherna utfördes medelvärdesjämförelser med hjälp av ett t-test. T-testet 
visar om skillnader i medelvärdet är signifikant (Aronsson, 1999). För att undersöka 
skillnaden mellan de tre åldersgrupperna utfördes en envägs oberoende variansanalys 
(ANOVA), med efterföljande posthoc test (LSD). 
 

Resultat 
Medelvärden, standardavvikelser, Cronbachs alfa (α) och korrelationer för alla deltagare i 
studien redovisas i tabell 1 med avseende på kön, ålder, bransch och de fem PAK-
faktorerna egenkontroll, arbetsledning, arbetsstimulans, arbetsgemenskap och 
arbetsbelastning. Cronbachs alfakoefficienter i föreliggande studie för Rubenowitz PAK-
skala var i stort sett tillfredsställande, med alfakoefficienter över 0.7 i fyra av de fem 
faktorerna. Enligt tabell 1 visade egenkontroll ett lägre värde än 0.7. 
 
Frågeställning 1 
Den första undersökningsfrågan handlar om det finns ett samband mellan de fem faktorer 
som mäter psykosocial arbetsmiljö. Tabell 1 visar att det finns ett samband som varierar 
mellan .30 och .55, vilket innebär att de fem faktorerna har ett svagt till måttligt positivt 
samband med varandra. Högst korrelation visar arbetsstimulans tillsammans med 
arbetsledning, lägst korrelation visar arbetsbelastning tillsammans med arbetsgemenskap 
enligt tabell 1. 
 
Tabell 1. Deskriptiv statistik för studiens variabler 

Variabler M s α 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Kön - - n/a 1.00        

2. Ålder 42.50 12.13 n/a -.06 1.00       

3. Bransch - - n/a .32** -.07 1.00      

4. Egenkontroll 16.38 3.84 0.65 -.03 .20** -.14* 1.00     

5. Arbetsledning 16.46 4.01 0.83 -.08 .13 -.21** .49** 1.00    

6. Arbetsstimulans 16.46 4.01 0.86 -.02 .16* -.30** .50** .55** 1.00   

7. Arbetsgemenskap 20.61 2.94 0.80 -.13 .09 -.20** .33** .34** .40* 1.00  

8. Arbetsbelastning 15.68 3.68 0.82 -.07 .09 -.12 .50** .36** .33** .30** 1.00 

Not: N= 203 
       *. Korrelationen är signifikant på 0.05 nivån (2-svansad). 
       **. Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån (2-svansad). 
       n/a indikerar att Cronbachs alfareliabiliteter inte är lämpligt att beräkna för kön, ålder och bransch. 
 
 
Frågeställning 2 
Tabell 2 visar att t-test för oberoende mätningar indikerar signifikanta skillnader mellan de 
två branscherna för faktorerna egenkontroll (p≤0.05), arbetsledning (p≤0.05), 
arbetsstimulans (p≤0.01) och arbetsgemenskap (p≤0.05). En tendens till skillnad visades 
för faktorn arbetsbelastning (p=0.09) enligt tabell 2.  
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Tabell 2. Jämförelser mellan anställda inom transportbranschen och tillverkningsindustri 

med avseende på de fem PAK-faktorerna. 

                                        Transport  Tillverkningsindustri 

Variabler M s n M s n t df p 

Egenkontroll 16.99 3.07 89 15.90 4.30 114 2.01 201 .05 

Arbetsledning 17.45 3.61 88 15.68 4.31 114 3.10 200 .05 

Arbetsstimulans 17.80 3.48 89 15.41 4.10 113 4.40 200 .001 

Arbetsgemenskap 21.26 2.94 89 20.11 2.86 114 2.81 201 .05 

Arbetsbelastning 16.17 3.56 89 15.31 3.74 114 1.66 201 i.s. 

Not: i.s=icke signifikant på 5 % nivån 
 

Frågeställning 3 
Tabell 3 visar analyserna i form av envägs ANOVA för oberoende mätningar en signifikant 
skillnad för faktorn egenkontroll (p≤0.05). Det följande posthoc-testet (LSD) visade att det 
finns en stor skillnad mellan ålderskategorierna 18-33 år (yngre) och 48-67 år (äldre), 
(p≤0.01). Enligt tabell 3 visar resultatet att de anställda i gruppen äldre medarbetare 
upplever sin egenkontroll som högre, än de i gruppen yngre medarbetare. Generellt sett är 
tendensen sådan att de äldre skattar sin psykosociala arbetsmiljö som bättre än de yngre. 
Endast faktorn arbetsgemenskap skiljer sig åt, där förhållandet är omvänt, men skillnaden 
är inte statistiskt signifikant. 
 
Tabell 3. Jämförelser mellan de tre ålderskategorierna med avseende på de fem PAK- 

    faktorerna. 

 18-33 år 34-47 år        48-67 år 

Variabler M s n M s n M s n F df p 

Egenkontroll 15.37 3.85 51 16.32 3.87 78 17.24 3.59 73 3.76 2, 199 .05 

Arbetsledning 15.74 4.32 50 16.56 4.22 78 16.93 3.73 73 1.29 2, 198 i.s. 

Arbetsstimulans 15.50 4.05 50 16.64 4.10 78 16.96 3.83 73 2.09 2, 198 i.s. 

Arbetsgemenskap 20.63 2.93 51 20.13 2.91 78 20.11 2.96 73 2.11 2, 199 i.s. 

Arbetsbelastning 15.06 3.74 51 15.96 3.74 78 15.85 3.59 73 1.03 2, 199 i.s. 

Not: i.s=inte signifikant på 5 % nivå 

 
 

Diskussion 
Enligt Rubenowitz (2004) ska medelvärdet för varje faktor ligga över 15 för att vara 
godtagbart. Ligger det under 15 rekommenderas att det sätts in någon form av 
arbetsmiljöåtgärd för att åstadkomma förändring. I studien ligger samtliga medelvärden 
över 15, såväl uppdelat i branscher, som för hela gruppen totalt sett och för de olika 
ålderskategorierna. Studien visar alltså inte på att någon grupp som skulle uppleva en dålig 
psykosocial arbetsmiljö. De resultat som framkommer av studien gällande sambandet 
mellan de fem faktorerna som mäter psykosocial arbetsmiljö, är att det inte finns några 
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tendenser eller resultat som är anmärkningsvärda. Faktorerna har ett svagt (.30) till 
medelhögt (.55) positivt, signifikant samband med varandra. 

Transportbranschen skattar sin psykosociala arbetsmiljö som högre i alla de fem 
faktorerna, jämfört med tillverkningsindustrin. Resultatet är signifikant i fyra faktorer, 
egenkontroll, arbetsledning, arbetsstimulans och arbetsgemenskap. Resultatet i skillnad 
mellan åldersgrupper visar att ju äldre individen är, desto bättre upplevs den psykosociala 
arbetsmiljön. Detta samband återfanns i alla faktorer, förutom i arbetsgemenskap där 
förhållandet var det omvända. 
 
Frågeställning 1 
Hur ser sambandet ut mellan de fem faktorerna inom den psykosociala arbetsmiljön? 

 Krav och kontrollmodellen (Jeding & Theorell, 1999) beskriver på ett bra sätt 
sambandet mellan de olika faktorerna. Sätts en åtgärd in för att påverka en faktor, påverkas 
en eller flera andra faktorer och en effekt av åtgärden uppstår. Enligt studiens resultat är det 
ingen faktor som har en anmärkningsvärd egenskap, utan alla har ett svagt till medelhögt 
signifikant samband med varandra. 
 Egenkontroll, Resultatet av analysen visar att egenkontroll har ett medelhögt 
samband till alla faktorer. Detta styrks av Spectors (1986) metaanalys som visar på liknande 
resultat, det vill säga samband mellan egenkontroll och trivsel på arbetet, psykiskt 
välmående, engagemang och höjd arbetsprestation. Resultatet är ett förväntat resultat då 
egenkontroll är en faktor som återkommer ständigt vid diskussioner om arbetsmiljö, ohälsa 
och utbrändhet (Sandberg, 2006).  
 Positivt arbetsledningsklimat. I studien har denna faktor högt samband till 
egenkontroll och stimulans, lite lägre kopplat till arbetsgemenskap och arbetsbelastning. 
Med tanke på Perssons studie (2003), kan det svenska arbetsledningssättet ligga till grund 
för en negativ påverkan av arbetaren. Istället för att vara alla till lags, uppstår en osäkerhet 
om vem som bestämmer och hur målet ska nås. 
 Stimulans av själva arbetet. Högst samband visar arbetsstimulans och 
arbetsledning. Med en bra chef skulle alltså resultatet slå väl ut i två faktorer, enligt 
Rubenowitz PAK-skala. Motsatt effekt får en arbetsplats med dålig chef, då drabbas både 
arbetsstimulans och arbetsledning. Slutsatsen blir att ledarskapet har en hög inverkan på 
vilken upplevelse av stimulans arbetaren får från arbetet (Johnsson et al., 2003; 
Rubenowitz, 1978). Nöjdhet med sitt arbete ger också en stor inverkan på hälsa enligt 
tidigare studier (Gupta & Kristensen, 2008).  
 God arbetsgemenskap. Resultatet av analysen visar att faktorn arbetsgemenskap 
korrelerar svagt till medel till de andra faktorerna. Hauge et al. (2007) menar att sambandet 
mellan arbetsstressorer och ledarskapsbeteende kan fungera som möjlig utlösare av 
trakasserier, vilket styrker studiens resultat. Som exempel, ett samband mellan faktor A och 
B påverkar en annan faktor (C) i hög grad.  
 Optimal arbetsbelastning. Arbetsbelastning är den faktor som generellt sett 
korrelerar minst med de andra faktorerna. Högst korrelation har arbetsbelastning till 
egenkontroll. Detta kan ha sin naturliga förklaring i plötsliga orderingångar eller 
arbetsanhopningar. Detta innebär att om egenkontrollen ständigt skulle vara hög skulle 
arbetaren inte drabbas av plötsliga arbetsanhopningar, eftersom arbetaren då skulle kunna 
bestämma över det själv. Faktorn arbetsbelastning är mest individuell av de fem faktorerna 
och den faktor som arbetarna har mest förståelse för och är mest medveten om. På en 
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arbetsplats råder det antingen hög- eller låg arbetsbelastning. Rubenowitz (2004) gör en 
koppling till att det sociala stödet är viktigt i hanteringen av stress.  Vidare menar Ekman 
och Arnetz (2005) att en lång tid av hög arbetsbelastning kan medföra ohälsa i form av 
stressrelaterade sjukdomar.  
 

Frågeställning 2 
Finns det någon skillnad mellan anställda inom transportbranschen och anställda inom 

tillverkningsindustrin, vad gäller hur de upplever den psykosociala arbetsmiljön? 

 Genom att använda Jacobsen och Thorsviks (1998) modell för hur organisationers 
omvärld ser ut kan man förstå att transport skiljer sig åt i sina förutsättningar jämfört med 
tillverkningsindustrin. Ett exempel på stor skillnad i förutsättningar är den stränga 
övervakningen som chaufförer utsätts för i form av kör- och vilotider (Vägverket, 2008). 
Chauffören får inte köra längre i sträck än 4,5 timmar utan att ta en rast på 45 minuter. Tar 
arbetaren inte ut sin rast gör den sig skyldig till ett brott. Detta skulle kunna upplevas som 
en slags passiv övervakning. Däremot skulle en arbetare inom tillverkningsindustrin kunna 
uppleva en slags aktiv övervakning i form av stämpelklocka, tillverka ett bestämt antal 
delar i timmen. Trots att kör- och vilotider är lagstadgat och den övervakningen är mer 
uttalad och till och med belagd med straff, påverkas tydligen inte den psykosociala 
arbetsmiljön i mer negativ bemärkelse jämfört med tillverkningsindustrin. 
 En annan skillnad som kan ha stor betydelse för utfallet av resultatet är drömmen 
om att få köra lastbil som barn. Nehls (2003) beskriver detta fenomen som vanligt bland 
chaufförerna. En annan viktig faktor är det klasslösa samhället som råder inom 
åkerinäringen. Detta kan också påverka resultatet till fördel för transportbranschen. 
 Egenkontroll. Resultatet visar att medarbetare i transportbranschen upplever en 
större egenkontroll i sitt arbete än de som arbetar inom tillverkningsindustrin. Detta kan 
bero på att industriarbetarna upplever låg egenkontroll (Sandkull & Johnsson, 1996), 
medan lastbilschaufförerna är med och påverkar processen från början till slut. Kanske 
sitter nackdelarna från taylorismen kvar i väggarna och påverkar industriarbetare negativt 
(Rubenowitz, 2004).   
 Chaufförerna har en större egenkontroll på sitt arbete, de beskriver det som fritt, 
omväxlande samt att det ger utrymme för egna initiativ (Nehls, 2003). De har ett större eget 
ansvar för att leverera samt att de får en uppgift som de själva får lösa. Enligt Karasek och 
Theorell (1990) är arbete vid löpande bandet ett exempel på ett högpresterande arbete där 
varje arbetsuppgift är styrd. När bandet går fortare ökar kraven ytterligare, detta leder inte 
bara till en aktivering hos medarbetaren utan också att eventuella stressreaktioner ökar. 
 Positivt arbetsledningsklimat. Faktorn arbetsledningsklimat är väldigt svår att dra 
någon slutsats kring, eftersom det kräver en undersökning av ledarskapet på respektive 
arbetsplats, något som inte gjorts i denna studie. Frågor att fundera kring kan vara om 
klimatet, med andra ord att chefer skulle uppmuntra till mobbning precis som Agervold och 
Mikkelsen (2004) forskat kring. En nära kopplad fråga är sociala stödet från chefer 
(Johnson & Hall, 1988), i vilken utsträckning förekommer det?  

Stimulans av själva arbetet. Som en effekt av arbetets natur kanske det inte är 
förvånande att resultatet säger att anställda i transportbranschen får mer stimulans av sitt 
arbete än de industrianställda. Det skulle kunna ha sin förklaring att transportbranschen får 
se ett resultat av det som de presterar under dagen. Resultatet är visuellt märkbart, det syns 
och märks vad man presterat (Genaidy & Karwowski, 2003). Detsamma gäller inte 
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industriarbetarna, där specialiseringen är utvecklad (Rubenowitz, 2004). Trots olika former 
av rotering bland industriföretag är det ändå svårt att åstadkomma en variation i arbetet. Det 
är alltså svårare inom industrin för arbetaren att se ett slutresultat, att få feedback från ett 
visuellt intryck då man bara är en kugge i ett stort maskineri. En lösning på problemet 
skulle kunna vara att industrin försöker att skapa ett mer stimulerande arbete (Günzel & 
Zanderin, 2003). Flera företag har börjat använda sig av arbetsrotation, dels för att minska 
arbetsskadorna men största dels för att medarbetaren ska vara delaktiga och se helheten 
(Angelöw, 2002). 
 God arbetsgemenskap. Något som kan tyckas lite överraskande av resultatet är att 
de inom transportbranschen upplever sin arbetsgemenskap som bättre än de i 
tillverkningsindustrin. Ett förväntat resultat av studien var att anställda på 
tillverkningsindustrin skulle skatta arbetsgemenskapen som högre än de inom transport, då 
industriarbete ofta är monotont och enformigt (Rubenowitz, 2004). Gemenskapen med 
arbetskamraterna skulle då kunna vara en faktor som gör att arbetaren trivs med sitt arbete 
(Sandberg, 2006). Det kanske istället är slitsamt att arbeta nära med samma personer vecka 
efter vecka. Istället är det alltså lastbilschauffören som skattar arbetsgemenskapen som 
högst bland de två branscherna. Detta kan grunda sig i att de har mycket ytligare kontakt 
med varandra än industriarbetaren och att chaufförerna därför upplever gemenskapen som 
bättre.   
 
Frågeställning 3 
Finns det någon skillnad i hur yngre, medelålders eller äldre medarbetare upplever den 

psykosociala arbetsmiljön? 

 Studien visar liknande tendenser som tidigare forskning (Clark et al., 1996; 
Eskildsen et al., 2003; Rhodes, 1983; White & Spector, 1987), nämligen att arbetsmiljön 
upplevs som bättre ju äldre medarbetaren är. Inte i någon faktor hittas ett U-format 
samband (Räsänen et al., 2000; Warr, 1992), där yngre och äldre anställda skulle skatta sig 
högre på PAK-skalan än de som är medelålders. Med tanke på resultatet, tyder det på att det 
är psykosociala variabler som styr hur individer i olika åldrar upplever sin psykosociala 
arbetsmiljö och inte inom vilken bransch man arbetar (Räsänen et al., 2000). 
 Egenkontroll. Resultatet av analysen visar att äldre upplever en högre grad av 
egenkontroll än de yngre. Varför ett signifikant resultat visade sig just i denna faktor är 
svårt att säga. En anledning till detta skulle kunna ha sin grund i att yngre är mer osäker i 
sin yrkesroll än de som är äldre, att de har inte samma erfarenhet som de äldre att dra nytta 
av (Wright & Hamilton, 1978). Både äldre och yngre bör besitta samma grad av 
egenkontroll, men upplevelsen av hur stor den är skiljer sig åt. 
 
Avslutande synpunkter 
Reliabiliteten och validiteten får anses som god, instrumentet som mäter psykosocial 
arbetsmiljö har tidigare använts i många undersökningar och på många individer 
(Rubenowitz, 2004). Antalet respondenter och det ringa bortfallet gör att resultatet troligen 
stämmer väl överens om hur det verkligen ser ut på respektive företag. Studien tar inte 
hänsyn till de uppmätta variablerna kön, utbildning och anställningstid, på grund av ett 
alltför snedfördelat resultat. Det har inte heller varit studiens mening att djupare undersöka 
dessa variabler. 
 En svaghet i studien är avsaknaden av referensmaterial. Tidigare studier finns som 
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använt sig av likadan PAK-enkät, men en ovilja har funnits att lämna ut referensmaterial 
från tidigare insamlat material. En annan svaghet är behovet av att använda två 
tillverkningsindustriföretag för att få ett hyfsat jämnt antal respondenter från varje bransch. 
Detta skulle kunna göra att resultatet för denna bransch blir missvisande på grund av 
olikheter företagen emellan. Valet föll ändå på att låta två företag representera 
tillverkningsindustrin på grund av geografiska, organisatoriska och demografiska likheter. 
 Slutligen, på vilket sätt kommer organisationsutvecklingen i syfte att tjäna mer 
pengar och hävda sig i konkurrensen att fortsätta? Från att utveckla arbetssätten och 
organisationerna till att utveckla den fysiska arbetsmiljön och slutligen den psykosociala 
arbetsmiljön (Rubenowitz, 2004). Vad blir nästa steg? Vilka nya vägar kommer företagen 
att hitta? Lavoie-Tremblay et al. (2005) pekar på vikten av att kartlägga problemen och 
sedan åtgärda dem. Här har fortsatt forskning ett stort tomrum att fylla. Genom detta 
samlingsnamn på många ”mjuka” frågor använder sig forskare och företagare av ett 
modernt sätt att arbeta med organisationsutveckling. Här finns pengar att tjäna för 
företagaren, samtidigt som de anställda får en behagligare, hälsosammare tid på arbetet. En 
vinnande situation för både medarbetaren och företaget som ska räcka långt in i 
globaliseringens framtid. 
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