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- Arbetstillfredsställelse 1 – 
Grunden för hälsa och prestationer i arbetet 

Therese Asp & Anna Wallgren 

Högskolan i Halmstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle 
 

SAMMANFATTNING 

En arbetspsykologisk och kvantitativ enkätundersökning som omfattar arbetstillfredsställelse, 
har gjorts hos operatörer på ett företag i fordonsindustrin. De områden som har behandlats är 
följande; målsättningar, kontroll, krav, arbetsvariation, yrkesstolthet, utvecklingsmöjligheter, 
anställningstrygghet, ledarskap samt arbetskamrater. Dessa har enligt teorin och den tidigare 
forskningen, med arbetstillfredsställelse att göra.  

Syftet var att kartlägga hur tillfredsställda operatörerna på företaget är sitt arbete i dagsläget, 
vad som genererar arbetstillfredsställelse, hur detta skiljer sig åt mellan avdelningar samt om 
samband finns mellan arbetstillfredsställelse och de valda undersökningsområdena. Slutligen 
var syftet även att få kunskap om vilka områden som skulle kunna utvecklas, för att skapa en 
så tillfredsställande arbetsmiljö som möjligt.  

Resultatet visade att en majoritet operatörer på samtliga avdelningar; montering, bearbetning 
hus och bearbetning snäckhjul/snäckskruv, ansåg sig tillfredsställda i arbetet. Samtidigt fanns 
också operatörer som inte ansåg sig vara det. Bearbetning hus var den avdelning som var mest 
tillfredsställd. Vidare, var relationerna med arbetsledare, arbetskamrater, yrkesstoltheten samt 
arbetsvariation viktigast för operatörernas tillfredsställelse. Positiva signifikanta samband med 
operatörernas arbetstillfredsställelse fanns till hur de upplevde arbetsledare, yrkesstolthet samt 
arbetsvariation. Vidare fanns det också ett positivt signifikant samband med hur de värderade 
yrkesstolthet och teamledare. Slutligen visade resultatet också på utvecklingsmöjligheter inom 
vissa områden.  

 

Nyckelord: Arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse, operatörsarbete, psykosociala 
arbetsförhållanden. 
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- Work satisfaction 2 – 
The foundation for health and performance in work  

Therese Asp & Anna Wallgren 

University of Halmstad, School of Social and Health Sciences 
 

ABSTRACT  

A work psychology and quantitative questionnaire research about work satisfaction has been 
carried out on production workers in a company within the vehicle industry. This research 
involved following areas; goal settings, work pride, employment safety, control and demands, 
coworkers, leadership and work variation. According to the theory and early science, these 
areas affect work satisfaction.  

The purpose was to see how satisfied the operators in the company are in their work, what 
generates satisfaction in their work, how this differs between departments and what possible 
relations there are between their work satisfaction and the chosen areas in this investigation. 
Finally, the purpose also was to see which of the areas that needs to be developed so that the 
company can create a satisfying work environment as possible.  

The result showed that a majority of the operators in all departments are satisfied within their 
work. But there were also operators who appeared to not be satisfied. It was also shown here 
that supervisors, coworkers, work pride and work variation satisfied the operators the most. 
Furthermore, there were positive significant correlations between work satisfaction and how 
the operators experienced the relationships with supervisors, work pride and work variation. 
Also, there was a positive significant relation between the operator’s satisfaction and their 
evaluation about team leaders and work pride. Finally, the results showed possibilities for a 
development in some of the areas.   

 
 
Keywords: Work motivation, work satisfaction, production workers, psychosocial work 
conditions. 
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FÖRORD 

Uppsatsen är skriven som en examinationsform på C-nivån i Arbetsvetenskap på Högskolan i 
Halmstad. Processen fram till den slutgiltigt tryckta versionen av uppsatsen, har varit intensiv 
men samtidigt lärorik. De hinder uppsatsens författare stött på under sin resa, har övervunnits 
genom att hjälpa varandra att finna den inspiration och motivation som behövts för att arbeta 
vidare.  

Författarna till denna uppsats vill rikta ett stort tack till Haldex Brake Products AB, som vi har 
samarbetet med. Utan Er hade denna uppsats inte varit möjlig. Vi vill även rikta ett stort tack 
till vår handledare Tomas Berggren, för ett starkt stöd och många bra och goda råd under hela 
arbetsprocessen. Slutligen vill vi framföra ett stort tack, till alla de personer runt omkring oss 
som har hjälpt och inspirerat oss under denna resa.  

Med hopp om intressant och lärorik läsning.  

 

 

Therese Asp  Anna Wallgren 

Halmstad 2009-05-27 
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1 INLEDNING 

Inledningsvis förs här en diskussion om varför arbetstillfredsställelse är relevant att studera. 
Vidare presenteras den teori och tidigare forskning om ämnet som är utgångspunkt för denna 
uppsats, för att få en ökad förståelse om ämnet. Avslutningsvis redogörs uppsatsens syfte och 
problemformuleringar.  

 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 
Arbetstillfredsställelse är väl studerat i den arbetslivsrelaterade forskningen, och kopplas ofta 
samman med begreppet arbetsmotivation. Arbetsmotivation handlar om individens beteende i 
arbetet. Arbetstillfredsställelse handlar om individens upplevelse av och känslor för arbetet. 
Arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation har visat sig vara avgörande för prestationer, och 
därmed för organisationers överlevnad på marknaden. (Landy & Conte, 2007) Vidare, har de 
också visat sig ha att göra med hälsa i arbetet (Jeding, Hägg, Marklund, Nygren, Theorell & 
Vingårdh, 1999). Men trots att fenomenen är väl studerade, är det intressant att forska vidare 
med anledning av tre övergripande bakgrundsproblem, vilka beskrivs härnäst.  

För det första, medför dagens globala konkurrens allt hårdare krav på marknadens aktörer. De 
nya ledorden är numera rationaliseringar, flexibilitet och kvalitet. Managementkonceptet lean 
production, har medfört rationaliseringar så som mager produktion och ständiga förbättringar. 
Samtidigt har produktionen decentraliserats, för att kunna möta upp kraven om flexibilitet och 
kvalitet. Produktionsarbetet utmärks nu av mer förmontering, flera parallella flöden och flera 
självständiga grupper. Det handlar om kundanpassning, leveranssäkerhet, service och kvalitet. 
Att utnyttja en befintlig produktionsutrustning, samt tillvarata potentialen hos en kvalificerad 
arbetskraft, är därmed det väsentliga. (Johansson & Abrahamsson, 2007) Den decentraliserade 
produktionen och de utökade marknadskraven, kräver då medarbetare vilka är tillfredsställda i 
arbetet. Landy och Conte (2007), menar nämligen att arbetstillfredsställelse är en motor för 
medarbetarnas arbetsprestationer. De medarbetare som är tillfredsställda, tenderar att prestera 
bättre. Detta gör att organisationen blir mer konkurrenskraftig och att den lättare kan anpassa 
sig efter de krav, som dagens marknad enligt Johansson och Abrahamsson (2007) ställer. 

För det andra, syns samtidigt också en tendens i form av att rutinmässiga produktionstjänster 
nu är ett utsatt arbete. Arbetsuppgifterna utmärks nämligen av ett monotont, standardiserat 
samt automatiserat arbete med en lätt utbytbarhet. (Reich, 2003) Med detta syftar Reich till 
varuproduktion. Detta är tillverkande operatörsarbeten vilka kan utövas av en okvalificerad 
arbetskraft, och därmed också lätt förflyttas till lågkostnadsländer. Arbetena övervakas och de 
kräver ingen avancerad utbildningsbakgrund. Tack vare lätt utbytbarhet, anser Reich att denna 
arbetsgrupp befinner sig i vad han kallar för en snabbt sjunkande båt på arbetsmarknaden. 
Landy och Conte (2007), menar att det är en svår utmaning att motivera de som arbetar i en 
maskinkontrollerande arbetsmiljö. I dag råder det dessutom lågkonjunktur, vilket ytterligare 
förvärrar situationen för operatörerna. Enligt Jeding et al. (1999), kan anställningsotrygghet 
påverka arbetstillfredsställelsen negativt. Vidare menar de, att flera studier har konstaterat att 
trygghet i arbetet får positiva effekter på individers arbetstrivsel, engagemang och hälsa. Då 
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produktionstjänster numera är ett utsatt arbete, ökar därmed risken för ohälsa och reducerade 
prestationer i tillverkande arbeten. Det finns en tydlig problematik med detta. Trots utsatta 
operatörstjänster och den rådande lågkonjunkturen, är produktiva och välmående medarbetare 
fortfarande viktigt för att organisationen ska överleva. Organisationen måste ju fortfarande 
konkurrera på en hård marknad. Detta kräver tillfredsställda medarbetare, och detta på alla 
organisatoriska plan. Det är således viktigt att som organisation, arbeta mycket med att skapa 
så tillfredsställande förutsättningar som möjligt för just denna arbetsgrupp. De Treville och 
Antonakis (2006) menar dock, att det finns motiverande och tillfredsställande möjligheter för 
operatörer genom Lean productions. Den decentralisering som där fås skapar möjligheter för 
bland annat variation och feedback, vilket enligt Hackman och Oldham skulle kunna generera 
motivation (De Treville & Antonakis, 2006).  

För det tredje, finns en mängd olika faktorer vilka kan bidra till arbetstillfredsställelse. Lönen 
är en viktig faktor, men dock inte den enda. Det visas av alla de olika motivationsteorier som 
finns. (Robbins & Judge, 2007) Vad som genererar tillfredsställelse kan utifrån olika teorier, 
skilja sig mellan yrkeskategorier, befattningar samt individer emellan. För att en organisation 
ska veta vad som ger arbetstillfredsställelse för just sina medarbetare, är det därför viktigt att 
kartlägga detta. På så vis får organisationen klart för sig vilka specifika faktorer som gäller för 
just sina operatörers tillfredsställelse, och därmed också vilka områden som måste utvecklas. 
Detta gynnar både organisationen och operatörerna. Organisationens produktivitet bättras via 
operatörernas arbetsprestationer, vilket gör det lättare att anpassa sig efter marknadens krav. 
Operatörernas psykosociala arbetsmiljö och hälsa kan förbättras, tack vare att ett för dem mer 
tillfredsställande arbete fås.  

Genom att kartlägga hur tillfredsställda medarbetarna är samt vad som tillfredsställer dem, 
kan en hälsosam arbetsplats fås i organisationen. Menckel och Österblom (Johansson, Frick & 
Johansson, 2007), förespråkar ett hälsofrämjande arbete. Istället för fokus på det negativa och 
sjuka, eftersträvar de hälsa och välbefinnande i arbetet. De talar vidare om forskaren Aaron 
Antonovsky, som har haft ett avgörande inflytande vad gäller synen på hälsa. Han utgår i sin 
forskning från ett salutogent perspektiv; varför människor förblir friska. Förklaringen söker 
han i begreppet KASAM, som handlar om en känsla av sammanhang; i vilken utsträckning en 
individs tillvaro upplevs vara begriplig, hanterlig samt meningsfull.  

 

1.2 Teori och tidigare forskning 
 

1.2.1 Hälsofrämjande perspektiv på arbetsmiljön 
Antonovsky anser att medicinsk vetenskap alldeles för länge, har präglats av ett patogenetiskt 
synsätt. Det handlar om att förklara varför människor blir sjuka. Han anser att ett nytt sätt att 
tänka på bör uppmärksammas, nämligen det salutogenetiska synsättet. Det handlar om vad 
som gör att vissa människor förblir friska, trots att de utsätts för påfrestningar och svårigheter. 
Det handlar om vilka faktorer som gör att människor kan behärska livets svårigheter, utan att 
utsättas för ohälsa. Perspektivet främjar således hälsa, medan patologiska faktorer handlar om 
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det sjuka som finns i tillvaron. (Tamm, 2002) Eftersom Jeding et al. (1999) menar att hälsa i 
arbetet bland annat handlar om arbetstillfredsställelse, kan en koppling här göras mellan det 
salutogena perspektivet och arbetstillfredsställelse. Fokus ligger då på vad som kan generera 
arbetstillfredsställelse, snarare än på vad som inte genererar det.   

För att försöka förstå hälsoproblematiken ur ett salutogent perspektiv, har Antonovsky skapat 
modellen KASAM, vilket står för känsla av sammanhang. K står för känsla, A står för av och 
SAM står för sammanhang. Modellen KASAM består av tre komponenter vilka samspelar. 
Begriplighet syftar till i vilken utsträckning en individ upplever ett inre och yttre stimuli som 
förnuftsmässigt begriplig. Här är den information som vi får dagligen, av betydelse. För den 
individ som har hög känsla av begriplighet är tilldelad information ordnad, sammanhängande 
och tydlig. Om den inte är det, så har individen i fråga svårt att förstå eller förklara den. Dock 
poängteras det att informationen inte alltid behöver vara positiv eller önskvärd. Hanterbarhet 
handlar om i vilken grad individen upplever att de resurser som krävs för en uppgift, står till 
hennes förfogande. Med hjälp av dem kan hon sedan möta upp de krav som olika situationer 
ställer på henne. Resurser avser både sådana som individen har själv och sådana som andra 
tillhandahåller. En individ som känner en hög grad av hanterbarhet i en stressad eller ovan 
situation, känner sig inte som ett offer. Individen upplever då snarare att hon kan hantera 
situationen och påverka händelseförloppet. Meningsfullhet innebär att en individ upplever att 
livet har en mening, och att situationer är värda att satsa på. Svårigheter i livet ses mer som 
utmaningar istället för bördor, hos de individer som har hög grad av meningsfullhet. (Tamm, 
2002) 
 

1.2.2 Definition av arbetstillfredsställelse 
Arbetstillfredsställelse är en positiv känsla och upplevelse av en individs arbete, resulterat av 
en utvärdering av arbetets karaktär. Detta handlar om individens attityd till sitt arbete. Om 
individen upplever arbetet positivt, är arbetstillfredsställelsen hög. Om individen upplever sitt 
arbete negativt, har individen låg arbetstillfredsställelse. Individens attityd till arbetet bestäms 
inte bara av arbetsuppgifter, utan också av sociala interaktioner samt organisationskulturen på 
arbetsplatsen. (Landy & Conte, 2007) Arbetstillfredsställelse är en subjektiv företeelse. Enligt 
Höög (1985), är det individens sammanfattande helhetsintryck av sin arbetsmiljö. Kaufmann 
och Kaufmann (1998), beskriver det som ett positivt känslomässigt tillstånd, resulterat av en 
individs bedömning av erfarenheter av och i arbetet. Arbetstillfredsställelse används oftast 
tillsammans med begreppet arbetsmotivation: ”en energisk kraft med sitt ursprung såväl inom 
som utom individen, vilken initierar ett arbetsrelaterat beteende och genererar dess riktning, 
intensitet, uthållighet samt form” (Björklund, 2001, s. 5). Arbetsmotivation handlar alltså om 
individens beteende i arbetet, medan arbetstillfredsställelse handlar om individens upplevelse 
av och känslor för sitt arbete (Landy & Conte, 2007).  

Arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation har således skilda betydelser, men används alltså 
trots detta tillsammans. Om individen är motiverad i sitt arbete, tenderar den att sätta upp mål 
och prestera väl för att lyckas nå dem. När målen är uppnådda infinner sig en tillfredsställelse 
hos individen. (Landy & Conte, 2007) Utifrån detta resonemang, sammankopplas begreppen 
arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation med varandra i denna uppsats.  



 

 

Arbetstillfredsställelse och arbetsmoti
behov, målsättningar, beslut, ledarskap och arbetets karaktär.
många, och de har utvecklats genom passerande tidsepoke
poängteras att de teorier som finns

 

1.2.3 Behov 
De teorier som handlar om behov, utgår från att 
Abraham Maslow har haft stor genomslagskraft inom forskning kring behov och motivation, 
med sin teoretiska modell utifrån en behovshierarki. Modellen grundar sig i människans mest 
primära behov, för att sedan hierarkiskt klättra upp mot toppen till ett självförverkligande. Det 
första behovet som måste tillfredsställas, är 
behov som är nödvändiga för att överleva; som 
tillfredsställs, är det heller inte troligt att individen motiveras 
andra nivån innehåller trygghet
känna trygghet samt att bli rättvist behandlad. När 
samhörighetsbehoven som dominerar.
relationer till andra individer. Det socia
vänner, tillhör en grupp och får kärlek från andr
Här behöver individen uppskattning från andra människor, för att gynna den egna personliga 
självkänslan. Individen måste ha självrespekt och självförtroende. I det 
finns behov av självförverkligande. Här utnyttjar individen sin maximala
efter en önskan om att bli det som man har förutsättninga

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Modell för de behov Maslow anser ligger bakom 
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av de största problemen bakom detta, 
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Arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation beskrivs oftast med hjälp av andra faktorer; som 
behov, målsättningar, beslut, ledarskap och arbetets karaktär. Teorierna gällande begreppen är 

har utvecklats genom passerande tidsepoker (Björklund, 2001). Det bör
teorier som finns, ses som kompletterande snarare än uteslutande varandra. 

De teorier som handlar om behov, utgår från att individer har behov som måste tillfredsställas. 
stor genomslagskraft inom forskning kring behov och motivation, 

med sin teoretiska modell utifrån en behovshierarki. Modellen grundar sig i människans mest 
primära behov, för att sedan hierarkiskt klättra upp mot toppen till ett självförverkligande. Det 

måste tillfredsställas, är det fysiologiska. Det är individens grundläggande 
är nödvändiga för att överleva; som hunger, sömn och skydd. Om dessa

tillfredsställs, är det heller inte troligt att individen motiveras genom ovanstående nivåer. Den 
andra nivån innehåller trygghetsbehov; så som att vara befriad från rädslor
känna trygghet samt att bli rättvist behandlad. När dessa har blivit tillfredsställda
samhörighetsbehoven som dominerar. På denna nivå, strävar individen här
relationer till andra individer. Det sociala behovet är stort. Det är här viktigt att individen h

får kärlek från andra. Det fjärde steget är uppskattningsbehovet. 
uppskattning från andra människor, för att gynna den egna personliga 

självkänslan. Individen måste ha självrespekt och självförtroende. I det femte och 
finns behov av självförverkligande. Här utnyttjar individen sin maximala förmåga, och strävar 
efter en önskan om att bli det som man har förutsättningar att bli. (Landy & Conte, 2007

de behov Maslow anser ligger bakom tillfredsställelse och motivation 

Vidare kan behovshierarkin inte ensam förklara hur behoven tillfredställs på arbetsplatsen. Et
bakom detta, är att individer inte enbart tillfredsställer 
på andra håll i samhället; så som familj och fritidsintressen
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primära behov, för att sedan hierarkiskt klättra upp mot toppen till ett självförverkligande. Det 

individens grundläggande 
hunger, sömn och skydd. Om dessa behov inte 

ovanstående nivåer. Den 
som att vara befriad från rädslor för fysiska faror, 

dessa har blivit tillfredsställda, är det sedan 
här efter meningsfulla 

viktigt att individen har 
är uppskattningsbehovet. 

uppskattning från andra människor, för att gynna den egna personliga 
femte och sista steget, 

förmåga, och strävar 
r att bli. (Landy & Conte, 2007) 

tillfredsställelse och motivation  

på arbetsplatsen. Ett 
inte enbart tillfredsställer dessa behov på 

så som familj och fritidsintressen. (Mabon, 
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Frederick Hertzberg har utvecklat Maslows behovshierarki. Det finns dock en stor skillnad 
mellan Maslow och Hertzberg. Hertzberg utgår nämligen endast från arbetslivet i sin teori. 
Han behandlar vad som krävs i arbetet, för att individen inte skall må dåligt samt vad som 
motiverar individen i arbetet. Hertzberg försökte under 1950-talet, ta reda på vad i arbetet som 
gav tillfredsställelse hos individer. Undersökningen ledde fram till att individer har två olika 
typer av behov, som i grunden är oberoende av varandra och påverkar beteendet på olika sätt. 
Hans analys visar att intervjupersonernas positiva känslor, sådant som ger känsla av framgång 
eller tillfredsställelse, var nära knutna till arbetsprestationer, erkännanden, befordran, ansvar 
och arbetsinnehåll. De negativa känslorna som leder till att individer inte trivs, var knutna till 
generella förhållanden som företagets allmänna policy och generella arbetsförhållanden. Hans 
undersökning visade således på två olika sorters faktorer som framgår i figur 2, vilka påverkar 
tillfredsställelsen. (Mabon, 1980)  

Den första typen av faktorer kretsar kring själva jobbet och dess uppgifter. De kom att kallas 
för motivationsfaktorer, eftersom de har en förmåga att kännas motiverande för individens 
självförverkligande. Dessa element gör så att individerna känner en ökad tillfredsställelse på 
sin arbetsplats, under förutsättning att de även känner sig rättvist behandlade. Den andra 
faktorn kom att kallas för hygienfaktorer. De har en förmåga att inte utöka välmåendet, men 
håller samtidigt negativa aspekter borta. Med andra ord ökar de inte tillfredsställelsen, men 
håller vantrivseln borta om de finns närvarande för individen. (Mabon, 1980) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2: Sammanställning av Hertzbergs tvåfaktorteori. 

 

Hertzbergs slutsats var att motivationsfaktorer ger anställda en känsla av tillfredsställelse och 
skapar motivation. Hygienfaktorer visar på sådana faktorer som påverkar en individs grad av 
otillfredsställelse, men som inte utlöser motivation. Det Hertzberg menar med sin teori, är att 
utvecklingsmöjligheter, ansvar och stimuli i arbetet leder till en ökad arbetsmotivation. Dessa 
tre faktorer finns under motivationsfaktorerna. (Mabon, 1980) 

Motivationsfaktorer Hygienfaktorer 
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David McClelland utvecklade den motivationsteori som idag innehar den största respekten 
bland motivationsteorierna. Denna teori handlar om prestationsbehov. McClelland tydliggör 
att individer har tre behov som ligger till grund för motivation. Dessa behov är förvärvade 
över tid, och ser olika ut beroende på vilken bakgrund och livserfarenhet individen besitter. 
Alla behov förekommer hos varje individ, men ett av dem är oftast mest framträdande samt 
starkast. Fortsättningsvis menar McClelland, i motsats till Maslow, att behoven inte uppstår 
stegvis utan att de kan aktualiseras i olika situationer. Då behoven är ett resultat av individers 
individuella livserfarenheter, kan de också växla över tid. (Jacobsen & Thorsvik, 2002) De 
grundläggande behov som McClelland menar påverkar den personliga motivationen är: 

- Behovet av makt. Makt kan delas in i personlig och institutionell, där individer med stort 
behov av personlig makt önskar att få styra och påverka andra. De som har högt behov av 
institutionell makt, gillar att organisera andras arbete och vill uppnå organisationens mål. 
De siktar gärna mot ledande positioner, och är duktiga på att kommunicera med andra.  
 

- Behovet av samhörighet. Det är besläktat med Maslows sociala behov, där alla människor 
har ett grundläggande behov att ha goda personliga relationer med andra människor. De 
individer som har ett starkt behov av samhörighet, visar starka tendenser till att vilja vara 
omtyckta och undviker därför konflikter och kritik. Dessutom fruktar de att bli avvisade 
och handlar så som de antar att de måste.  

 
- Behovet av prestation. Detta är nära knutet till Maslows behov om status och pengar samt 

behovet av självförverkligande. Här försöker individer med stort behov av prestation söka 
utmaningar där de måste ta personligt ansvar för att lösa problem. De sätter upp krävande 
men realistiska mål för sig själva. De är starkt inriktade på att nå resultat och rädda för att 
misslyckas. De blir även ofta helt uppslukade av arbetsuppgifter och försöker att undvika 
onödiga risker. Dessa individer vill ha snabb feedback på uppgiften, och dessutom tycks 
de vara mer upptagna av att tillfredsställa egna kriterier, än att bry sig om hur det bedöms 
av andra.  

 

1.2.4 Ledarskap 
Castelli (2008) har gjort en studie om hur ledare kan motivera sina medarbetare. Den visar att 
en inre och yttre motivation kräver olika typer av stimulanser från ledarna. Inre motivation 
stimuleras av uppgiftsorienterade drivkrafter, och definierar succé utifrån en inre standard. 
Individer tillfredsställs i dessa fall av att göra ett bra jobb. Motivation framkallas av faktorer i 
prestationsprocessen. Belöningar finns här i uppgiftens syfte, i form av en meningsfullhet och 
framgång. Inre belöning attraherar behov som självbestämmande, kompetens och begåvning. 
För en ledare, handlar det således om att motivera genom att ge utmanande arbetsuppgifter. 
Yttre motivation stimuleras av ett socialt erkännande. Motivationens drivkrafter ligger här i 
feedback från omgivningen, som beröm och uppmuntran. Den framkallas således av yttre och 
sociala faktorer. För att individer ska motiveras, måste ledaren alltså ge yttre stimuli i form av 
feedback. Castelli menar att det är viktigt att ledare är medvetna om att motivation är både av 
yttre och inre karaktär. De ska ses som kompletterande, då inre motivation inte försvagas av 



 
 

7 
 

externa belöningar utan snarare förstärks. Vidare utgår Castelli från två förutsättningar för att 
en ledare ska kunna motivera till arbetsprestationer; att medarbetare har intresse samt strävar 
efter att vidga sina kunskapsbaser genom ansträngningar i arbetet. (Castelli, 2008) 

Castelli (2008), beskriver vidare olika coachingtekniker som ledare kan använda sig av för att 
inspirera samt bygga upp andras självkänslor. Uppmärksamhet från ledaren är viktigt för att 
erhålla och vidmakthålla medarbetarnas ansträngningar. Ledare måste välja sådana strategier 
som fångar medarbetarnas olika intressen; tekniker som möjliggör en feedback för den yttre 
motivationen och som ger känslor av entusiasm för utmanande arbetsuppgifter för den inre 
motivationen. Relevans är också viktigt. Det handlar om att fånga upp ett intresse genom att få 
medarbetarna att uppfatta ledaren som en positiv förebild. Vad gäller ansträngningar, handlar 
detta om att som ledare tillge medarbetarna lämpligt utmanande arbetsuppgifter för den inre 
motivationen. För en yttre motivation handlar det om att ge dem möjligheten att få arbeta med 
andra individer. Vidare är förtroendet viktigt, både för intresse och för ansträngning. Ledare 
måste bygga upp andras självkänslor och upprätthålla viss struktur. Om ledaren inte etablerar 
förtroende, eller underskattar medarbetarnas kapacitet, kan nämligen medarbetarnas intresse 
och ansträngning reduceras. Avslutningsvis är tillfredsställelse viktigt för fortsatt motivation, 
både för medarbetarnas intressen och för ansträngningar. Det handlar om att som ledare skapa 
tillfredsställande förutsättningar i arbetet utifrån medarbetarnas individuella behov, vilka kan 
vara både utifrån inre och yttre motivationsfaktorer. Dessa strategier stimulerar såväl den yttre 
som den inre motivation, vilket styrks av Castellis studie som påvisade detta. (Castelli, 2008) 
  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Sammanställning av ledarskapsstrategier  
 

1.2.5 Målsättningar 
De motivationsteorier som handlar om målsättningar, tydliggör att motivation skapas utifrån 
individen som avsiktsstyrd. Det handlar om självreglering, kostnader, förväntningar, feedback 
mål och värden. Den vanligaste målsättningsteorin är Lockes och Lathams teori. De ser mål 
som drivkrafter vilka resulterar i motivation, och menar att det bakom varje handling finns ett 
syfte. Individer tenderar att handla på ett specifikt sätt, utifrån ett bakomliggande syfte. Det 
handlar exempelvis om att skaffa sig ett visst arbete för att pröva på ett specifikt yrke. Dessa 
syften kan med andra ord också beskrivas som avsikter eller mål. (Landy & Conte, 2007) 
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Landy och Conte (2007) presenterar en målsättningsmodell, vilken omfattar olika faktorer. Ett 
flertal studier stödjer denna modell. Den talar om två olika förutsättningar som anses viktiga 
för att målsättningar ska generera motivation, och dessa är målacceptans och målengagemang. 
Acceptans tyder på att ett tilldelat organisatoriskt mål accepterats av individen. Engagemang 
inkluderar här dock både tilldelade organisatoriska mål, samt en individs självuppsatta mål. 
Engagemang kräver att det finns värde i målet som exempelvis pengar, och acceptans kräver 
delaktighet. Motivation yttrar sig i form av ansträngningar, vilka resulterar i beteenden.  

Avgörande är ansträngningens riktning, vilket handlar om vad som söks och varför. Intensitet 
har också en avgörande betydelse, och det syftar till hur stark ansträngningen är. Duration är 
en betydelsefull komponent, som handlar om ansträngningens uthållighet. Modellen omfattar 
även en fjärde komponent, vilken är strategier. Detta handlar om att motivera individen till att 
utveckla relevanta strategier för måluppfyllelsen. Fortsättningsvis har målens karaktäristiska 
drag också visat sig ha en betydelse. Högre och svårare mål har en tendens att generera högre 
prestationsnivåer, än mål som är lätta. Vidare har det även visats att individer som arbetar mot 
mer precisa och specifika mål, presterar bättre än individer som arbetar mot vagare mål, som 
att ”göra sitt bästa” eller inga mål alls. En annan faktor är här individens personliga förmåga. 
Den sista viktiga faktorn är feedback, vilket handlar om information gällande arbetsresultatet. 
Genom att utvärdera prestationer, är det möjligt att lära sig av den erfarenhet som prestationen 
gav. (Landy & Conte, 2007) 
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Figur 4: Målsättningsmodell (Landy & Conte, 2007, s. 351) 
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1.2.6 Beslut 
Motivationsteorier som handlar om beslut, tydliggör att motivation skapas utifrån individen 
som en rationell beslutsfattare. En som utgår från detta är Vroom i sin VIE teori, vilken utgår 
från att motivation fås genom en valens, instrumentalitet och expektans. Valens står för värde, 
och då menar Vroom att psykologiska objekt i arbetsmiljön har attraherande och repellerande 
krafter. Instrumentalitet handlar om vad som krävs av individen samt hur detta är tillräckligt. 
Därmed är det här relationen mellan en utförd prestation och en förväntad belöning behandlas. 
Då en individ erbjuds en befordran i arbetet, och blir medveten om instrumentaliteter så som 
arbetstider, lön etcetera, tas ett beslut utifrån hur positivt värdet av detta erbjudande upplevs 
av individen. Det tredje elementet är exspektans, vilket omfattar huruvida individen förväntar 
sig att klara målet. Det handlar om att det måste finnas en balans mellan krav och kontroll i 
förhållande till målet; hur pass individen upplever sig ha en kontroll över de krav som målet 
ställer. Individen tenderar att ställa upp flera alternativ gentemot varandra, och sedan välja det 
alternativ vilket för ändamålet anses vara bäst lämpat. (Landy & Conte, 2007) 

 

1.2.7 Arbetets upplägg och ledning  
Enligt Jeding et al. (1999) har arbetets upplägg och ledning betydelse för hälsan, och därmed 
också för motivation och tillfredsställelse i arbetet. De menar att det finns faktorer i arbetets 
upplägg och ledning, som organisationer skulle kunna arbeta förebyggande med för att skapa 
en hälsofrämjande, motiverande samt tillfredsställande arbetsplats.  

Hackman och Oldhams arbetsdesign som visas i figur 5, behandlar faktorer i arbetets upplägg, 
som kan generera motivation och tillfredsställelse. Deras teori grundar sig på fem dimensioner 
som måste finnas i arbetet, för att stimulera inre motivation. För det första, måste viss mängd 
variation finnas i individens arbete, där så många praktiska färdigheter som möjligt används. 
För det andra, måste en identitet för arbetsuppgiften finnas, där individens arbete har en tydlig 
karaktär med en början, ett slut och ett synligt resultat. För det tredje, måste meningsfullhet i 
arbetsuppgiften finnas, där arbetet medför att andra individers behov och situationer påverkas. 
För det fjärde, måste arbetet ha en viss grad av autonomi, där individen har möjlighet att styra 
och planera arbetet själv. För det femte, måste slutligen en viss mängd feedback ges i arbetet 
där individens arbetsresultat uppmärksammas. (De Treville & Antonakis, 2006) 
 
Vidare menar Hackman och Oldham att individens perception av arbetet påverkar graden av 
arbetsmotivation samt arbetstillfredsställelse. De dimensioner som beskrivs ovan handlar om 
tre övergripande psykologiska tillstånd som uppstår hos individen, och som får effekter på hur 
pass motiverad och tillfredsställd individen är; en upplevd meningsfullhet i arbetet, ett upplevt 
ansvar i arbetet samt kunskap om arbetets resultat. För att motivation ska genereras måste alla 
dessa tillstånd ha höga värden. Hackman och Oldham menar att individuella skillnader såsom 
förmågor samt utvecklingspotential, är en moderator.  Denna slutsats baserar dem på Vrooms 
och Lewins förväntansteori om motivation, samt på Maslows teori om att olika individer har 
olika behov. Detta handlar exempelvis om att vissa individer överväldigas av för utmanande 
arbetsuppgifter. (De Treville & Antonakis, 2006)  
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Figur 5: Hackman och Oldhams arbetsdesign (Bearbetning av Alvesson, 1993, s. 81) 

 

Landy och Conte (2007) menar att det är en svår utmaning att kunna motivera individer som 
arbetar i en maskinkontrollerande arbetsmiljö. Detta handlar här om arbeten som Reich (2003) 
benämner som rutinmässiga produktionstjänster, och som han ser som ett utsatt arbete. Detta 
utmärks av monotona, standardiserade samt automatiserade arbetsuppgifter, och är en form av 
varuproduktion med en lätt utbytbarhet. De kan utövas av en okvalificerad arbetskraft och lätt 
förflyttas till låglöneländer. Vissa menar att ett sådant arbete placerar arbetarna i begränsande 
och alienerande arbetsförhållanden (De Treville & Antonakis, 2006). Arbetet övervakas, och 
kräver ingen avancerad utbildning. Reich menar att det befinner sig i en snabbt sjunkande båt, 
vilket innebär att dessa arbeten försvinner från arbetsmarknaden. De Treville och Antonakis 
(2006) menar dock, att det finns motiverande och tillfredsställande möjligheter för arbetena 
genom lean productions. Den decentralisering som där fås, skapar nämligen möjligheter för 
bland annat variation och feedback i arbetet, vilket kan generera motivation enligt Hackman 
och Oldham (De Treville & Antonakis, 2006).  
 

1.2.8 Sammanfattning 
Antonovskys salutogena arbetsmiljöperspektiv som fokuserar på det friska, är utgångspunkten 
i denna undersökning. Det handlar här om fokus på vad som genererar arbetstillfredsställelse, 
snarare än på vad som genererar vantrivsel. Det som undersöks i denna uppsats, är vad som 
leder till arbetstillfredsställelse hos operatörsarbetarna, trots att dessa utsätts för påfrestningar 
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och svårigheter i arbetet. Svårigheterna och påfrestningarna ligger i den maskinkontrollerande 
arbetsmiljön, där operatörerna utövar ett monotont, standardiserat samt automatiserat arbete 
som kan leda till alienerande samt begränsande arbetsförhållanden. Möjligheterna ligger i de 
förutsättningar som Lean productions genererar; som variation i arbetet och feedback. Nedan 
ges en kort och sammanfattande beskrivning av de teorier om arbetstillfredsställelse, som är 
grunden för denna undersökning:  

- Behovsteorier; De utgår från att motivationen uppstår genom att individer har olika behov 
som de måste tillfredsställa. Enligt Maslow har individer följande behov; fysiologiska, 
trygghet, samhörighet, uppskattning respektive behov av självförverkligande. Hertzberg 
har utvecklat Maslows teori och kopplat den till arbetslivet. Han talar om två olika behov. 
Motivationsfaktorer har en förmåga att motivera och ge en tillfredsställelse hos individer, 
och de kretsar kring själva arbetet. Hygienfaktorer har en förmåga att inte öka individens 
arbetsmotivation, men däremot håller de otillfredsställelsen borta. Fortsättningsvis menar 
McClelland att individer har tre olika behov som är grundläggande, flexibla över tid och 
beroende av individuella skillnader; behov av samhörighet, behov av makt samt behov av 
prestation. Kopplat till undersökningen, undersöks här hur pass operatörernas behov är 
tillfredsställda i nuläget, vilka behov de har i sitt arbete samt hur förutsättningarna skulle 
kunna utvecklas.    
     

- Ledarskapsteorier; De utgår från att ledare kan använda olika verktyg och strategier för 
att motivera sina medarbetare. Castelli menar att det finns fyra olika ledarskapsstrategier 
som är av stor vikt för att ledare ska motivera sina medarbetare. Det är uppmärksamhet, 
relevans, förtroende och tillfredsställelse Kopplat till undersökningen, undersöks här hur 
operatörerna uppfattar ledarskapet på företaget i dagsläget, hur viktigt ledarskapet är för 
dem samt hur förutsättningarna skulle kunna utvecklas.       
 

- Målsättningsteorier; De utgår från att motivationen uppstår resulterat av att individer är 
mål– och avsiktsstyrda. Enligt Lockes och Lathams målsättningsteori, är mål drivkrafter 
vilka resulterar i motivation. Bakom varje handling finns ett syfte, och individer tenderar 
att handla på ett specifikt sätt utifrån detta syfte. Enligt Landy och Conte, är det viktigt att 
individen accepterar målet, vilket kräver delaktighet. Det är också viktigt att individen är 
engagerad, vilket förutsätter ett värde i målet. Kopplat till undersökningen, undersöks hur 
operatörerna upplever målsättningarna på företaget i dagsläget, hur viktigt de anser att 
målsättningar är samt hur förutsättningarna skulle kunna utvecklas.  

 
- Beslutsteorier; De utgår från att motivation uppstår resulterat av individen som rationell 

beslutsfattare. Enligt Vrooms VIE teori, tas beslut utifrån tre faktorer; valens som står för 
värde, instrumentalitet som står för vad som krävs av individen samt expektans vilket står 
för huruvida individen förväntar sig att klara av målet. Det handlar om balans mellan krav 
och kontroll; hur pass individen upplever kontroll över de krav som ställs. Kopplat till 
undersökningen, undersöks hur operatörerna ser på relationen mellan kontroll och krav i 
dagsläget, hur viktigt de anser att kontroll och krav är samt hur förutsättningarna för detta 
skulle kunna utvecklas.  
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- Arbetets upplägg; Här är utgångspunkten att motivationen påverkas av arbetets karaktär, i 
form av upplägg samt ledning. Hackman och Oldhams arbetsdesign utgår från fem olika 
dimensioner i arbetet som måste finnas för att stimulera en inre motivation, och dessa är; 
variation i färdigheter, arbetsidentitet, meningsfullhet, autonomi samt feedback. Det finns 
tre avgörande psykologiska tillstånd; upplevd meningsfullhet i arbetet, ett upplevt ansvar 
i arbetet och kunskap om arbetets resultat. Kopplat till undersökningen, undersöks här hur 
operatörerna ser på arbetsupplägget och ledningen i dagsläget, hur viktiga de anser att 
arbetsdimensionerna som nämns ovan är samt hur förutsättningarna för detta skulle kunna 
utvecklas.           

Således ligger utgångspunkten teoretiskt här i följande övergripande områden; målsättningar, 
kontroll, krav, yrkesstolthet, utvecklingsmöjligheter, trygghet i anställningen, arbetsvariation, 
ledarskap och arbetskamrater. Dessa områden, täcker och omfattar stora delar av teorierna och 
den tidigare forskningen kring arbetstillfredsställelse.  
 

1.3 Syfte och problemställning 
Efter en överenskommelse har ett samarbete med ett företag verksamt inom fordonsindustrin 
inletts, Haldex Brake Products AB. Utifrån gemensamma diskussioner med företaget, gjordes 
en arbetspsykologisk undersökning som omfattar arbetstillfredsställelse hos deras operatörer. 
Detta grundade sig i uppsatsens problembakgrund; att marknadens krav på organisationer har 
ökat, att rutinmässiga produktionstjänster är utsatta samt att det finns olika faktorer som kan 
resultera i arbetstillfredsställelse. Företaget påverkas nämligen, liksom många andra, av dessa 
problem. Undersökningen grundar sig också i de områden som teorin och tidigare forskning 
menar påverkar arbetstillfredsställelsen; målsättningar, yrkesstolthet, utvecklingsmöjligheter, 
anställningstrygghet, kontroll och krav, arbetskamrater, ledarskapsamt arbetsvariation.  

Detta leder till undersökningens syfte som var att kartlägga hur tillfredsställda operatörerna är 
i dagsläget, vad som tillfredsställer dem och hur detta skiljer sig åt mellan olika avdelningar. 
Av intresse var fortsättningsvis att se vilka samband det finns mellan arbetstillfredsställelse 
och de valda undersökningsområdena. Slutligen var syftet även att se vilka av de undersökta 
områdena som skulle kunna utvecklas, för att skapa en mer tillfredsställande arbetsmiljö. 
 

Detta leder i sin tur vidare till följande frågeställningar;  

- Hur tillfredsställda är operatörerna i arbetet i dagsläget, hur skiljer sig 
arbetstillfredsställelsen mellan olika avdelningar och vilka eventuella samband finns 
mellan arbetstillfredsställelse och de valda undersökningsområdena?  

- Vad genererar arbetstillfredsställelse hos operatörerna, hur skiljer sig 
arbetstillfredsställelsen mellan olika avdelningar och vilka eventuella samband finns 
mellan arbetstillfredsställelse och de valda undersökningsområdena? 

- Vilka områden skulle kunna utvecklas för att skapa en mer tillfredsställande arbetsmiljö? 
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2 METOD 

Kapitlet redogör det vetenskapliga förhållningssätt vilket ligger till grund för denna uppsats. 
Forskningsansatsen presenteras genom en redogörelse för hur urvalet av respondenter ser ut, 
samt insamlingen av empirisk och teoretisk data. Därefter följer sedan en förklaring av hur 
materialet bearbetas, och slutligen diskuteras reliabilitet, validitet och etiska förhållningssätt.  

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
De vetenskapsteoretiska förhållningssätt som är mest kända inom den samhällsvetenskapliga 
forskningen är positivism samt hermeneutik. De står för två vitt skilda synsätt på hur kunskap 
bildas. Eventuellt kan dessa tolkas som två paradoxer, varandras motpoler. Denna uppsats har 
haft en positivistisk ansats, då arbetstillfredsställelse bör förstås utifrån en orsak och verkan. 
Andersson menar att den positivistiska synen använder förklaringsmodeller för att analysera 
verkligheten utifrån ett orsak och verkan sammanhang. Syftet med denna analysmetod är att 
finna samt nå kausala samband. Av intresse är enskilda fenomen i den mån de exemplifierar 
en allmän lag. Här eftersträvas det alltså generell kunskap och allmängiltiga påståenden. Det 
specifika och personliga, är inget som läggs fokus på i denna diskurs. Denna generaliserade 
forskning innebär att en förenkling av verkligheten skapas, och det viktigaste är att det skall 
vara en avbild av den studerade miljön. För att säkerställa vetenskapen, anser denna diskurs 
att en åtskiljning mellan forskaren och forskningsobjekt skall finnas. Det handlar om distans, 
där forskaren skall agera som en åskådare och inte som en deltagare. Forskaren skall vara helt 
opartisk. (Andersson, 1979) Enligt Hartman (2004), utgår positivismen från att kunskap inte 
kan fås om något inte är observerbart. Här eftersöks inte kunskap om hur världen uppfattas, 
utan snarare om hur världen är. Det är en deduktiv vetenskapsteori med hypoteser, som utgår 
från redan befintliga teorier och tidigare forskning. Positivismen kopplas samman med den 
kvantitativa forskningsmetoden, som bygger på mätbarhet och kausalitet. (Hartman, 2004) 
 

2.2 Forskningsmetodologiskt förhållningssätt  
De två forskningsmetoder som är mest erkända inom samhällsvetenskaplig forskning, är den 
kvantitativa samt kvalitativa ansatsen. Då uppsatsens utgångspunkt har legat i att beskriva och 
förklara, har uppsatsen därför haft ett kvantitativt förhållningssätt. (Jacobsen, 2002)  

Syfte var att kartlägga hur tillfredsställda operatörerna på Haldex Brake Products AB är i 
dagsläget, vad som tillfredsställer dem och hur detta skiljer sig åt mellan olika avdelningar i 
tillverkningen. Av intresse var också att se om samband finns mellan arbetstillfredsställelse 
och de valda undersökningsområdena. Slutligen var syftet att se vilka undersökta områden 
som skulle kunna utvecklas, för att skapa en mer tillfredsställande arbetsmiljö. 

Valet blev därmed en kvantitativ ansats, då den är inriktad på att beskriva specifika fenomen 
samt ta fram en generell kunskap. Detta styrks av Jacobsen (2002), som menar att ansatsen är 
användbar vid undersökningar där vi vill beskriva ett fenomen; exempelvis en inställning eller 
ett beteende. Kvantitativa ansatser är också lämpliga när vi vill ha information från många 
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enheter och få stor bredd, det vill säga när vi vill kunna säga något om vad majoriteten eller 
minoriteten anser (Jacobsen, 2002). I detta fall handlar det här om vad som tillfredsställer 
operatörerna, och hur tillfredsställda de är i sitt arbete i dagsläget. En risk vi dock finner med 
valet av kvantitativ metod är att relevanta detaljer i undersökningen kan falla bort. Mängden 
information är nämligen stor och den härleder från många respondenter. Av strukturella skäl, 
är det därför relevant att sammanfatta och presentera denna mängd information kortfattat och 
övergripande. Fördelen med det är att det skapar struktur och en överblick, men nackdelen är 
att viktiga detaljer kan falla bort.    
 

2.3 Urval av respondenter  
Populationen var tre avdelningar i företagets tillverkning; monteringen, bearbetning hus samt 
bearbetning snäckhjul/snäckskruv. Totalt sett ingick 136 medarbetare i denna population, som 
bestod av operatörer och teamledare. Ett icke-sannolikhetsurval har använts som urvalsmetod 
i undersökningen, då ett subjektivt urval genomfördes där respondenterna på företaget valdes 
ut utifrån företagets önskemål. Denscombe (1998), framlägger att det finns en speciell tro om 
att det kan ge betydelsefull information när forskaren medvetet väljer ut sina respondenter. 
Däremot finner vi också en risk med ett subjektivt urval. Företagets val av respondenter, kan 
ha påverkat det utfall som resultatet här visar på. Om andra respondenter hade valts ut, skulle 
resultatet förmodligen ha sett annorlunda ut. På så vis kan det subjektiva urvalet indirekt ha 
påverkat resultatet.  
 

2.4 Bortfall 
Undersökningens svarsfrekvens var 85,2 procent, vilket innebär att det resultat som framgick 
går att generalisera till hela vår population; 136 medarbetare i företagets tillverkning. Möjliga 
anledningar till bortfallet, kan enligt Jacobsen (2002) vara att respondenterna inte har tid att 
svara på frågeformuläret, att de glömmer bort att delta eller helt enkelt väljer att inte delta på 
grund av andra orsaker. I det här fallet var orsakerna bakom bortfallet oklara. En möjlig tanke 
skulle dock kunna vara rädsla för att som arbetstagare kunna identifieras av företaget, och då 
särskilt sett till rädsla för uppsägningar.   
 

2.5 Insamling av empiriskt material  
 

2.5.1 Enkätens utformning 
För att uppnå uppsatsens syfte, var enkäter det bästa tillvägagångssättet för att få information 
kring respondenternas syn på vad som tillfredsställer dem i det dagliga arbetet. Vidare var det 
önskvärt att uttala oss om en större grupp individer, vilket gjorde valet av enkäter självklart. 
Det styrks av Denscombe (1998), som förespråkar att frågeformulär är lämpligast att använda 
vid ett stort antal respondenter, vid efterfrågningar av en okomplicerad information samt vid 
behov av en standardiserad data från identiska frågor. För att få fram information utformades i 
samråd med företaget ett egenframställt formulär med ett visst antal slutna påståenden, vilka 
har sin grund i teorin och den tidigare forskningen inom ämnet. Formuläret har dock även två 
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öppna frågor i slutet, där operatörerna fritt kunde reflektera kring ämnet. Enkäten inleder med 
ett antal bakgrundsuppgifter, för att materialet ska kunna analyseras i naturliga grupperingar 
där betoningen i detta fall låg på avdelningar.  

Vidare var påståendenas svarsalternativ givna, dels för att göra datan lätthanterlig och dels för 
att få en direkt beskrivning av själva surveydatan. (Jacobsen, 2002) Enkäten omfattades av 
målsättningar, kontroll i arbetet, krav, arbetsvariation, yrkesstolthet, utvecklingsmöjligheter, 
arbetskamrater, ledarskap, anställningstrygghet och arbetstillfredsställelse. I samtliga områden 
delades påståendena in i två typer; påståenden som kartlägger operatörernas förutsättningar i 
dagsläget och påståenden där operatörerna värderar hur viktiga faktorer inom områdena är.  
 

2.5.2 Tillvägagångssätt 
Genom inledande möten med representanter från företagets personalavdelning, fick vi en bild 
av organisationen genom en rundvandring på anläggningen och tilldelade dokument. På så vis 
var det möjligt att i den empiriska datainsamlingen, korrekt beskriva organisationen. Vidare 
möjliggjorde detta för ett korrekt utformande av enkäten, som till viss del då kunde anpassas 
till organisatoriska förhållanden och de frågeställningar vilka företaget ville ha svar på. Vid 
dessa möten, bestämdes också tid och plats för enkätundersökningens genomförande. Dessa 
delades ut av oss under arbetstid. Inledningsvis presenterade vi oss själva samt syftet med vår 
undersökning, för att generera en hög svarsfrekvens. Enkätutdelningen genomfördes under en 
hel arbetsdag i ett konferensrum gruppvis. Vidare fanns vi där under hela tiden, för att besvara 
eventuella frågor och därmed undvika missförstånd från respondenterna.  
 

2.6 Bearbetning av det empiriska materialet  
Statistikprogrammet SPSS användes för att analysera resultatet från enkäterna. För att lättare 
kunna hantera resultatet från områdena, slogs de påståenden som mäter samma sak ihop till 
index. De index som togs fram genom de olika områdena är; målsättningar, kontroll och krav, 
yrkesstolthet, utvecklingsmöjligheter, trygghet i anställningen, variation i arbetet, ledarskap, 
arbetskamrater och arbetstillfredsställelse. Resultatet från dessa olika områden presenteras här 
avdelningsvis genom diagram; monteringen, bearbetning hus samt bearbetning snäckhjul och 
snäckskruv. Fortsättningsvis utformades en variansanalys av indexen med One-way ANOVA, 
för att se hur medelvärdena skiljer sig åt mellan olika avdelningar inom alla index. Slutligen 
uträttades också en linjär regressionsanalys, för att se om eventuella samband finns samt om 
de är positiva, negativa, unika och signifikanta. (Dyer, 2006) 
 

2.7 Metodens kvalitet  
 

2.7.1 Reliabilitet  
För att höja reliabiliteten i enkätundersökningen, användes intern konsistens. Detta innebär att 
flera påståenden vilka mäter samma faktorer, användes. Om ett påstående skulle missförstås, 
påverkade detta inte resultatet i lika stor utsträckning eftersom flera påstående mäter samma 
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variabel. (Jacobsen, 2002) För att garantera reliabiliteten i denna enkätundersökning, visade 
ett reliabilitetstest i SPSS på att alla index har höga reliabilitetsvärden.   
 

2.7.2 Validitet  
De validitetsbegrepp som var relevanta i denna uppsats var begreppsvaliditeten. Det handlar 
om att säkerställa att enkätens påståenden stämmer överens med och omfattar de begrepp som 
teorin inbegriper. Begreppsvaliditeten uppfylldes i detta fall genom att uppsatsens författare 
var pålästa i ämnet. Ett annat väsentligt begrepp var facevaliditeten, vilket var viktigt i denna 
undersökning för att förminska bortfallet. Detta gjordes genom att utforma ett frågeformulär, 
vilket ger ett så seriöst och förtroendeingivande intryck som möjligt. För att ytterligare stärka 
validiteten genomfördes en pilotstudie, vilket innebär att frågeformuläret testades på en grupp. 
(Jacobsen, 2002) 
 

2.7.3 Intern giltighet  
När en undersökning enbart har enkäter med fasta svarsalternativ som datainsamlingsmetod, 
kan den interna giltigheten bli låg. Det beror på att man begränsar sig till de frågor som finns i 
frågeformuläret, och att andra relevanta förhållanden som kan ha betydelse för resultatet då 
faller bort. Men då frågeformuläret utformades utifrån de frågor som för våra frågeställningar 
var av intresse, bidrog det till att den interna giltigheten ökade. (Jacobsen, 2002) 
 

2.7.4 Extern giltighet  
Den kvantitativa ansatsen som användes här, standardiserade informationen. Användandet av 
SPSS gav vidare en tydlig överblick av materialet. Dessutom var det möjligt att ha ett flertal 
respondenter och på så vis få ett representativt resultat. Det förde med sig att resultatet kunde 
generaliseras inom ramen för populationen. Således hade denna undersökning en hög extern 
giltighet. (Jacobsen, 2002) 
 

2.8 Etiska aspekter  
Vid mötet med respondenterna klargjordes undersökningens syfte tidigt, för att ge kännedom 
om och vad enkäten skulle användas till. Detta styrks av Jacobsen (2002), som menar på att 
forskare bör arbeta utifrån en rad grundkrav för att säkerställa etiska aspekter, när det kommer 
till etiska dilemman i olika undersökningar. Ett av de krav som då bör uppfyllas är informerat 
samtycke, vilket innebär att respondenter ska delta frivilligt och få tillräcklig information om 
undersökningens syfte samt hur resultatet ska användas. Respondenterna informerades i detta 
fall om alla dessa etiska aspekter. Jacobsen (2002), menar vidare att det är svårt att garantera 
anonymitet vid ett fåtal respondenter. Detta undveks här genom att det bara var uppsatsens 
författare, som analyserade råmaterialet. Vidare har åtgärder vidtagits för att respondenterna 
inte ska kunna identifieras, detta genom att ej redovisa minoritetsgrupper. Avslutningsvis har 
företaget givit sitt samtycke, till att dess företagsnamn offentliggörs i denna uppsats.  
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3 EMPIRISK DATAINSAMLING 
 

Detta kapitel inleder med en beskrivning av organisationen Haldex Brake Products AB, för 
att sedan ge en arbetsbeskrivning av de befattningar som är av intresse. Denna information 
är hämtad från företagets egna informationsmaterial. Slutningen redogörs resultatet från den 
genomförda empiriska enkätundersökningen. 

 

3.1 Organisationsbeskrivning 
Haldex AB är en internationell och global koncern, som erbjuder egenutvecklade innovativa 
och teknologiska lösningar inom fordonsindustrin. Det handlar om att förbättra säkerhet, miljö 
och fordonsdynamik. Deras vision är att vara den globala fordonsindustrins förstaval, som en 
långsiktig affärspartner. Värderingarna bygger på kunderna först, respekt för individen samt 
eliminering av slöseri. Deras huvudstrategier är att förstärka positionerna på nya marknader, 
ständig produktutveckling, göra nya företagsförvärv, kontinuerligt etablera nya samarbeten, 
utöka produktionen i lågkostnadsländer, högklassig produktion och minska inköpskostnader. 
Haldex har i dag runt 4 500 medarbetare, och sin produktion förlagd globalt i Nordamerika, 
Sydamerika, Europa och Asien.  

Ledning sker via lednings– och processförbättringsprogrammet Haldex Way. Utgångspunkten 
ligger i att medarbetarnas bidrag ger världsklassiga prestationer. Haldex Way har tre pelare 
för att få presterande och välmående medarbetare; kompetensutveckling, organisationskultur, 
management och ledarskap. De strävar efter att öka medarbetarnas kompetensnivå för att vara 
en innovativ, utvecklande och lärande organisation. Genom att utveckla förmågan att leda och 
styra, vill de skapa ett bra och situationsanpassat ledarskap som stärker verksamheten.  

Haldex omfattas av fyra divisioner, med olika nischer inom fordonsbranschen. Commercial 
Vehicle Systems tillverkar bromssystem för tunga fordon. Hydraulic Systems har tillverkning 
av hydrauliska pumpsystem för industriella fordon. Garphyttan Wire tillverkar fjädertrådar till 
olika motorer. Traction Systems tillverkar elektroniska system för fyrhjulsdrivna personbilar. 
Commercial Vehicle Systems (CVS) är störst, och också den division som är av intresse för 
undersökningen. Den benämns i företagsnamn som Haldex Brake Products AB. Divisionen 
bedrivs ur fem affärsenheter; Actuators, Air Management, Brake Controls, Foundation Brake 
samt Friction Products. Antalet medarbetare är cirka 2000. I fokus för denna undersökning är 
Foundation Brake i Landskrona, Sverige. Här finns i dagsläget runt 380 medarbetare, och här 
tillverkas skivbromsar (ADB), bromshävarmar (ABA) samt elektroniska sensorsystem som 
visar slitage på bromsbelägg (LWS). Av intresse för denna undersökning är ABA, vilket står 
för Automatic Brake Adjusters. ABA i Landskrona inkluderar avdelningarna; sekreterare, 
controller, IT och IS, human resources, affärsutveckling och marknad, produktion, sourcing, 
teknik och en så kallad ”delad service” vilket inbegriper reception, fastighet, mätrum, logistik 
samt ekonomi. Av intresse för denna undersökning är produktionen, vilken omfattar fyra 
avdelningar; logistik, tillverkning, produktionsteknik och kvalitet. Av dessa ligger fokus på 
tillverkningen, som omfattar runt 136 medarbetare och styrs av en tillverkningschef vilken 
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ansvarar för tre avdelningar; monteringen, bearbetning hus samt bearbetning snäckhjul och 
snäckskruv. Varje avdelning har en arbetsledare som ansvarar för ett visst antal teamledare 
och operatörerna.   

 

Figur 6: Organisationsschema som beskriver den del av Haldex, som för undersökningen är av intresse 

 
Fokus i undersökningen är operatörernas relationer till sina arbetsuppgifter, arbetskamrater, 
teamledare, arbetsledare samt företaget. Arbetsledarna ansvarar för att utveckla och stimulera 
ledarskapet, att säkerställa målen genom dagliga uppföljningar via tavlor, stödja samt utveckla 
teamledarfunktionerna, samarbeta med övriga chefer för att skapa en miljö som attraherar, 
utvecklar och behåller högpresterande medarbetare, inta en stödjande roll i Haldex Way, att 
ansvara för avdelningens personalfrågor och lönesättningar, samarbeta med HR vid rehab, 
ledigheter samt sjukfrånvaro, säkerställa att regler samt arbetstider uppfylls tillsammans med 
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teamledare, attestera arbetsscheman, driva kvalitetsfrågor inom sina avdelningar samt planera 
och genomföra rekryteringar.  

Teamledarna ansvarar för att vara informationslänk mellan funktioner och teamen inom ABA, 
planera produktion och olika uppdrag utifrån övergripande veckoplaner, förankra lagda planer 
i teamet, löpande följa upp produktionsplaner samt ta initiativ till korrigerande åtgärder, se till 
att kvalitetskontroller genomförs och dokumenteras, se till att rapportering av produktion samt 
uppdrag görs enligt överenskommen rutin, se till att löpande underhållsaktiviteter utförs, tillse 
att beslutade förändringar förankras, sköta samordning och kontakt med övriga teamledare för 
att uppnå uppställd planering, se till att teamet arbetar i enlighet med Haldex Way, att deltaga 
i förbättringsarbetet med det egna teamet, andra teamledare samt aktuella supportfunktioner, 
delge information till lönesättande chef, vidarebefordra information vid kompetensutveckling 
för teammedlemmar samt introducera nyanställda medarbetare i teamen.   

Operatörerna ansvarar alla för att utföra alla förekommande arbetsuppgifter på arbetsplatsen, 
att utifrån lagd plan producera godkända produkter, säkra kvaliteten genom att genomföra 
kvalitetskontroller, vid upptäckt av fel se till att påpeka detta för teamledare, utföra löpande 
maskinunderhåll enligt planerna, se till att arbetsplatsen håller hög kvalitet gällande funktion, 
aktivt delta i förbättringsaktiviteter samt se till att samarbetet fungerar arbetskollegor emellan 
genom respekt för varandra.  
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3.2 Enkätundersökningens resultat 
Enkätundersökningens resultat bygger på 116 inkomna enkäter, vilket ger en svarsfrekvens på 
85,2 procent. Resultatet presenteras med utgångspunkt i de områden som teorin menar är av 
betydelse för arbetstillfredsställelse. Inom områdena redovisas här dels hur tillfredsställande 
operatörerna upplever det aktuella området i dagsläget, samt hur viktigt de anser att det är. 
Resultatet omfattas av målsättningar, kontroll och krav, yrkesstolthet, utvecklingsmöjligheter, 
anställningstrygghet, arbetsvariation, arbetskamrater, ledarskap (teamledare och arbetsledare) 
samt arbetstillfredsställelse.  

I tabellen nedan visas enkätens bakgrundsvariabler kön, ålder etc. I fortsatt resultatredogörelse 
är avdelningar den bakgrundsvariabel, som ligger i fokus. Resultatet från enkäterna kommer 
således att presenteras avdelningsvis. De resterande bakgrundsvariablerna presenteras endast 
för att få en bild av hur uppdelningen ser ut bland respondenterna. 
 
 
Tabell 1: Bakgrundsvariabler 

 Frekvens Procent  Frekvens Procent 
  

�ö� 
  

Teamledare 
  

Kvinna 40 34,5 Ja 17 14,7 
Man 76 65,5 Nej 99 85,3 
Totalt 116 100 Totalt 116 100 
      
 Å���  Anställningslängd    
21-30 år 13 11,2 2-5 år 12 10,3 
31-40  31 26,7 5-10 16 13,8 
41-50 39 33.6 10-15 33 28,4 
51-60    24 20,7 15-20 19 16,4 
61- 6 5,2 20- 34 29,3 
Totalt 113 97,4 Totalt  114 98,3 
Internbortfall 3 2,6 Internbortfall 2 1,7 
      
 Avdelning   Hur många år skulle du kunna tänka dig att 

arbeta på Haldex? 
Montering 58 50 0-1 år 17 14,7 
Bearbetning Hus 35 30,2 2-4 26 22,4 
Bearbetning  22 19 5-7 9 7,8 
Snäckhjul/snäckskruv   8-10 8 6,9 
Totalt  115 99,1 10- 48 41,1 
Internbortfall  1 0,9 Totalt  108 93,1 
   Internbortfall 8 6,9 

 

 

3.2.1 Målsättningar 
Gällande målsättningar, omfattar detta index påståenden om hur väl operatörerna känner till 
och arbetar efter avdelningsmålen. Diagram 1, klargör att över 90 procent av operatörerna på 
samtliga avdelningar, arbetar utefter de mål som finns på respektive avdelningar. Monteringen 
känner bäst till och arbetar efter målsättningar, då 98,2 procent av operatörerna besvarar dessa 



 

 

påståenden genomsnittligt med stämmer precis samt stämmer till stor del. 
för bearbetning hus är 97,1 procent samt 95,2 procent för bearbetning snäckhjul/snäckskruv.  
Här skiljer resultatet inte sig så mycket åt mellan avdelningarna.

Diagram 1

Diagram 2 visar på hur viktigt operatörerna anser att det är att känna till
avdelningsmålen. Resultatet visar att över 90 procent av operatörerna på samtliga avdelningar, 
anser att det är viktigt att arbeta efter målsättningar. De har besvarat påståe
stämmer precis samt till stor del. Skillnaderna mellan avdelningar
monteringen anser att målsättningar är viktigt för dem, medan den motsvarande siffran på 
bearbetning hus är 97,1 procent och 95,2 procent på bearbetning snäckhjul/snäckskruv.    

Diagram 2: Jag tycker att det är viktigt att arbeta efter och känna till avdelningsmålen

Regressionsanalysen visar att det inte finns något signifikant samband mellan operatörernas 
arbetstillfredsställelse samt i vilken mån de känner till och arbetar efter sina avdelningsmål 
(beta= -.075, p=.355). Likaså gäller för hur viktigt det är för opera
(beta= -.032, p=.828). Det innebär att området målsättningar har en indirekt påverkan på deras 
arbetstillfredsställelse. Variansanalysen 
signifikant skillnad mellan avdelnin
målsättningar, inte beror på vilka avdelningar operatörerna arbetar på. 
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med stämmer precis samt stämmer till stor del. 
för bearbetning hus är 97,1 procent samt 95,2 procent för bearbetning snäckhjul/snäckskruv.  
Här skiljer resultatet inte sig så mycket åt mellan avdelningarna. 

Diagram 1: Jag känner till och arbetar efter avdelningsmålen 

 
hur viktigt operatörerna anser att det är att känna till  

visar att över 90 procent av operatörerna på samtliga avdelningar, 
t att arbeta efter målsättningar. De har besvarat påståe

till stor del. Skillnaderna mellan avdelningarna är här 
monteringen anser att målsättningar är viktigt för dem, medan den motsvarande siffran på 

arbetning hus är 97,1 procent och 95,2 procent på bearbetning snäckhjul/snäckskruv.    

Jag tycker att det är viktigt att arbeta efter och känna till avdelningsmålen

Regressionsanalysen visar att det inte finns något signifikant samband mellan operatörernas 
arbetstillfredsställelse samt i vilken mån de känner till och arbetar efter sina avdelningsmål 

.075, p=.355). Likaså gäller för hur viktigt det är för operatörerna att arbeta efter mål 

.032, p=.828). Det innebär att området målsättningar har en indirekt påverkan på deras 
arbetstillfredsställelse. Variansanalysen i ANOVA visar på att det inte finns någon statistiskt 
signifikant skillnad mellan avdelningarna. Detta innebär att de skillnader som finns 
målsättningar, inte beror på vilka avdelningar operatörerna arbetar på.  
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med stämmer precis samt stämmer till stor del. Motsvarande siffra 
för bearbetning hus är 97,1 procent samt 95,2 procent för bearbetning snäckhjul/snäckskruv.  

 

 samt arbeta utifrån 
visar att över 90 procent av operatörerna på samtliga avdelningar, 

t att arbeta efter målsättningar. De har besvarat påståendena här med 
här att 100 procent på 

monteringen anser att målsättningar är viktigt för dem, medan den motsvarande siffran på 
arbetning hus är 97,1 procent och 95,2 procent på bearbetning snäckhjul/snäckskruv.     

Jag tycker att det är viktigt att arbeta efter och känna till avdelningsmålen 

 

Regressionsanalysen visar att det inte finns något signifikant samband mellan operatörernas 
arbetstillfredsställelse samt i vilken mån de känner till och arbetar efter sina avdelningsmål 

törerna att arbeta efter mål 
.032, p=.828). Det innebär att området målsättningar har en indirekt påverkan på deras 

visar på att det inte finns någon statistiskt 
garna. Detta innebär att de skillnader som finns gällande 
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3.2.2 Kontroll och krav  
Vad gäller kontroll i arbetet, klargör diagram 3 här 
avdelningar upplever en kontroll i arbetet. Det
och planera sitt arbete själva, att de har möjlighet att ta egna initiativ, att de är delaktiga vid 
beslutsprocesser samt att de får de resurser som krävs för att utföra s
gäller skillnaderna mellan avdelningarna, visar resultatet på att 43,9 procent på monteringen, 
67,6 procent på bearbetning hus samt 66,7 procent av bearbetning snäckhjul/snäckskruv anser 
sig ha kontroll i arbetet, eftersom de i gen
del på påståendena. Vidare ställer sig en stor del av operatörerna i de respektive avdelningarna 
neutrala då de besvarar påståendena med stämmer till viss del. 

Diagram 3

Det andra indexet rörande kontroll i arbetet, handlar om 
är att styra och kunna planera 
delaktighet i beslutsprocesser, att få tydliga instru
Här visar diagram 4 att operatörerna på alla avdelningar anser att kontroll i arbetet är viktigt. 
Över 70 procent svarar här stämmer precis, medan resterande procent finns under stämmer till 
stor del. Här finns en knapp skillnad mellan
procent på bearbetning hus samt 85,7 procent på bearbetn
besvarat påståendena med stämmer precis i genomsnitt. 

    Diagram 4: Jag tycker att det är
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roll i arbetet, klargör diagram 3 här att majoriteten av operatörerna
upplever en kontroll i arbetet. Detta innebär att de i någorlunda mängd kan styra 

själva, att de har möjlighet att ta egna initiativ, att de är delaktiga vid 
beslutsprocesser samt att de får de resurser som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter. Vad 
gäller skillnaderna mellan avdelningarna, visar resultatet på att 43,9 procent på monteringen, 
67,6 procent på bearbetning hus samt 66,7 procent av bearbetning snäckhjul/snäckskruv anser 
sig ha kontroll i arbetet, eftersom de i genomsnitt svarar stämmer precis samt stämmer till stor 
del på påståendena. Vidare ställer sig en stor del av operatörerna i de respektive avdelningarna 
neutrala då de besvarar påståendena med stämmer till viss del.  

Diagram 3: Jag upplever kontroll i mitt arbete 

 
kontroll i arbetet, handlar om hur viktigt operatörerna

planera arbetet själva, att kunna ta egna initiativ, hur viktigt det är med 
delaktighet i beslutsprocesser, att få tydliga instruktioner och kunna påverka arbetssituation

att operatörerna på alla avdelningar anser att kontroll i arbetet är viktigt. 
stämmer precis, medan resterande procent finns under stämmer till 

en knapp skillnad mellan avdelningarna. 72,4 procent på monteringen, 70,6 
procent på bearbetning hus samt 85,7 procent på bearbetning snäckhjul och 
besvarat påståendena med stämmer precis i genomsnitt.  

Jag tycker att det är viktigt att uppleva kontroll i mitt arbete
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av operatörerna på samtliga 
innebär att de i någorlunda mängd kan styra 

själva, att de har möjlighet att ta egna initiativ, att de är delaktiga vid 
ina arbetsuppgifter. Vad 

gäller skillnaderna mellan avdelningarna, visar resultatet på att 43,9 procent på monteringen, 
67,6 procent på bearbetning hus samt 66,7 procent av bearbetning snäckhjul/snäckskruv anser 

omsnitt svarar stämmer precis samt stämmer till stor 
del på påståendena. Vidare ställer sig en stor del av operatörerna i de respektive avdelningarna 
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att operatörerna på alla avdelningar anser att kontroll i arbetet är viktigt. 

stämmer precis, medan resterande procent finns under stämmer till 
avdelningarna. 72,4 procent på monteringen, 70,6 

ing snäckhjul och snäckskruv, har 

viktigt att uppleva kontroll i mitt arbete
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Indexet krav i arbetet, omfattar påståenden om huruvida operatörerna anser sig arbeta i högt 
tempo, om arbetet kräver snabba beslut 
procent av operatörerna på samtliga 
eller stämmer till stor del i genomsnitt på påståendena. Detta innebär att en majoritet anser att 
de arbetar i högt tempo, att de fattar snabba beslut, att arbetet kräver maximal uppmärksamhet 
samt att de är nöjda med och kan leva upp till arbetets krav. Vad gäller skillnade
tre avdelningarna, visar resultatet att detta främst gäller monteringen, då 96,4 procent svarar 
stämmer precis samt till stor del. Motsvarande siffra för bearbetn
90,5 procent på bearbetning snäckhjul/snäckskruv.    

Diagram 5

 

Regressionsanalysen visar att det inte finns något signifikant samband mellan operatörernas 
arbetstillfredsställelse samt i vilken mån de upplever 
Likaså gäller för hur viktigt det är för operatörerna att uppleva 
p=.562). Det innebär att området 
arbetstillfredsställelse. Vad gäller hur pass operatörerna anser sig kunna leva upp till de krav 
som arbetet ställer, finns heller inget signifikant samband med arbetstillfredsställelsen (beta= 
.019, p=.807). Variansanalysen 
skillnad mellan avdelningarna. Detta
och kontroll i arbetet, inte beror på vilka avdelningar operatörerna arbetar på. 
 

3.2.3 Variation i arbetet 
Det index som rör variation i arbetet, omfattar påståenden om huruvida operatörerna anser sig 
ha varierande arbetsuppgifter, upprepande arbetsmoment, om d
om arbetet kräver nya kunskaper och färdigheter. Diagram 6
operatörerna på samtliga avdelningar, 
skillnad mellan avdelningarna finns 
procent på monteringen, 51,4 procent på bearbetning hus och 28,6 procent på bearbetning 
snäckhjul/snäckskruv att de har ett varierande arbete.
 
 

53,6%

42,9%
45,7%

42,9%

Stämmer precis Stämmer till stor 

Montering

23 

Indexet krav i arbetet, omfattar påståenden om huruvida operatörerna anser sig arbeta i högt 
snabba beslut samt uppmärksamhet. Diagram 5 visar 

amtliga avdelningar, besvarar påståendena med stämmer precis 
eller stämmer till stor del i genomsnitt på påståendena. Detta innebär att en majoritet anser att 
de arbetar i högt tempo, att de fattar snabba beslut, att arbetet kräver maximal uppmärksamhet 

mt att de är nöjda med och kan leva upp till arbetets krav. Vad gäller skillnade
visar resultatet att detta främst gäller monteringen, då 96,4 procent svarar 

till stor del. Motsvarande siffra för bearbetning hus är 91,4 procent samt 
90,5 procent på bearbetning snäckhjul/snäckskruv.     

Diagram 5: Jag upplever att mitt arbete ställer höga krav 

Regressionsanalysen visar att det inte finns något signifikant samband mellan operatörernas 
arbetstillfredsställelse samt i vilken mån de upplever en kontroll i arbetet (beta=.078, p=.432). 
Likaså gäller för hur viktigt det är för operatörerna att uppleva kontroll i arbetet (beta= 

området kontroll i arbetet, har en indirekt påverkan på 
Vad gäller hur pass operatörerna anser sig kunna leva upp till de krav 

er inget signifikant samband med arbetstillfredsställelsen (beta= 
Variansanalysen i ANOVA visar att det inte finns någon statistiskt signifikant 

lnad mellan avdelningarna. Detta innebär att de skillnader som finns både vad gäller
, inte beror på vilka avdelningar operatörerna arbetar på. 

Det index som rör variation i arbetet, omfattar påståenden om huruvida operatörerna anser sig 
ha varierande arbetsuppgifter, upprepande arbetsmoment, om de ofta får nya utmaningar samt 

kaper och färdigheter. Diagram 6 visar på att över 60 procent av 
samtliga avdelningar, här har svarat stämmer till stor del samt viss del. 

skillnad mellan avdelningarna finns i hur operatörerna upplever sig ha variation 
51,4 procent på bearbetning hus och 28,6 procent på bearbetning 

att de har ett varierande arbete.  
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Indexet krav i arbetet, omfattar påståenden om huruvida operatörerna anser sig arbeta i högt 
. Diagram 5 visar på att över 90 

, besvarar påståendena med stämmer precis 
eller stämmer till stor del i genomsnitt på påståendena. Detta innebär att en majoritet anser att 
de arbetar i högt tempo, att de fattar snabba beslut, att arbetet kräver maximal uppmärksamhet 

mt att de är nöjda med och kan leva upp till arbetets krav. Vad gäller skillnaderna mellan de 
visar resultatet att detta främst gäller monteringen, då 96,4 procent svarar 

ing hus är 91,4 procent samt 

 

Regressionsanalysen visar att det inte finns något signifikant samband mellan operatörernas 
kontroll i arbetet (beta=.078, p=.432). 

kontroll i arbetet (beta= -.077, 
har en indirekt påverkan på operatörernas 

Vad gäller hur pass operatörerna anser sig kunna leva upp till de krav 
er inget signifikant samband med arbetstillfredsställelsen (beta= -

att det inte finns någon statistiskt signifikant 
både vad gäller krav 

, inte beror på vilka avdelningar operatörerna arbetar på.  

Det index som rör variation i arbetet, omfattar påståenden om huruvida operatörerna anser sig 
e ofta får nya utmaningar samt 

att över 60 procent av 
or del samt viss del. En 
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Diagram 6

Resultatet som visas i diagram 
arbetet. Detta inbegriper bland annat påståenden om de tilldelas nya utmaningar. Skillnaderna 
här är att 85,9 procent på monteringen, 91,4 procent på bearbet
bearbetning snäckhjul/snäckskruv, anser att det är viktigt med varierande arbetsuppgifter då 
de har svarat stämmer precis samt stämmer till stor del.  

Diagram 7: Jag tycker att det är viktigt med varierande arbetsuppgifter

 

Regressionsanalysen visar att det finns ett positivt signifikant samband mellan operatörernas 
arbetstillfredsställelse, samt i vilken mån de upplever sig ha en variation i arbetet (beta=.305, 
p=.002). Det innebär att det har en direkt påverkan på deras arb
finns det inget signifikant samband mellan hur viktigt 
arbetet, och deras arbetstillfredsställelse (beta= 
indirekt påverkan på arbetstillfredsställelse. 
säkerställt att skillnaden för i vilken grad operatörerna anser sig ha arbetsvariation (F=6.664, 
df 2/111, p=0.002), beror på att operatörerna arbetar på olika avdelningar.
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Diagram 6: Jag har varierande arbetsuppgifter 

som visas i diagram 7 visar på hur viktigt operatörerna anser det är att ha variation i 
inbegriper bland annat påståenden om de tilldelas nya utmaningar. Skillnaderna 

att 85,9 procent på monteringen, 91,4 procent på bearbetning hus och 100 procent på 
bearbetning snäckhjul/snäckskruv, anser att det är viktigt med varierande arbetsuppgifter då 
de har svarat stämmer precis samt stämmer till stor del.   

Jag tycker att det är viktigt med varierande arbetsuppgifter

Regressionsanalysen visar att det finns ett positivt signifikant samband mellan operatörernas 
samt i vilken mån de upplever sig ha en variation i arbetet (beta=.305, 

Det innebär att det har en direkt påverkan på deras arbetstillfredsställelse. 
finns det inget signifikant samband mellan hur viktigt det är för operatörerna
arbetet, och deras arbetstillfredsställelse (beta= -.122, p=.341). Detta innebär att 

fredsställelse. Enligt variansanalysen i ANOVA är det statistiskt 
säkerställt att skillnaden för i vilken grad operatörerna anser sig ha arbetsvariation (F=6.664, 
df 2/111, p=0.002), beror på att operatörerna arbetar på olika avdelningar. 
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hur viktigt operatörerna anser det är att ha variation i 
inbegriper bland annat påståenden om de tilldelas nya utmaningar. Skillnaderna 

ning hus och 100 procent på 
bearbetning snäckhjul/snäckskruv, anser att det är viktigt med varierande arbetsuppgifter då 

Jag tycker att det är viktigt med varierande arbetsuppgifter 

 

Regressionsanalysen visar att det finns ett positivt signifikant samband mellan operatörernas 
samt i vilken mån de upplever sig ha en variation i arbetet (beta=.305, 

etstillfredsställelse. Däremot 
det är för operatörerna att ha variation i 
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i ANOVA är det statistiskt 
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3.2.4 Yrkesstolthet  
Vad gäller yrkesstolthet, omfattar 
sitt arbete, om de själva kan avgöra om arbetet håller en hög kvalitet samt om de är stolt
sitt arbete. Diagram 8 visar att majoriteten av operatörerna på 
hög yrkesstolthet, då över 80 procent igenomsnitt 
del. Gällande skillnaderna mellan 
monteringen, 97,2 procent på bearbet
och snäckskruv har hög yrkesstolthet.   

Diagram 8

Påståenden kring hur viktigt operatörerna anser att yrkesstolthe
hur viktigt det är för dem att vara 
Diagram 9 visar att det finns e
att yrkesstoltheten är. Skillnaden 
viktig för dem, medan den motsvarande siffra
procent på bearbetning snäckhju
har besvarat påståenden om yrkesstolthet med stä

Diagram 9: 
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Vad gäller yrkesstolthet, omfattar det påståenden om operatörerna är nöjda med kvaliteten på 
sitt arbete, om de själva kan avgöra om arbetet håller en hög kvalitet samt om de är stolt

visar att majoriteten av operatörerna på samtliga avdelningar upplever 
å över 80 procent igenomsnitt svarar stämmer precis samt stämmer till stor 

Gällande skillnaderna mellan de olika avdelningarna, visar resultatet att 87,9 procent
monteringen, 97,2 procent på bearbetning hus samt 81 procent av på bearbetning snäckhjul 

hög yrkesstolthet.    

Diagram 8: Jag känner en yrkesstolthet i mitt arbete 

Påståenden kring hur viktigt operatörerna anser att yrkesstoltheten är i detta index inbegriper
vara stolta över sitt arbete och att arbetet håller en hög kvalit

att det finns en skillnad mellan avdelningarna i hur viktig operatörerna anser 
Skillnaden är att 94,8 procent på monteringen anser att yrkesstolthet är 

motsvarande siffran är 88,6 procent på bearbetning hus och 95,5 
procent på bearbetning snäckhjul/snäckskruv. Detta innebär att dessa operatörer i genomsnitt 

om yrkesstolthet med stämmer precis samt stämmer till stor del.  

Diagram 9: Jag tycker att det är viktigt med yrkesstolthet 
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påståenden om operatörerna är nöjda med kvaliteten på 
sitt arbete, om de själva kan avgöra om arbetet håller en hög kvalitet samt om de är stolta över 

samtliga avdelningar upplever 
amt stämmer till stor 

tet att 87,9 procent på 
på bearbetning snäckhjul 

 

ten är i detta index inbegriper 
håller en hög kvalitet. 

hur viktig operatörerna anser 
ser att yrkesstolthet är 

är 88,6 procent på bearbetning hus och 95,5 
att dessa operatörer i genomsnitt 

mmer precis samt stämmer till stor del.   
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Regressionsanalysen visar att det finns ett positivt signifikant samband mellan operatörernas 
arbetstillfredsställelse, samt i vilken mån de upplever si
Likaså gäller för hur viktigt yrkesstolthet är för operatörerna i sitt arbete (beta=.367, p=.007). 
Detta innebär att det har en direkt påverkan på 
ANOVA visar på att det inte finns någon statistiskt signifikant skillnad mellan avdelningarna. 
Det innebär att de skillnader som finns gällande yrkesstolthet, inte beror på vilka avdelningar 
operatörerna arbetar på.  
 

3.2.5 Utvecklingsmöjligheter 
Gällande utvecklingsmöjligheter, omfattar 
utvecklas och kunna göra karriär inom organisationen. Diagram 10 visar
operatörerna anser sig ha små utvecklings
mellan avdelningar; 65,5 procent på monteringen, 45,4 procent på bearbetning hus och 76,2 
procent på bearbetning snäckhjul/snäckskruv 
Resultatet visar dock också på operatörer som a
6,9 procent på monteringen, 25,7 procent på bearbetning hus samt 9,5 procent på bea
snäckhjul/snäckskruv svarar nämligen här i genomsnitt
del.  

Diagram 10:

 
Utvecklingsmöjligheterna nedan
arbetet och möjligheten till karriär inom organisationen är. Här 
diagram 11 visar. En knapp majoritet
mellan avdelningarna är följande
hus och 76,2 procent på bearbetning snäckskruv och snäckhjul 
utvecklingsmöjligheter. De har
del. Diagrammet visar således 
markant.  
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Regressionsanalysen visar att det finns ett positivt signifikant samband mellan operatörernas 
arbetstillfredsställelse, samt i vilken mån de upplever sig ha yrkesstolthet (beta=.392, p=.000)

yrkesstolthet är för operatörerna i sitt arbete (beta=.367, p=.007). 
direkt påverkan på deras arbetstillfredsställelse. 

det inte finns någon statistiskt signifikant skillnad mellan avdelningarna. 
Det innebär att de skillnader som finns gällande yrkesstolthet, inte beror på vilka avdelningar 

Utvecklingsmöjligheter  
Gällande utvecklingsmöjligheter, omfattar det hur pass operatörerna anser sig ha möjlighet att 
utvecklas och kunna göra karriär inom organisationen. Diagram 10 visar på

ha små utvecklings- och karriärmöjligheter. Resultatet 
65,5 procent på monteringen, 45,4 procent på bearbetning hus och 76,2 

procent på bearbetning snäckhjul/snäckskruv finner deras utvecklingsmöjligheter begränsade
Resultatet visar dock också på operatörer som anser att de har goda utvecklingsmöjligheter. 
6,9 procent på monteringen, 25,7 procent på bearbetning hus samt 9,5 procent på bea

svarar nämligen här i genomsnitt, stämmer precis samt stämmer till stor 

Diagram 10: Jag har möjlighet till utveckling 

na nedan handlar om hur viktigt operatörerna anser att 
karriär inom organisationen är. Här är resultatet mer

. En knapp majoritet anser att utvecklingsmöjligheterna är viktiga
avdelningarna är följande; 58,4 procent på monteringen, 57,1 procent på bearbetning 

hus och 76,2 procent på bearbetning snäckskruv och snäckhjul anser att 
har i genomsnitt har svarat stämmer precis samt

visar således på en viss skillnad mellan avdelningarna, men den inte 
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Regressionsanalysen visar att det finns ett positivt signifikant samband mellan operatörernas 
kesstolthet (beta=.392, p=.000). 

yrkesstolthet är för operatörerna i sitt arbete (beta=.367, p=.007). 
arbetstillfredsställelse. Variansanalysen i 

det inte finns någon statistiskt signifikant skillnad mellan avdelningarna. 
Det innebär att de skillnader som finns gällande yrkesstolthet, inte beror på vilka avdelningar 

operatörerna anser sig ha möjlighet att 
på att majoriteten av 

esultatet visar skillnader 
65,5 procent på monteringen, 45,4 procent på bearbetning hus och 76,2 

deras utvecklingsmöjligheter begränsade. 
nser att de har goda utvecklingsmöjligheter. 

6,9 procent på monteringen, 25,7 procent på bearbetning hus samt 9,5 procent på bearbetning 
stämmer precis samt stämmer till stor 

 

hur viktigt operatörerna anser att en utveckling i 
är resultatet mera utspritt, som 

är viktiga. Skillnader 
57,1 procent på bearbetning 
anser att det är viktigt med 

samt stämmer till stor 
en viss skillnad mellan avdelningarna, men den inte är så 
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 Diagram 11: 

Regressionsanalysen visar att det inte finns något signifikant samband mellan operatörernas 
arbetstillfredsställelse, och hur pass de upplever att de har utvecklingsmöjligheter (beta=.034, 
p=.714). Likaså gäller för hur viktigt utvecklingsmöjli
p=.397). Detta innebär att operatörernas utvecklingsmöjligheter, har en indirekt påverkan på 
deras arbetstillfredsställelse. Enligt variansanalysen i ANOVA är det statistiskt säkerställt att 
skillnaden i vilken grad operatörerna anser sig ha utvecklingsmöjligheter (F=4.208, df 2/111, 
p=0.17), beror på att operatörerna arbetar på olika avdelningar.
  

3.2.6 Socialt samspel – arbetskamrater 
Indexet för relationer arbetskamrater emellan, handlar om hur väl operatörerna kan ha s
kontakt under arbetet, huruvida de anser sig få hjälp och stöd från arbetskamraterna samt hur 
pass bra sammanhållningen är
samtliga avdelningar, har god social sammanhållning
mellan avdelningarna, visar att 90 p
procent på bearbetning hus, är nöjda med 
på monteringen endast 63,8 procent. 

Diagram 12: Jag har en god social sammanhållning med mina arbetskamrater
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 Jag tycker att det är viktigt med utvecklingsmöjligheter

Regressionsanalysen visar att det inte finns något signifikant samband mellan operatörernas 
arbetstillfredsställelse, och hur pass de upplever att de har utvecklingsmöjligheter (beta=.034, 
p=.714). Likaså gäller för hur viktigt utvecklingsmöjligheter är för operatörerna (beta=.114, 
p=.397). Detta innebär att operatörernas utvecklingsmöjligheter, har en indirekt påverkan på 
deras arbetstillfredsställelse. Enligt variansanalysen i ANOVA är det statistiskt säkerställt att 

peratörerna anser sig ha utvecklingsmöjligheter (F=4.208, df 2/111, 
p=0.17), beror på att operatörerna arbetar på olika avdelningar. 

arbetskamrater  
relationer arbetskamrater emellan, handlar om hur väl operatörerna kan ha s

kontakt under arbetet, huruvida de anser sig få hjälp och stöd från arbetskamraterna samt hur 
en är. Diagram 12 visar på att en övervägande del av operatörerna

d social sammanhållning med sina arbetskamrater
att 90 procent på bearbetning snäckhjul och snäckskruv 
är nöjda med sina arbetskamrater. Däremot är motsvarande siffra 

onteringen endast 63,8 procent.  

Jag har en god social sammanhållning med mina arbetskamrater
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jligheter 

 

Regressionsanalysen visar att det inte finns något signifikant samband mellan operatörernas 
arbetstillfredsställelse, och hur pass de upplever att de har utvecklingsmöjligheter (beta=.034, 

gheter är för operatörerna (beta=.114, 
p=.397). Detta innebär att operatörernas utvecklingsmöjligheter, har en indirekt påverkan på 
deras arbetstillfredsställelse. Enligt variansanalysen i ANOVA är det statistiskt säkerställt att 

peratörerna anser sig ha utvecklingsmöjligheter (F=4.208, df 2/111, 

relationer arbetskamrater emellan, handlar om hur väl operatörerna kan ha social 
kontakt under arbetet, huruvida de anser sig få hjälp och stöd från arbetskamraterna samt hur 

att en övervägande del av operatörerna på 
arbetskamrater. Skillnaderna 

snäckskruv samt 91,4 
. Däremot är motsvarande siffra 

Jag har en god social sammanhållning med mina arbetskamrater 
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Det andra indexet om socialt samspel
anser att social kontakt under arbetet är, hur viktigt de
hur viktigt bra en sammanhållning arbetskamrater emellan
i stort sett alla operatörer anser att ett gott socialt samspel med arbetska
procent på monteringen, 97,1 procent på bearbetning hus 
snäckhjul/snäckskruv.    
 

Diagram 13: Jag tycker att det är viktigt med en god social sammanhållning med mina arbetskamrater

Regressionsanalysen visar att det inte finns något signifikant samband mellan operatörernas 
arbetstillfredsställelse, och hur pass de upplever sig ha god social sammanhållning med sina 
arbetskamrater (beta=.035, p=.091)
med sina arbetskamrater är för operatörerna (beta=.1
indirekt påverkan på operatörernas
är det statistiskt säkerställt att skillnaden
(F=5.850, df 2/111, p=0.004), beror på at
 

3.2.7 Ledarskap – teamledare och arbetsledare
Diagram 14 visar resultatet för indexet socialt samspel med teamledare. Resultatet
flertal operatörer ligger till vänster på skalan, vilket innebär att operatörerna ö
ha en god relation med teamledarna, att 
deras arbete. Skillnaderna mellan avdelningarna kan sammanfattas med följande; 44,9 procent 
på monteringen, 53,4 procent på bearbetning hus samt 60 
och snäckskruv anser sig ha en god relation till sina teamledare. De svarar nämligen stämmer 
precis samt stämmer till stor del i genomsnitt på påståendena. Större delen av den resterande 
procenten i alla avdelningar, finns i det neutrala svarsalternativet stäm
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om socialt samspel till arbetskamrater, handlar om hur viktigt operatörerna 
anser att social kontakt under arbetet är, hur viktigt det är att få hjälp och stöd från de

sammanhållning arbetskamrater emellan är för dem. Diagram 13 klargör att 
i stort sett alla operatörer anser att ett gott socialt samspel med arbetskamrater
procent på monteringen, 97,1 procent på bearbetning hus och 96 procent på bearbetning 

Jag tycker att det är viktigt med en god social sammanhållning med mina arbetskamrater

Regressionsanalysen visar att det inte finns något signifikant samband mellan operatörernas 
arbetstillfredsställelse, och hur pass de upplever sig ha god social sammanhållning med sina 
arbetskamrater (beta=.035, p=.091). Likaså gäller för hur viktigt god social sammanhållning

för operatörerna (beta=.118, p=.390). Detta innebär att 
indirekt påverkan på operatörernas arbetstillfredsställelse. Enligt variansanalysen i ANOVA

iskt säkerställt att skillnaden i hur de upplever relationerna till arbetskamraterna
), beror på att de arbetar på olika avdelningar. 

teamledare och arbetsledare 
resultatet för indexet socialt samspel med teamledare. Resultatet

operatörer ligger till vänster på skalan, vilket innebär att operatörerna ö
ha en god relation med teamledarna, att de hjälper till att lösa problem och uppmärksammar 
deras arbete. Skillnaderna mellan avdelningarna kan sammanfattas med följande; 44,9 procent 
på monteringen, 53,4 procent på bearbetning hus samt 60 procent på bearbetnin

snäckskruv anser sig ha en god relation till sina teamledare. De svarar nämligen stämmer 
precis samt stämmer till stor del i genomsnitt på påståendena. Större delen av den resterande 
procenten i alla avdelningar, finns i det neutrala svarsalternativet stämmer till viss del. 
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hur viktigt operatörerna 
t är att få hjälp och stöd från dem samt 

. Diagram 13 klargör att 
mrater är viktigt; 93,1 

och 96 procent på bearbetning 

Jag tycker att det är viktigt med en god social sammanhållning med mina arbetskamrater 

 

Regressionsanalysen visar att det inte finns något signifikant samband mellan operatörernas 
arbetstillfredsställelse, och hur pass de upplever sig ha god social sammanhållning med sina 

. Likaså gäller för hur viktigt god social sammanhållning 
innebär att det har en 

arbetstillfredsställelse. Enligt variansanalysen i ANOVA, 
till arbetskamraterna 
 

resultatet för indexet socialt samspel med teamledare. Resultatet visar att ett 
operatörer ligger till vänster på skalan, vilket innebär att operatörerna överlag anser sig 

hjälper till att lösa problem och uppmärksammar 
deras arbete. Skillnaderna mellan avdelningarna kan sammanfattas med följande; 44,9 procent 

procent på bearbetning snäckhjul 
snäckskruv anser sig ha en god relation till sina teamledare. De svarar nämligen stämmer 

precis samt stämmer till stor del i genomsnitt på påståendena. Större delen av den resterande 
mer till viss del.  
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Diagram 14:

Indexet som behandlar hur viktigt operatörerna anser att socialt samspel
omfattar påståenden om hur viktigt 
hjälper till att lösa problem, hur viktiga de är för det dagliga arbetet samt hur viktigt det är att 
ha en god relation med dem. Resultatet i diagram 15
operatörerna anser att temaledarna och relationer
klargör här att 68,5 procent på monteringen anser att deras sociala samspel med teamledare är 
viktigt. Vad gäller bearbetning hus, an
viktigt. Vidare framgår det av resultatet för bearbetning snäckhjul/snäckskruv att 53,3 procent 
anser att socialt samspel med teamledare

Diagram 15: Jag tycker att det är viktigt att ha en god relation till min teamledare

Regressionsanalysen visar att det inte finns något signifikant samband mellan operatörernas 
arbetstillfredsställelse, och i vilken mån de upplever sig ha en god relation till sina teamledare 
(beta=.082, p=.327). Det innebär att det har en indirekt påverkan
Däremot finns det ett positivt signifikant samband mellan operatörernas arbetstillfredsställelse 
och hur viktigt de anser att sin relation till teamledaren är (beta=.274, p=.040). Det innebär att 
det har en direkt påverkan på
på att det inte finns någon statistiskt signifikant skillnad mellan avdelningarna. Det innebär att 
de skillnader som finns gällande relationen till teamledarna, inte beror på vilka avdelningar 
operatörerna arbetar på.  
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Diagram 14: Jag har en god relation med min teamledare 

ktigt operatörerna anser att socialt samspel med teamledarna
nden om hur viktigt det är att teamledarna uppmärksammar 

hjälper till att lösa problem, hur viktiga de är för det dagliga arbetet samt hur viktigt det är att 
Resultatet i diagram 15, visar en spridning vad gäller

operatörerna anser att temaledarna och relationerna med dem är. Skillnaderna avdelningsvis 
klargör här att 68,5 procent på monteringen anser att deras sociala samspel med teamledare är 
viktigt. Vad gäller bearbetning hus, anser 54,8 procent att samspelet med deras 

t av resultatet för bearbetning snäckhjul/snäckskruv att 53,3 procent 
anser att socialt samspel med teamledaren är viktigt. 

Jag tycker att det är viktigt att ha en god relation till min teamledare

Regressionsanalysen visar att det inte finns något signifikant samband mellan operatörernas 
arbetstillfredsställelse, och i vilken mån de upplever sig ha en god relation till sina teamledare 
(beta=.082, p=.327). Det innebär att det har en indirekt påverkan på arbetstillfredsställelsen. 
Däremot finns det ett positivt signifikant samband mellan operatörernas arbetstillfredsställelse 
och hur viktigt de anser att sin relation till teamledaren är (beta=.274, p=.040). Det innebär att 
det har en direkt påverkan på deras arbetstillfredsställelse. Variansanalysen i ANOVA visar 
på att det inte finns någon statistiskt signifikant skillnad mellan avdelningarna. Det innebär att 
de skillnader som finns gällande relationen till teamledarna, inte beror på vilka avdelningar 
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med teamledarna är, 

det är att teamledarna uppmärksammar deras arbete, att de 
hjälper till att lösa problem, hur viktiga de är för det dagliga arbetet samt hur viktigt det är att 

visar en spridning vad gäller hur viktiga 
na med dem är. Skillnaderna avdelningsvis 

klargör här att 68,5 procent på monteringen anser att deras sociala samspel med teamledare är 
deras teamledare är 

t av resultatet för bearbetning snäckhjul/snäckskruv att 53,3 procent 

Jag tycker att det är viktigt att ha en god relation till min teamledare

 

Regressionsanalysen visar att det inte finns något signifikant samband mellan operatörernas 
arbetstillfredsställelse, och i vilken mån de upplever sig ha en god relation till sina teamledare 

på arbetstillfredsställelsen. 
Däremot finns det ett positivt signifikant samband mellan operatörernas arbetstillfredsställelse 
och hur viktigt de anser att sin relation till teamledaren är (beta=.274, p=.040). Det innebär att 

Variansanalysen i ANOVA visar 
på att det inte finns någon statistiskt signifikant skillnad mellan avdelningarna. Det innebär att 
de skillnader som finns gällande relationen till teamledarna, inte beror på vilka avdelningar 
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Indexet för socialt samspel med arbetsledare
anser att de uppmärksammar deras arbete, ger dem beröm, fördelar arbetet rättvist, om de har 
en god relation till dem samt om de anser sig
visar på spridda svar vad gäller hur väl dessa påståenden stämmer överens med verkligheten. 
Det är enbart på avdelningarna bearbetning hus samt bearbetning snäckhjul/snäckskruv, som 
över 50 procent anser sig ha en bra relation till sin arbetsledare. De besvarar 
påståendena med stämmer precis samt stämmer till stor del. Skillnaderna är här följande; 52,9 
procent på bearbetning hus nöjda med relationen till arbetsledaren, medan motsvarande siff
är 66,7 procent på bearbetning snäckhjul/snäckskruv och 44,5 procent på monteringen.  

Diagram 

Resultatet från indexet omfattande 
diagram 17. Det mäter hur viktigt operatörer
deras arbete, ger beröm, behandlar dem på ett rättvist sätt, att det finns en god relation mellan 
dem och att de är bra ledare. Diagram 17 visar att en öve
att relationen till arbetsledaren är viktig. Vidare visar resultatet inte på några större skillnader 
mellan de tre avdelningarna, då 96,2 procent på monteringen, 94,3 procent på bearbetning hus 
och 100 procent på bearbetning snäckhjul/snäckskruv, har svarat att det stämmer precis eller 
till stor del att det är viktigt med en god relation till arbetsledaren. 
 

Diagram 17: Jag tycker att det är viktigt att ha en god relation till min arbetsledare
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Indexet för socialt samspel med arbetsledare, omfattar påståenden om huruvida operatörerna 
anser att de uppmärksammar deras arbete, ger dem beröm, fördelar arbetet rättvist, om de har 
en god relation till dem samt om de anser sig ha en bra arbetsledare. Resultatet i diagram 16 
visar på spridda svar vad gäller hur väl dessa påståenden stämmer överens med verkligheten. 
Det är enbart på avdelningarna bearbetning hus samt bearbetning snäckhjul/snäckskruv, som 

ha en bra relation till sin arbetsledare. De besvarar 
påståendena med stämmer precis samt stämmer till stor del. Skillnaderna är här följande; 52,9 
procent på bearbetning hus nöjda med relationen till arbetsledaren, medan motsvarande siff
är 66,7 procent på bearbetning snäckhjul/snäckskruv och 44,5 procent på monteringen.  

Diagram 16: Jag har en god relation med min arbetsledare 

 
omfattande hur viktigt ett socialt samspel med arbetsledarna
hur viktigt operatörerna anser det är att arbetsledarna

deras arbete, ger beröm, behandlar dem på ett rättvist sätt, att det finns en god relation mellan 
dem och att de är bra ledare. Diagram 17 visar att en övervägande del av operatörerna anser 
att relationen till arbetsledaren är viktig. Vidare visar resultatet inte på några större skillnader 
mellan de tre avdelningarna, då 96,2 procent på monteringen, 94,3 procent på bearbetning hus 

ing snäckhjul/snäckskruv, har svarat att det stämmer precis eller 
till stor del att det är viktigt med en god relation till arbetsledaren.  

Jag tycker att det är viktigt att ha en god relation till min arbetsledare
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omfattar påståenden om huruvida operatörerna 
anser att de uppmärksammar deras arbete, ger dem beröm, fördelar arbetet rättvist, om de har 

ha en bra arbetsledare. Resultatet i diagram 16 
visar på spridda svar vad gäller hur väl dessa påståenden stämmer överens med verkligheten. 
Det är enbart på avdelningarna bearbetning hus samt bearbetning snäckhjul/snäckskruv, som 

ha en bra relation till sin arbetsledare. De besvarar här i genomsnitt 
påståendena med stämmer precis samt stämmer till stor del. Skillnaderna är här följande; 52,9 
procent på bearbetning hus nöjda med relationen till arbetsledaren, medan motsvarande siffra 
är 66,7 procent på bearbetning snäckhjul/snäckskruv och 44,5 procent på monteringen.   

 

hur viktigt ett socialt samspel med arbetsledarna är, visas i 
na anser det är att arbetsledarna uppmärksammar 

deras arbete, ger beröm, behandlar dem på ett rättvist sätt, att det finns en god relation mellan 
rvägande del av operatörerna anser 

att relationen till arbetsledaren är viktig. Vidare visar resultatet inte på några större skillnader 
mellan de tre avdelningarna, då 96,2 procent på monteringen, 94,3 procent på bearbetning hus 

ing snäckhjul/snäckskruv, har svarat att det stämmer precis eller 

Jag tycker att det är viktigt att ha en god relation till min arbetsledare  
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Regressionsanalysen visar att det finns ett positivt signifikant samband mellan operatörernas 
arbetstillfredsställelse, och i vilken mån de upplever sig ha god relation till sina arbetsledare 
(beta=.283, p=.012). Detta innebär att det har en direkt påverka
Däremot finns det ett inget signifikant samband mellan operatörernas arbetstillfredsställelse 
och hur viktigt de anser att sin relation till arbetsledaren är (beta= 
att detta har en indirekt påverkan på deras arbetstillfredsställelse. Variansanalysen i ANOVA 
visar att det inte finns någon statistiskt signifikant skillnad mellan avdelningarna. Det innebär 
att de skillnader som finns gällande operatörernas relationer till arbetsledarna, inte beror på
vilka avdelningar de arbetar på. 
 

3.2.8 Anställningstrygghet  
Vad gäller anställningstrygghet
operatörerna anser sig vara i dagsläget med sina anställningar på företaget. Diagram 18 visar 
att en övervägande del av dem, till liten del eller inte alls, känner sig trygga i sin anställning. 
Här upplever 76,8 procent på monteringen, 57,1 procent på bearbetning hus 
på bearbetning snäckhjul/snäckskruv en bristande anställningstrygghet. Såled
se en skillnad mellan bearbetning hus och de övriga två avdelningarna. Sett till de operatörer 
som känner sig trygga, omfattar detta 7,1 procent monteringen, 14, 3 procent på bearbetning 
hus samt bearbetning snäckhjul/snäckskruv.   

Diagram 18

Vad gäller det andra indexet för 
rör huruvida viktigt operatörerna anser att anställningstryggheten är för de ska prestera 
sitt arbete. Diagram 19 visar på 
är viktigt, 91,1 procent på monteringen, 88,6 procent på bearbetning hus samt 85,7 procent på 
bearbetning snäckhjul/snäckskruv
avdelningarna.  
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Regressionsanalysen visar att det finns ett positivt signifikant samband mellan operatörernas 
arbetstillfredsställelse, och i vilken mån de upplever sig ha god relation till sina arbetsledare 
(beta=.283, p=.012). Detta innebär att det har en direkt påverkan på arbetstillfredsställelsen. 
Däremot finns det ett inget signifikant samband mellan operatörernas arbetstillfredsställelse 
och hur viktigt de anser att sin relation till arbetsledaren är (beta= -.089, p=.556). Det innebär 

kan på deras arbetstillfredsställelse. Variansanalysen i ANOVA 
visar att det inte finns någon statistiskt signifikant skillnad mellan avdelningarna. Det innebär 
att de skillnader som finns gällande operatörernas relationer till arbetsledarna, inte beror på
vilka avdelningar de arbetar på.  

 
Vad gäller anställningstrygghet omfattar detta endast ett påstående, som rör huruvida trygga 
operatörerna anser sig vara i dagsläget med sina anställningar på företaget. Diagram 18 visar 

vägande del av dem, till liten del eller inte alls, känner sig trygga i sin anställning. 
76,8 procent på monteringen, 57,1 procent på bearbetning hus 

på bearbetning snäckhjul/snäckskruv en bristande anställningstrygghet. Såled
se en skillnad mellan bearbetning hus och de övriga två avdelningarna. Sett till de operatörer 
som känner sig trygga, omfattar detta 7,1 procent monteringen, 14, 3 procent på bearbetning 
hus samt bearbetning snäckhjul/snäckskruv.    

ram 18: Jag känner mig trygg i min anställning 

det andra indexet för anställningstrygghet omfattar detta endast ett påstående, som 
rör huruvida viktigt operatörerna anser att anställningstryggheten är för de ska prestera 

på att en övervägande del av dem, anser att anställnings
91,1 procent på monteringen, 88,6 procent på bearbetning hus samt 85,7 procent på 

snäckhjul/snäckskruv. Således finns det inte några avsevärda
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Regressionsanalysen visar att det finns ett positivt signifikant samband mellan operatörernas 
arbetstillfredsställelse, och i vilken mån de upplever sig ha god relation till sina arbetsledare 

n på arbetstillfredsställelsen. 
Däremot finns det ett inget signifikant samband mellan operatörernas arbetstillfredsställelse 

.089, p=.556). Det innebär 
kan på deras arbetstillfredsställelse. Variansanalysen i ANOVA 

visar att det inte finns någon statistiskt signifikant skillnad mellan avdelningarna. Det innebär 
att de skillnader som finns gällande operatörernas relationer till arbetsledarna, inte beror på 

endast ett påstående, som rör huruvida trygga 
operatörerna anser sig vara i dagsläget med sina anställningar på företaget. Diagram 18 visar 

vägande del av dem, till liten del eller inte alls, känner sig trygga i sin anställning. 
76,8 procent på monteringen, 57,1 procent på bearbetning hus och 76,2 procent 

på bearbetning snäckhjul/snäckskruv en bristande anställningstrygghet. Således går det här att 
se en skillnad mellan bearbetning hus och de övriga två avdelningarna. Sett till de operatörer 
som känner sig trygga, omfattar detta 7,1 procent monteringen, 14, 3 procent på bearbetning 

 

endast ett påstående, som 
rör huruvida viktigt operatörerna anser att anställningstryggheten är för de ska prestera väl i 

att en övervägande del av dem, anser att anställningstrygghet 
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Diagram 19: Jag tycker att det är viktigt med anställningstrygghet

Regressionsanalysen visar att det inte finns något signifikant samband mellan operatörernas 
arbetstillfredsställelse samt i vilken mån de 
Likaså gäller för hur viktigt det är med anställningstrygghet är för operatörerna 
p=.791). Detta innebär att anställningstrygghet
arbetstillfredsställelse. Variansanalysen i ANOVA visar 
signifikant skillnad mellan avdelningarna. Det
på vilka avdelningar operatörerna arbetar på. 
 

3.2.9 Arbetstillfredsställelse 
Detta index om arbetstillfredsställelse, omfattar
att gå till arbetet, om de trivs i arbetet, om
samt upplever att deras arbetsplats är 
operatörerna anser sig vara tillfredsställda i arbetet
precis samt stämmer till stor del. Sett till skillnaderna a
44,4 procent på monteringen, 
snäckhjul/snäckskruv är tillfredsställda i arbetet. 

Diagram 20
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: Jag tycker att det är viktigt med anställningstrygghet

Regressionsanalysen visar att det inte finns något signifikant samband mellan operatörernas 
arbetstillfredsställelse samt i vilken mån de känner anställningstrygghet (beta=

t det är med anställningstrygghet är för operatörerna 
innebär att anställningstryggheten har en indirekt påverkan på 

lelse. Variansanalysen i ANOVA visar på att det inte finns någon statistiskt 
signifikant skillnad mellan avdelningarna. Detta innebär att de skillnader som finns

ingar operatörerna arbetar på.  

rbetstillfredsställelse  
tillfredsställelse, omfattar hur pass operatörerna tycker att det är roli

att gå till arbetet, om de trivs i arbetet, om de känner meningsfullhet och engagemang i arbetet 
arbetsplats är bra. Diagram 20 klargör att en övervägande andel av 

operatörerna anser sig vara tillfredsställda i arbetet, då de besvarar påståendena med stämmer 
precis samt stämmer till stor del. Sett till skillnaderna avdelningsvis, klargör

 73,5 procent på bearbetning hus och 63,2 procent 
tillfredsställda i arbetet.  

Diagram 20: Jag är tillfredsställd i mitt arbete 
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: Jag tycker att det är viktigt med anställningstrygghet 

 

Regressionsanalysen visar att det inte finns något signifikant samband mellan operatörernas 
er anställningstrygghet (beta=.056, p=.460). 

t det är med anställningstrygghet är för operatörerna (beta= -.031, 
har en indirekt påverkan på operatörernas 

att det inte finns någon statistiskt 
att de skillnader som finns, inte beror 

hur pass operatörerna tycker att det är roligt 
engagemang i arbetet 

övervägande andel av 
då de besvarar påståendena med stämmer 

vdelningsvis, klargör resultatet här att 
63,2 procent bearbetning 
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3.2.10 Resultatet från de öppna frågorna 
I den första öppna frågan har respondenterna själva fritt fått ange 
tillfredsställande för dem i arbetet
flest operatörer är en social kontakt och
kommer på andra plats. Därefter är det relativt jämnt mellan faktorer som anses vara viktiga 
för mellan fyra till fem operatörer
har nämnts av tre eller färre 
och utmaningar. Siffrorna i diagrammet visar 
är viktiga för deras arbetstillfredsställe

Diagram 21: Faktorer som tillfredsställer operatö

 

I den andra öppna frågan har respondenterna själva fritt fått ange 
bäst på deras arbetsplats. Den faktor som flest nämner här är en högre eller rimligare lön. Här 
kommer en bra sammanhållning på 
förekommer faktorer som enbart har nämnts av tre eller färre operatörer. Här fanns bland 
annat belöningar vid bra utfört arbete, arbetsrotation, delaktighet och uppskattning. 
diagrammet nedan, visar det antal operatörer som anser att dessa faktorer är viktiga för deras 
arbetstillfredsställelse.  

Diagram 22: Faktorer som existera
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Resultatet från de öppna frågorna  
I den första öppna frågan har respondenterna själva fritt fått ange vilka tre saker som 

arbetet. Resultatet visar i diagram 21, på att det so
social kontakt och god sammanhållning mellan arbetskamraterna. Lönen 

kommer på andra plats. Därefter är det relativt jämnt mellan faktorer som anses vara viktiga 
för mellan fyra till fem operatörer. Under kategorin övrigt förekommer de faktorer 
har nämnts av tre eller färre operatörer; bland annat arbetsuppgifter, förtroende, utveckling 

i diagrammet visar det antal operatörer som anser att dessa faktorer 
arbetstillfredsställelse.  

Faktorer som tillfredsställer operatörerna mest i det dagliga arbetet

I den andra öppna frågan har respondenterna själva fritt fått ange hur det är när det är som 
. Den faktor som flest nämner här är en högre eller rimligare lön. Här 

kommer en bra sammanhållning på andra plats, vilket diagram 22 visar på
som enbart har nämnts av tre eller färre operatörer. Här fanns bland 

bra utfört arbete, arbetsrotation, delaktighet och uppskattning. 
t nedan, visar det antal operatörer som anser att dessa faktorer är viktiga för deras 

: Faktorer som existerar när operatörerna anser att det är som bäst på arbetsplatsen
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vilka tre saker som är mest 
det som tillfredsställer 

mellan arbetskamraterna. Lönen 
kommer på andra plats. Därefter är det relativt jämnt mellan faktorer som anses vara viktiga 

faktorer som enbart 
bland annat arbetsuppgifter, förtroende, utveckling 

operatörer som anser att dessa faktorer 

rerna mest i det dagliga arbetet

 

hur det är när det är som 
. Den faktor som flest nämner här är en högre eller rimligare lön. Här 

på. I kategorin övrigt 
som enbart har nämnts av tre eller färre operatörer. Här fanns bland 

bra utfört arbete, arbetsrotation, delaktighet och uppskattning. Siffrorna i 
t nedan, visar det antal operatörer som anser att dessa faktorer är viktiga för deras 

på arbetsplatsen 
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3.3 Sammanfattning av resultat
Resultatet gällande hur tillfredsställda operatörerna är i dagsläget visar att en knapp majoritet 
anser sig vara tillfredsställda i arbetet. Vidare visar diagram 23 i vilken mån de arbetar efter 
målsättningar, har höga krav, en hög yrkesstolthet, en god relation till
god relation till sina teamledare samt arbetsledare, kontroll i arbetet, anställningstrygghet
varierande arbete samt utvecklingsmöjligheter

Diagram 23: Hur operatörerna upplever arbetsförhållandena i dagsläget

I regressionsanalysen visar resultatet på att det enbart är kartläggningsområdena arbetsledare, 
yrkesstolthet och arbetsvariation som har ett signifikant samband med arbetstillfredsställelse. 
Om operatörerna upplever sina 
och arbetsvariation, får det också positiva konsekvenser för deras arbetstillfredsställelse.
dessa områden upplevs påverkar direkt arbetstillfredsställelse, medan de övriga områdena har 
en indirekt påverkan. 

Det är i variansanalysen statistiskt säkerställt att resultatet visar 
relation till sina arbetskamrater och mindre variation i arbete, i jämförelse 
avdelningarna. Samma sak gäller för skillnaderna inom området
bearbetning hus upplever sig ha

Resultatet gällande vad som genererar 
för operatörerna. Dock visar diagr
områdena. Det bör här tilläggas att resultatet visar på medelvärdet för samtliga avdelningar 
tillsammans i procent. Områdena som är viktigast för operatörernas tillfredsställelse i arbetet 
är följande; arbetsledare, arbetskamrater, yrkesstolthet och arbetsvariation. 
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Variation i arbetet
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Sammanfattning av resultat 
gällande hur tillfredsställda operatörerna är i dagsläget visar att en knapp majoritet 

anser sig vara tillfredsställda i arbetet. Vidare visar diagram 23 i vilken mån de arbetar efter 
målsättningar, har höga krav, en hög yrkesstolthet, en god relation till sina arbetskamrater, en 
god relation till sina teamledare samt arbetsledare, kontroll i arbetet, anställningstrygghet

samt utvecklingsmöjligheter.   

Hur operatörerna upplever arbetsförhållandena i dagsläget

nsanalysen visar resultatet på att det enbart är kartläggningsområdena arbetsledare, 
yrkesstolthet och arbetsvariation som har ett signifikant samband med arbetstillfredsställelse. 

sina arbetssituationer positivt gällande arbetsled
också positiva konsekvenser för deras arbetstillfredsställelse.

dessa områden upplevs påverkar direkt arbetstillfredsställelse, medan de övriga områdena har 

Det är i variansanalysen statistiskt säkerställt att resultatet visar på att monteringen har sämre 
relation till sina arbetskamrater och mindre variation i arbete, i jämförelse 

. Samma sak gäller för skillnaderna inom området utvecklingsmöjligheter, där 
sig ha bättre utvecklingsmöjligheter än de övriga två avdelningarna. 

Resultatet gällande vad som genererar arbetstillfredsställelse visar att alla områdena är viktiga 
för operatörerna. Dock visar diagram 24, att procentfördelningen ser olika ut inom och mellan 
områdena. Det bör här tilläggas att resultatet visar på medelvärdet för samtliga avdelningar 
tillsammans i procent. Områdena som är viktigast för operatörernas tillfredsställelse i arbetet 

ande; arbetsledare, arbetskamrater, yrkesstolthet och arbetsvariation. 
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gällande hur tillfredsställda operatörerna är i dagsläget visar att en knapp majoritet 
anser sig vara tillfredsställda i arbetet. Vidare visar diagram 23 i vilken mån de arbetar efter 

sina arbetskamrater, en 
god relation till sina teamledare samt arbetsledare, kontroll i arbetet, anställningstrygghet, ett 

Hur operatörerna upplever arbetsförhållandena i dagsläget 

 

nsanalysen visar resultatet på att det enbart är kartläggningsområdena arbetsledare, 
yrkesstolthet och arbetsvariation som har ett signifikant samband med arbetstillfredsställelse. 

arbetssituationer positivt gällande arbetsledare, yrkesstolthet 
också positiva konsekvenser för deras arbetstillfredsställelse. Hur 

dessa områden upplevs påverkar direkt arbetstillfredsställelse, medan de övriga områdena har 

att monteringen har sämre 
relation till sina arbetskamrater och mindre variation i arbete, i jämförelse med de övriga två 

utvecklingsmöjligheter, där 
bättre utvecklingsmöjligheter än de övriga två avdelningarna.  

visar att alla områdena är viktiga 
am 24, att procentfördelningen ser olika ut inom och mellan 

områdena. Det bör här tilläggas att resultatet visar på medelvärdet för samtliga avdelningar 
tillsammans i procent. Områdena som är viktigast för operatörernas tillfredsställelse i arbetet 

ande; arbetsledare, arbetskamrater, yrkesstolthet och arbetsvariation.  
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Diagram 24: Vad som hos operatörerna genererar arbetstillfredsställelse
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hur viktig yrkesstoltheten och 
med arbetstillfredsställelse. Det innebär således att 
direkt påverkar arbetstillfredsställelsen, medan de övriga områdena har en indire

  

Teamledare

Utvecklingsmöjligheter

Kontroll i arbetet

Målsättningar

Anställningstrygghet

Arbetsvariation

Yrkesstolthet

Arbetskamrater

Arbetsledare

Medelvärde totalt Bearbetning snäckhjul/snäckskruv

35 

Vad som hos operatörerna genererar arbetstillfredsställelse

redovisar resultatet för värderingsområdena, visar att det enbart är 
och relationen till teamledaren är, som har ett signifikant samband 

Det innebär således att hur operatörerna värderar dessa områden, 
direkt påverkar arbetstillfredsställelsen, medan de övriga områdena har en indire

 

58%

63,9%

76,2%

76,2%

88,4%

92,4%

92,9%

95,4%

96%

Bearbetning snäckhjul/snäckskruv Bearbertning hus

 

Vad som hos operatörerna genererar arbetstillfredsställelse

 

redovisar resultatet för värderingsområdena, visar att det enbart är 
som har ett signifikant samband 

hur operatörerna värderar dessa områden, 
direkt påverkar arbetstillfredsställelsen, medan de övriga områdena har en indirekt påverkan. 

95,4%

96%

Montering



 
 

36 
 

4 ANALYS 
 

Kapitlet redogör för, med utgångspunkt från den teorietiska referensramen, en analys av det 
empiriska resultatet utifrån valda analysverktyg.  

 
Här analyseras hur tillfredsställda operatörerna är i arbetet i dagsläget samt vad som motiverar 
och tillfredsställer dem. Vidare analyseras också hur detta skiljer sig åt mellan avdelningarna; 
montering, bearbetning hus och bearbetning snäckhjul samt snäckskruv. Dessutom analyseras 
vilka samband som finns mellan olika områden.  
  

4.1 Målsättningar 
Målsättningsteorier utgår från att arbetsmotivation, har sin grund i att individer är mål- och 
avsiktsstyrda. Enligt Lockes och Lathams målsättningsteori, är mål drivkrafter vilka resulterar 
i motivation. Bakom varje handling finns det ett syfte, och individer tenderar att handla på ett 
specifikt sätt utifrån detta syfte. (Landy & Conte, 2007) Resultatet från enkätundersökningen 
visar att över 95 procent av operatörerna på samtliga avdelningar känner till och arbetar efter 
avdelningsmål. Fortsättningsvis tydliggör Landy och Conte (2007), att målengagemang och 
målacceptans är viktiga förutsättningar för att målsättningar ska generera arbetsmotivation. 
Då resultatet visar på att över 95 procent av operatörerna på samtliga avdelningar finner det 
viktigt att arbeta efter avdelningsmål, talar det för att dessa operatörer också har en acceptans 
och ett engagemang, vilket krävs för att en arbetstillfredsställelse ska kunna genereras genom 
målsättningar.  
 

4.2 Kontroll och krav  
Enligt Landy och Conte (2007), utgår beslutsteorier från att motivation och tillfredsställelse 
infinner sig som ett resultat av att individen är rationell i sitt beslutsfattande. Vroom talar i sin 
VIE teori, om att det finns tre element i beslutsfattandet vilka genererar motivationen; valens, 
instrumentalitet samt expektans. Expektans inbegriper huruvida individen förväntar sig klara 
av att nå målet. Det handlar om i vilken grad individen upplever att det finns en kontroll över 
de krav som målet ställer, det måste således finnas balans mellan krav och kontroll. (Landy & 
Conte, 2007) Kopplat till resultatet i detta fall handlar målet i Vrooms teori, om hur pass 
operatörerna anser sig klara av arbetet. Resultatet vad gäller krav, klargör att över 90 procent 
av operatörerna på samtliga avdelningar arbetar i ett högt tempo, tvingas fatta snabba beslut 
och att deras arbete kräver maximal uppmärksamhet. Det innebär således att de anser sig ha 
höga krav. Gällande kontroll i arbetet, handlar detta om i vilken grad operatörerna kan styra 
och planera arbetet själva, om arbetet ger dem möjligheten till att ta egna initiativ, om de får 
tydliga instruktioner om hur arbetsuppgifterna ska utföras, om de är delaktiga i beslut som tas 
samt om de får de resurser som krävs för sina arbetsuppgifter. Här visar resultatet på en lägre 
procentandel, samt följande skillnader mellan avdelningarna; 67,6 procent på bearbetning hus 
och 66,7 procent på bearbetning snäckhjul/snäckskruv upplever att de har kontroll i arbetet. 
Motsvarande siffra på monteringen är enbart 43,9 procent, vilket visar en tydlig skillnad mot 
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de övriga två avdelningarna. Således klargör resultatet att det här finns en obalans i relationen 
mellan arbetskraven och kontroll hos operatörerna, då procentandelen är högre gällande krav i 
arbetet medan den är lägre vad gäller kontroll i arbetet. Enligt Vrooms (Landy & Conte, 2007) 
teori, kan det få negativa effekter på arbetstillfredsställelsen. Avslutningsvis visar resultatet på 
att över 70 procent av operatörerna på samtliga avdelningar, anser att det är viktigt med 
kontroll i arbetet, vilket överensstämmer med teorin.  
 
Enligt Hackman och Oldham (De Treville & Antonakis, 2006), är autonomi och feedback två 
viktiga förutsättningar för att generera inre motivation, det vill säga att individen har en viss 
kontroll i sin arbetssituation. Vidare talar även Antonovsky (Tamm, 2002) om hanterbarhet; i 
vilken grad individen upplever att de resurser som krävs för att utföra en uppgift, tilldelas 
henne. Resultatet ovan visar således att en del operatörer inte anser sig ha sådan kontroll som 
bland annat omfattar autonomi, feedback och tillräckliga resurser; samtidigt som vissa andra 
anser sig ha det.  
 

4.3 Variation i arbetet 
Hackman och Oldham (De Treville och Antonakis, 2006), menar att både arbetets upplägg 
och styrning påverkar arbetstillfredsställelse. Det finns olika faktorer i arbetets upplägg som 
bör finnas för att generera inre motivation, varav variation i färdigheter är en. Hackman och 
Oldhamn menar att det bör finnas en viss grad av variation i arbetet, där så många praktiska 
färdigheter som möjligt används.  

Det är här en relativt liten procentandel som anser sig ha variation i arbetet; 15,5 procent på 
monteringen, 51,4 procent på bearbetning hus samt 28,6 procent på bearbetning snäckhjul och 
snäckskruv. Här finns en stor skillnad mellan avdelningarna. Denna skillnad som finns, beror 
statistiskt på att operatörerna arbetar på olika avdelningar, det vill säga att graden av upplevd 
variation är beroende av vilka avdelningar operatörerna arbetar på. Den bristande upplevda 
arbetsvariationen kan enligt Hackman och Oldham (De Treville & Antonakis, 2006), reducera 
arbetstillfredsställelsen hos operatörerna.  

Resultatet från regressionsanalysen, visar ett signifikant samband mellan variationen i arbetet 
och arbetstillfredsställelse. Det överensstämmer med Hackman och Oldhamns (De Treville & 
Antonakis, 2006) teori, om att variation i arbetet är en viktig faktor för inre motivation. Denna 
teori stämmer också med resultatet för hur tillfredsställda operatörerna är. Det visar nämligen 
att den avdelning som är minst motiverad, i detta fall monteringen, också är den avdelningen 
som anser sig ha en minst variation i sitt arbete. Omvänt gäller för bearbetning hus som är den 
avdelning som uppger sig vara mest tillfredsställda i arbetet, och det är även de som anser sig 
ha mest variation i arbetet.  

Resultatet visar även att operatörerna anser att det är viktigt med arbetsvariation; 85,9 procent 
på monteringen, 91,4 procent på bearbetning hus och 100 procent på bearbetning snäckhjul 
och snäckskruv. Detta överensstämmer med Hackman och Oldham (De Treville & Antonakis, 
2006), vars utgångspunkt är att variation i arbetet är av stor betydelse samt väldigt viktigt för 
att arbetstillfredsställelse skall infinna sig.      
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4.4 Yrkesstolthet 
Resultatet visar på att operatörerna uppger sig ha en relativt hög yrkesstolthet. 87,9 procent på 
monteringen, 97,2 procent på bearbetning hus samt 81 procent på bearbetning snäckhjul och 
snäckskruv anser detta. Resultatet visar även att bearbetning hus upplever högst yrkesstolthet, 
samtidigt som de också finner yrkesstoltheten minst viktig sett till de andra två avdelningarna. 
Omvänt, upplever bearbetning snäckhjul och snäckskruv lägst yrkesstolthet, samtidigt som de 
också ser yrkesstoltheten som viktigare än de övriga avdelningarna. Vidare, klargör resultatet 
att runt 90 procent av operatörerna på samtliga avdelningar finner att yrkesstoltheten är viktig. 
Hackman och Oldham (De Treville & Antonakis, 2006), menar att arbetets identitet samt dess 
meningsfullhet är viktigt för att generera arbetstillfredsställelse. Identitet för arbetsuppgiften 
måste finnas, där arbetet har en tydlig karaktär genom en början, ett slut och synligt resultat. 
Meningsfullhet handlar om att arbetet gör att andra individers behov och situationer påverkas, 
samt att arbetarna förstår betydelsen av sin del för verksamheten.  

Vidare, menar Hackman och Oldham (De Treville & Antonakis, 2006) också att arbetarnas 
perception av sitt arbete gällande meningsfullhet, mängden ansvarstagande och kunskap om 
arbetets resultat, påverkar arbetstillfredsställelsen. Om en individ upplever en meningsfullhet, 
ansvarstagande samt positiv feedback; leder detta till yrkesstolthet. Således är upplevelsen av 
yrkesstolthet viktig för tillfredsställelse i arbetet. Detta styrks av regressionsanalysen, vilken 
visar på att det finns ett samband till arbetstillfredsställelse gällande hur operatörerna upplever 
yrkesstoltheten och hur viktig de anser att denna är. Likaså menar Antonovsky (Tamm, 2002), 
att en meningsfullhet kan påverka arbetstillfredsställelsen. Yrkesstolthet inbegriper nämligen 
bland annat meningsfullhet; att situationer är värda att satsa på. Sammanfattningsvis bekräftar 
resultatet Hackman och Oldhams (De Treville & Antonakis, 2006) teori, om hur individens 
perception av sitt arbete påverkar dennes inre arbetsmotivation.  

 

4.5 Utvecklingsmöjligheter 
Enligt Landy och Conte (2007) utgår de motivationsteorier som handlar om behov från att 
motivation fås genom att individer har behov som måste tillfredsställas. Hertzberg (Mabon, 
1980) redogör för två faktorer som relateras till arbetslivet; motivationsfaktorer som motiverar 
och tillfredsställer individer samt hygienfaktorer som håller otillfredsställelsen borta. Några 
av motivationsfaktorerna är avancemang, befordran och prestationer. Dessa kan likställas med 
utvecklingsmöjligheter, och är faktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen.  

Resultatet påvisar även att 65,5 procent på monteringen, 45,4 procent på bearbetning hus samt 
72,6 procent på bearbetning snäckhjul och snäckskruv anser att deras utvecklingsmöjligheter 
är begränsade. Enligt Hertzberg (Mabon, 1980) påverkar det tillfredsställelsen negativt, då det 
är en liten procent som anser att de har utvecklingsmöjligheter. Här bör det även poängteras 
att skillnaderna mellan avdelningarna, beror statistiskt sett på att operatörerna arbetar på olika 
avdelningar. Utvecklingsmöjligheter är således beroende av den avdelning operatören arbetar 
på.  
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Vidare visar resultatet vad gäller utvecklingsmöjligheter. 58,4 procent på monteringen, 57,1 
procent på bearbetning hus samt 76,2 procent på bearbetning snäckhjul och snäckskruv, anser 
att utvecklingsmöjligheterna är viktiga. Därmed finns ett överraskande stort procentantal av 
operatörerna som inte anser att det är viktigt med utvecklingsmöjligheter. Detta strider mot 
teorin då McClelland (Jacobsen & Thorsvik, 2002) liksom Hertzberg (Mabon, 1980), menar 
att utvecklingsmöjligheter är ett grundläggande behov. McClelland (Jacobsen & Thorsvik, 
2002) menar vidare, även att alla individer har tre olika behov som är grundläggande, där 
utvecklingsmöjligheter är en del i prestationsbehovet.   
 

4.6 Socialt samspel – arbetskamrater 
Resultatet gällande arbetskamrater, utgår från i vilken mån operatörerna kan ha social kontakt 
under sitt arbete, om de anser sig få hjälp och stöd från sina arbetskamrater samt om de har en 
god sammanhållning. 63,8 procent på monteringen, 91,4 procent på bearbetning hus samt 90 
procent på bearbetning snäckhjul/snäckskruv upplever en god relation med arbetskamraterna. 
Att det här finns en skillnad mellan monteringen och de övriga två avdelningarna, beror på att 
operatörerna arbetar på olika avdelningar. Vidare visar resultatet att monteringen, som anser 
sig ha sämst relation till sina arbetskamrater, även är den avdelning som uppger sig vara minst 
tillfredsställd. Omvänt, klargör resultatet också att bearbetning hus som anser att de har bäst 
relation till arbetskamraterna, också är den avdelning vilken anser sig mest motiverad. Detta 
resultat stämmer med Hertzbergs (Mabon, 1980) teori, om att goda arbetskamratliga relationer 
med arbetskamrater håller otillfredsställelsen borta.  

Vidare menar McClelland (Jacobsen & Thorsvik, 2002), att det finns tre olika grundläggande 
behov som alla individer har i en viss mån; varav behov av samhörighet är ett av dessa. Detta 
behov är besläktat med Maslows sociala behov, samt Hertzbergs (Mabon, 1980) hygienfaktor 
mellanmänskliga relationer. Dessa menar att individer har ett behov av sociala relationer. Det 
visar även resultatet; 93,1 procent på monteringen, 97,1 procent på bearbetning hus samt 96 
procent på bearbetning snäckhjul/snäckskruv, finner att goda relationer till arbetskamrater är 
väldigt viktigt. En god social sammanhållning och bra social kontakt, är av de öppna frågorna 
även den faktor som operatörerna anser är näst viktigast för att generera arbetstillfredsställelse 
(se figur 23). Avslutningsvis visar också resultatet från den första öppna frågan, att en social 
kontakt och god sammanhållning är en av de viktigaste faktorerna för vad som tillfredsställer 
operatörerna.   
 

4.7 Ledarskap – teamledare och arbetsledare 
Castelli (2008) utgår från att ledare kan använda sig av olika verktyg eller strategier, för att 
motivera sina medarbetare. Dessa är att uppmärksamma sina medarbetares arbetsprestationer, 
relevans som handlar om att få medarbetarna att förstå sin del av helheten, förtroende vilket 
handlar om att skapa en god relation samt tillfredsställelse där ledaren skapar förutsättningar i 
arbetet vilka anpassas efter medarbetarnas individuella behov. Resultatet gällande teamledare 
visar på att 44,9 procent på monteringen, 53,4 procent på bearbetning hus samt 60 procent på 
bearbetning snäckhjul/snäckskruv anser sig ha en god relation till sin teamledare. Det innebär 
att teamledarna uppmärksammar deras arbete, att de hjälper till att lösa problem, att relationen 
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dem emellan är god samt att de är viktiga för deras dagliga arbete. Resultatet visar vidare att 
monteringen som uppger sig ha sämst relation med teamledarna, också är den avdelning som 
uppger att de har lägst arbetstillfredsställelse. Vidare klargör Hertzberg (Mabon, 1980), att 
mellanmänskliga relationer som är goda skulle kunna resultera i arbetstillfredsställelse. Detta 
omfattar både arbetskamratliga relationer, och relationer mellan ledare och dess medarbetare. 
Resultatet klargör att 68,5 procent på monteringen, 54,8 procent på bearbetning hus samt 53,3 
procent på bearbetning snäckhjul/snäckskruv, anser att det är viktigt att ha en god relation till 
teamledarna. Då det bland annat handlar om hur viktigt operatörerna anser att uppmärksamhet 
från teamledarna är, kan det kopplas till Castellis (2008) tanke om vikten av uppmärksamhet. 
Likaså kan detta kopplas till Hertzbergs (Mabon, 1980) tanke, om att goda mellanmänskliga 
relationer genererar arbetstillfredsställelse. Vidare stämmer även regressionsanalysen överens 
med denna tankegång, då den visar på ett signifikant samband mellan hur viktiga operatörerna 
anser att teamledarna är samt hur pass tillfredsställda de är i sitt arbete. 

Castelli (2008) utgår som sagt från att ledare kan använda olika verktyg eller strategier för att 
motivera sina medarbetare. Dessa är att uppmärksamma sina medarbetares arbetsprestationer, 
relevans som handlar om att få medarbetarna att förstå sin del av helheten, förtroende samt 
tillfredsställelse där ledaren skapar förutsättningar i arbetet vilka anpassas efter medarbetarnas 
individuella behov. Resultatet gällande arbetsledarna, visar att 44,5 procent på monteringen, 
52,9 procent på bearbetning hus samt 66,7 procent på bearbetning snäckhjul/snäckskruv anser 
sig ha en god relation till arbetsledaren. Detta innebär att arbetsledarna uppmärksammar deras 
arbete, ger beröm, behandlar dem på ett rättvist sätt, att de har en god relation till dem samt att 
de är bra ledare. Vidare visar regressionsanalysen på ett starkt positivt signifikant samband 
mellan den relation som operatörerna har till arbetsledarna, och deras arbetstillfredsställelse.  

Det kan kopplas till Castellis (2008) tanke, om vikten av ett gott förhållande till arbetsledaren 
för att skapa arbetstillfredsställelse. Detta kan vidare kopplas till Hertzbergs (Mabon, 1980) 
tanke, om att en arbetstillfredsställelse kan fås genom goda mellanmänskliga relationer. Dessa 
relationer omfattar såväl relationer arbetskamrater emellan, som relationer mellan ledare och 
dess medarbetare. Vidare visar resultatet på att 96,2 procent på monteringen, 94,3 procent på 
bearbetning hus samt 100 procent på bearbetning snäckhjul och snäckskruv, anser att det är 
viktigt med arbetsledare för att tillfredsställelse ska infinnas. Detta resultat stärker tankesättet 
om vikten av goda relationer ytterligare. Fortsättningsvis klargör Hackman och Oldham (De 
Treville & Antonakis, 2006), att en feedback är viktigt där ledare återkopplar medarbetarnas 
arbetsresultat. Den procentandel som har en god relation till arbetsledaren, anser bland annat 
att de får beröm, vilket kan kopplas till just detta. Denna feedback kan även kopplas med vad 
Hertzberg (Mabon, 1980) benämner som uppskattning, vilket är en motiverande faktor.  

Resultatet visar fortsättningsvis att monteringen har den sämsta upplevda relationen med både 
teamledare och arbetsledare. Vidare är det också den avdelning som är minst tillfredsställd, i 
jämförelse med de övriga avdelningarna. Dock är det här enbart i fallet med arbetsledare, som 
regressionsanalysen visar att det finns ett signifikant samband mellan den upplevda relationen 
till arbetsledaren och arbetstillfredsställelse.  
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Enligt operatörerna är relationerna till teamledarna och arbetsledarna i dagsläget inte särskilt 
god. Dock uppger de att arbetsledarna är viktiga, medan teamledarrollen anses vara mindre 
viktig. Medelvärdet visar att 96 procent på samtliga avdelningar finner att arbetsledarrollen är 
viktig, medan motsvarande siffra för teamledare är 58 procent. Det tydliggörs av diagram 24, 
som visar att arbetsledarna är den viktigaste faktorn av alla vad gäller vad som tillfredsställer 
dem, medan temaledare är den faktor som är allra minst viktig.   
 

4.8 Anställningstrygghet 
Maslow (Landy & Conte, 2007) menar att trygghet är ett av de mest primära behoven hos 
individer. Dock är hans teori inte avsedd att förklara arbetslivsrelaterade fenomen, men den är 
en viktig grundläggande motivationsteori som inte kan bortses helt. Hertzberg (Mabon, 1980) 
bygger däremot sin teori utifrån arbetslivet, där tryggheten är en av hygienfaktorerna. Kopplat 
till arbetslivet kan tryggheter bland annat appliceras på anställningstrygghet. Enligt Hertzberg 
(Mabon, 1980), kan således anställningstrygghet reducera risken för att en otillfredsställelse 
infinner sig. Resultatet visar i detta fall på att 76,8 procent på monteringen, 51,7 procent på 
bearbetning hus samt 76,2 procent på bearbetning snäckhjul/snäckskruv anser sig uppleva en 
bristande trygghet i anställningen. Här finns en markant skillnad mellan bearbetning hus och 
övriga avdelningar. Då 51,7 procent på bearbetning hus inte känner en anställningstrygghet, 
bidrar det till en skillnad på över 20 procent jämfört med övriga avdelningar.  

Här överensstämmer inte resultatet med teorin, då Hertzberg (Mabon, 1980) säger att om man 
känner trygghet så infinner sig tillfredsställelse. Resultatet visar nämligen på att bearbetning 
hus som har lägst anställningstrygghet, också är mer tillfredsställda jämfört med de övriga 
avdelningarna. Vidare visar resultatet även på att 91,1 procent på monteringen, 88,6 procent 
på bearbetning hus samt 85,7 procent på bearbetning snäckhjul och snäckskruv, anser att en 
anställningstrygghet är viktig för deras arbetstillfredsställelse.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

42 
 

5 DISKUSSION 
 

Kapitlet redogör här för en diskussion, som baseras på analysen. Här kopplas analysen med 
de tankar som finns kring resultatet och den teoretiska referensramen.  

 
En majoritet av operatörerna på samtliga avdelningar uppger sig känna till och arbetar utefter 
avdelningsmålen i dagsläget. Här talar teorin om att målacceptans och målengagemang är två 
viktiga förutsättningar för att detta ska kunna vara möjligt. Även fast operatörerna uppger sig 
väl känna till och arbeta efter avdelningsmål, säger inte detta något om hur pass de accepterar 
och engagerar sig i dem. Vidare visar resultatet även att en stor majoritet av operatörerna på 
samtliga avdelningar, finner att avdelningsmålen är viktiga att arbeta utefter. Detta kan här 
kopplas till att de har såväl engagemang som acceptans för sina avdelningsmål, då individer 
har en tendens att vara engagerade i och accepterande för sådana sakfrågor som för dem anses 
vara viktiga. Sammanfattningsvis, är det således möjligt att operatörernas arbete utifrån och 
värderingar av de målsättningar som finns, påverkar deras tillfredsställelse på ett positivt sätt. 
Det kan också därför vara en av ett flertal bidragande orsaker, till varför ett så pass stort antal 
operatörer anser sig vara tillfredsställda i dagsläget.   

Majoriteten av operatörerna på samtliga avdelningar upplever att de har höga krav i arbetet, 
samtidigt som en relativt stor procentandel uppger att de saknar en kontroll i arbetet. Då teorin 
belyser vikten av autonomi, relevant och korrekt information, expektans gällande individens 
förväntan att lyckas nå målet och så vidare, för att arbetstillfredsställelse ska kunna genereras, 
ifrågasätts vilka effekter obalansen i krav och kontroll får för operatörernas tillfredsställelse? 
Om en individ upplever en kontroll över de krav som arbetet ställer, resulterar detta då i att 
individens förväntan om att lyckas nå målet, ökar? Innebär detta då också att individen har 
möjlighet till autonomi i arbetet och tilldelas korrekt och relevant information? Om fallet är 
så, medför det i så fall att individens tillfredsställelse ökar. Vidare är en fundering varför just 
monteringen, upplever sämst kontroll i sitt arbete? Sammanfattningsvis visar resultatet, enligt 
teorin, att obalansen mellan de operatörer som upplever en låg kontroll och höga arbetskrav, 
påverkar tillfredsställelsen negativt. Det kan därmed vara en av ett flertal bidragande orsaker, 
till varför vissa av operatörerna uppger att de inte är tillfredsställda i nuläget. Då majoriteten 
av operatörerna på samtliga avdelningar dessutom finner en kontroll i arbetet viktigt, finns det 
inom detta område utvecklingsmöjligheter.  

Teorin menar att variationer i färdigheter påverkar arbetstillfredsställelsen. Denna variation i 
färdigheter, kan kopplas till en variation i arbetsuppgifter. Varierande arbetsuppgifter kan 
nämligen också ge en variation i färdigheter, eftersom uppgifternas karaktärer kan ställa krav 
på olika förmågor och tekniker. En relativt liten procentandel av operatörerna på samtliga 
avdelningar, anser sig ha variation i arbetet. Här finns stora skillnader mellan avdelningarna; 
monteringen upplever minst variation medan bearbetning hus upplever mest variation. Hur 
kommer det då sig att så pass få operatörer inte upplever en variation i arbetet? En given 
förklaring kan vid en första anblick, vara att deras arbetsuppgifter karaktäriseras av ett arbete 
som är monotont, standardiserat och automatiserat. Sådant arbete har oftast en begränsad 
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variation, tack vare sådana karaktäristiska egenskaper. Däremot är allting relativt; inom ramen 
för operatörsarbete finns det faktiskt möjligheter till viss arbetsvariation, bland annat genom 
arbetsrotationer och internutbildningar. Arbetsrotation syftar bland annat till att medarbetarna 
ska kunna backa upp för varandra vid frånvaro. Det medför dock också variation i arbetet. Då 
allting är relativt och individens perception av sitt eget arbete påverkar, kanske operatörerna 
här personligen inte finner arbetsrotationen som tillräckligt för variation? Vidare, hur kommer 
det sig att fler operatörer i bearbetning hus upplever ett varierande arbete, än monteringen och 
bearbetning snäckhjul/snäckskruv? Är deras arbetsuppgifter av mer roterande och varierande 
karaktär? Då resultatet visar på att majoriteten operatörer på samtliga avdelningar finner att 
arbetsvariation är viktigt, då många upplever att de inte har variation i dagsläget samt då det 
finns relativa möjligheter för det inom operatörsarbete; finns här utvecklingsmöjligheter. Den 
bristande upplevda arbetsvariationen här, kan nämligen vara en av flera bidragande orsaker, 
till varför det finns vissa operatörer som uppger att de inte är tillfredsställda i dagsläget, vilket 
även regressionsanalysen visar.  

Ett intressant och positivt resultat, är att över 80 procent på samtliga avdelningar har en hög 
yrkesstolthet. Rutinmässigt produktionsarbete är oftast en arbetsform vilken anses resultera i 
alienerande arbetsförhållanden för arbetarna. Det handlar om att de då känner sig främmande 
för vad de tillverkar, orsakat av faktorer som att de sällan får se slutprodukterna. Här finns en 
fundering, kring vad som påverkar och bidrar till att dessa operatörer upplever yrkesstolthet? 
En tanke är att det skulle kunna bero på företagets ledningsprogram, Haldex Way. Företaget 
arbetar mycket med ständiga förbättringar, vilket bland annat handlar om att hålla hög kvalité 
i produktionen. En orsak till operatörernas yrkesstolthet skulle kunna vara att tillverkningen 
håller en hög kvalitet. Vidare kan det också bero på att operatörerna upplever att produkterna 
har en viktig betydelse för konsumenterna. Då operatörerna tillverkar bromssystem, handlar 
detta om tillverkning som bidrar till att skapa en trafiksäkerhet. Vidare kan man också här 
ifrågasätta, om graden av yrkesstolthet kan bero på operatörernas självbilder? Presterar de 
bättre om de har goda självbilder? Resulterar denna prestation vidare i en högre yrkesstolthet? 
Kan en individs egen självbild påverka synen på yrket? En annan intressant aspekt här är att 
bearbetning hus som ser yrkesstoltheten som minst viktig, har högst yrkesstolthet. Omvänt 
gäller för bearbetning snäckskruv och snäckhjul. Är deras yrkesstolthet inte lika viktig, för att 
de redan är stolta? Om en individ är nöjd och inte ser några problem i sakfrågan, så kanske 
individen inte tänker lika mycket på den. Det är inte förrän det blir ett problem, som individen 
börjar tänka. Då resultatet däremot visar på att en stor majoritet av samtliga operatörer finner 
att de har en yrkesstolthet, värderar den högt och då det finns ett positivt samband här med 
arbetstillfredsställelse; finns en balans. Det kan vara en bidragande orsak, till varför det finns 
en majoritet av operatörerna som är tillfredsställda i sitt arbete.  

Ett stort antal operatörer finner att sina utvecklingsmöjligheter är begränsade. Detta resultat är 
inte så särskilt chockerande sett till arbetsuppgifternas karaktär. Produktionsarbete har överlag 
inte några större utvecklingsmöjligheter att erbjuda. Dock omfattas här också operatörernas 
möjligheter till att göra karriär inom organisationen, exempelvis genom interna rekryteringar. 
Då företaget strävar efter att kontinuerligt utveckla medarbetarnas kompetenser, är resultatet 
motsägande. Kanske kan det förklaras av att det inte görs så många rekryteringar i dagsläget 
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på grund av den rådande lågkonjunkturen, och därmed inte heller många interna rekryteringar. 
Vad gäller utbildningar, kanske företaget då inte satsar särskilt mycket just nu på grund av 
lågkonjunkturen som påtvingar kostnadsbesparingar. Vidare, varför anser sig flest operatörer i 
bearbetning hus ha begränsade utvecklingsmöjligheter? Konstigt nog är även denna avdelning 
också mest tillfredsställd, det känns motsägelsefullt. Då ett stort antal av operatörerna uppger 
att utvecklingsmöjligheterna är begränsade samtidigt som majoriteten finner det viktigt, finns 
det här utvecklingsmöjligheter. Detta kan nämligen vara en av flertalet bidragande orsaker, till 
varför det finns vissa operatörer som uppger att de inte är tillfredsställda.  

En stor majoritet av operatörerna på samtliga avdelningar upplever god sammanhållning med 
sina arbetskamrater. Detta kan bero på den sociala sammansättningen vad gäller demografiska 
faktorer, såsom ålder– och könssammansättning. Ytterligare en demografisk faktor kan vara 
geografisk, då Landskrona är en liten stad och företaget är ett av de största inom kommunen. 
Således kanske många känner varandra privat, och dessutom tillhör samma släkt eller familj. 
Det kan även bero på att deras personliga egenskaper passar och kompletterar varandra. Dock 
finns här en stor skillnad mellan avdelningarna procentmässigt. Monteringen upplever sämre 
sammanhållning än övriga avdelningar. Då denna skillnad här rent statistiskt sett, beror på att 
operatörerna arbetar på olika avdelningar, kan man undra vad som skiljer monteringen från de 
övriga avdelningarna? Då resultatet vidare visar att en stor majoritet på samtliga avdelningar 
finner en social sammanhållning viktigt, finns här en utvecklingsmöjlighet för monteringen. I 
övriga avdelningar finns en balans då de både upplever god sammanhållning, och finner det 
viktigt för att stimulera deras tillfredsställelse. Den goda sammanhållningen kan vara en av 
flertalet bidragande orsaker, till varför en majoritet operatörer uppger sig vara tillfredsställda. 
Slutligen är det också den faktor som operatörerna anser är näst viktigast (se diagram 23). Det 
visar också resultatet från de öppna frågorna, gällande vilka tre saker som motiverar dem mest 
och hur det ska vara på arbetsplatsen när det är som bäst. 

Resultatet gällande såväl teamledare som arbetsledare visar att runt hälften av operatörerna på 
samtliga avdelningar, upplever dessa relationer som positiva i dagsläget. Således tycker också 
en stor del av dem att arbetsledar- och teamledarrelationerna är negativa. Vad gäller skillnader 
avdelningsvis, har monteringen de sämsta relationerna med teamledare samt arbetsledare, och 
de bästa relationerna har bearbetning snäckhjul/snäckskruv. Hur kan det då här komma sig att 
åsikterna är så spridda vad gäller hur ledarskapet uppfattas? Vad gäller den andel som uppger 
att de har dåliga relationer till ledarskapet, behöver dessa relationer inte enbart vara ledarnas 
fel. Det kan också bero på att ledarna inte har de två förutsättningar som krävs för att ledare 
ska kunna skapa motiverade och tillfredsställda medarbetare; att medarbetarna har intresse för 
samt strävan efter att utvidga sina kunskapsbaser genom ansträngningar i arbetet. Därigenom 
kan de dåliga upplevda relationerna, likväl då bero på operatörernas inställningar som ledarna 
själva. Vidare kan det vara så, att ledarna inte väljer rätt strategier och att de inte är medvetna 
om operatörernas olika behov vad gäller hur deras inre och yttre motivation stimuleras. Det 
visar sig också att operatörerna på samtliga avdelningar, finner teamledarna som minst viktiga 
samtidigt som arbetsledarna är viktigast av samtliga områden. Eftersom operatörerna varken 
upplever ett gott ledarskap med teamledare eller tycker att de är viktiga, kan teamledarrollens 
funktion här ifrågasättas. Men å andra sidan fyller teamledarna säkert en viktig funktion ur en 
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organisatorisk synvinkel, genom att det skapar ett mellanled och därmed en viss struktur. En 
fundering är kring huruvida operatörernas negativa inställning till vikten av teamledare, också 
kan vara en orsak till varför de upplever ledarskapet som dåligt i dagsläget, eller tvärtom? Då 
hälften av operatörerna upplever ett relativt dåligt ledarskap, finns här utvecklingsmöjligheter. 
Då operatörerna finner arbetsledarna som mycket viktiga, gäller denna utveckling särskilt för 
detta ledarskap. Operatörernas upplevelse av ledarskapet som bristande kan nämligen vara en 
av ett flertal bidragande orsaker, till varför vissa av dem inte är tillfredsställda i sitt arbete i 
dagsläget.     

Resultatet visar att majoriteten på samtliga avdelningar uppger bristande anställningstrygghet. 
En förklaring kan vara rådande lågkonjunktur, som tvingar företaget till kostnadsbesparingar. 
Således sker ständiga uppsägningar och varsel som ger anställningsotrygghet. Problematiken 
ligger dock inte på företagsnivå, utan har sin grund på en samhällsekonomisk nivå. Således är 
det en problematik som företaget i sig inte kan lösa, eller? Ökade marknadsandelar genom att 
vinna mark från konkurrenter skulle ju generera i ökad försäljning. På så vis skulle detta i viss 
mån kunna förbättra anställningstryggheten. Däremot behöver otryggheten inte enbart ha sin 
grund i lågkonjunkturen, utan kan också bero på att företaget eftersträvar ökad produktion i 
lågkostnadsländer. Då ligger lösningen här på företagsnivå; ett kostnadsmässigt övervägande. 
Dock skulle produktionsförflyttning förmodligen generera mer besparingar, än de vinster som 
fås via motiverade och tillfredsställda operatörer som presterar och mår väl på hemmaplan, 
eller? Vidare är operatörsarbete lättutbytt genom automatisering, då maskiner alltmer ersätter. 
Visst finns det fördelar kostnadsmässigt i att flytta produktioner, outsourca samt automatisera 
arbetet. Däremot får det negativa effekter för arbetstillfredsställelsen. Vidare visar resultatet 
att bearbetning hus har den sämsta anställningstryggheten. Således är det säkerligen dem som 
drabbas mest av uppsägningar, eller? Konstigt nog är det bearbetning hus som också anser sig 
vara mest tillfredsställd, Då flera faktorer tillsammans bidrar till arbetstillfredsställelse, är det 
dock inte så konstigt egentligen. Slutligen anser även en majoritet av operatörerna på samtliga 
avdelningar, att anställningstrygghet är viktigt. Således finns det här utvecklingsmöjligheter, 
men då problematiken även ligger på en samhällsnivå, kan den vara svår för företaget att lösa 
självmant. 
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6 SLUTSATSER 
 

Detta kapitel besvarar de frågeställningar som ligger till grund för denna uppsats. Det bör 
poängteras, att de slutsatser som dras här inte kan generaliseras till andra avdelningar inom 
företaget eller andra företag. Slutsatserna som dras, syftar enbart till de respondenter vilka 
har deltagit.   

 

 
Hur tillfredsställda är operatörerna i arbetet i dagsläget, hur skiljer sig 
arbetstillfredsställelsen mellan olika avdelningar och vilka eventuella samband finns 
mellan arbetstillfredsställelse och de valda undersökningsområdena?  
I dagsläget är en övervägande del av operatörerna på samtliga avdelningar tillfredsställda i sitt 
arbete. Dock finns det här en skillnad mellan avdelningar; 44, 4 procent på monteringen, 73,5 
procent på bearbetning hus samt 63,2 procent på bearbetning snäckhjul/snäckskruv uppger att 
de till stor del eller precis, är tillfredsställda i sitt arbete. Samtidigt visar detta resultat också 
att det finns en stor andel av operatörerna, som inte upplever sig vara tillfredsställda i arbetet. 
Bearbetning hus är den avdelning som är mest tillfredsställd, medan monteringen är den som 
är minst tillfredsställd.  

De samband som här är starkast, det vill säga som har störst betydande roll för operatörernas 
arbetstillfredsställelse är arbetsledarna, i vilken mån de känner en yrkesstolthet samt hur stor 
variation de har i arbetet. Om operatörerna upplever arbetssituationerna inom dessa områden 
som positiva, får det också positiva konsekvenser för deras arbetstillfredsställelse. Hur dessa 
områden upplevs påverkar därmed direkt arbetstillfredsställelsen, medan övriga områden har 
en indirekt påverkan.  
 

Vad genererar arbetstillfredsställelse hos operatörerna, hur skiljer sig 
arbetstillfredsställelsen mellan olika avdelningar och vilka eventuella samband finns 
mellan arbetstillfredsställelse och de valda undersökningsområdena? 
Resultatet gällande vad som genererar arbetstillfredsställelse, det vill säga vad som är viktigt 
för operatörerna, visar på att alla områden anses vara viktiga; målsättningar, en kontroll över 
krav, yrkesstolthet, variation i arbetet, utvecklingsmöjligheter, en god social sammanhållning, 
ledarskap vad gäller teamledare och arbetsledare samt anställningstrygghet. Däremot är vissa 
områden mer eller mindre viktiga i förhållande till varandra. Områden som operatörerna anser 
är viktigast för arbetstillfredsställelsen är följande; arbetsledare, arbetskamrater, yrkesstolthet 
och arbetsvariation. Vad gäller skillnader avdelningsvis, finner monteringen arbetsledare och 
yrkesstolthet viktigast. Bearbetning hus anser att arbetskamrater och arbetsledare är viktigast 
och bearbetning snäckhjul/snäckskruv ser arbetsledare och variation i arbetet som viktigast.    

Statistiskt visar undersökningen vidare ett signifikant samband mellan arbetstillfredsställelse, 
och hur viktigt operatörerna anser att yrkesstolthet samt teamledare är. Detta innebär att hur 
viktigt de anser att dessa områden är, påverkar hur motiverade och tillfredsställda de är. 
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Vilka områden skulle kunna utvecklas för att skapa en mer tillfredsställande arbetsmiljö? 
Analysen av resultatet visar på att det finns områden att utveckla, genom att arbeta med dem 
för att skapa en mer tillfredsställande arbetsmiljö. Vad gäller kontroll samt krav, finns det där 
en obalans då många upplever låg kontroll och höga krav i arbetet. Det påverkar operatörernas 
arbetstillfredsställelse negativt. Vidare finner operatörerna det vikigt med en kontroll i arbetet, 
vilket ytterligare är ett motiv till att förbättra detta. Arbetsvariation är ett annat område där 
utvecklingsmöjligheter finns, då majoriteten uppger att de inte har variation i arbetet samtidigt 
som de finner detta viktigt. Ledarskapet gällande både teamledare och arbetsledare, är också 
ett område som har utvecklingsmöjligheter. Framförallt bör fokus då ligga på ledarskapet hos 
arbetsledarna, då detta är mer viktigt för operatörerna än teamledare. Dessutom är ledarskapet 
från arbetsledare den faktor som är den viktigaste av alla för operatörerna. Då teamledarrollen 
varken upplevs vara positiv eller viktig, bör företaget mer detaljerat undersöka vikten av dess 
existens. Vidare är anställningstrygghet en bristande faktor hos majoriteten av operatörerna, 
samtidigt som de också upplever att den är viktig. Anställningstrygghet har en stor betydelse 
för operatörernas arbetstillfredsställelse. Därmed är det ytterligare något som bör utvecklas; 
för att få operatörerna att känna sig trygga, trots att situationen ser ut som den gör med dagens 
rådande lågkonjunktur. Slutligen är operatörernas utvecklingsmöjligheter ett område som bör 
arbetas vidare med, då dessa i dagsläget är begränsade samtidigt som en majoritet finner det 
viktigt.    
 

6.1 Avslutande kommentarer  
En knapp majoritet av operatörerna anser sig vara tillfredsställda i sitt arbete. Dock finns det 
vissa områden som skulle kunna utvecklas för att tillfredsställa den del av operatörerna, som 
uppger bristande arbetstillfredsställelse. Monteringen har minst antal operatörer som idag är 
tillfredsställda, och är därmed också den avdelning som företaget främst behöver arbeta med. 
Genom att arbeta vidare med de områden som idag är bristande, är det möjligt för företaget att 
skapa en mer tillfredsställande arbetsmiljö. Det lägger i sin tur grunden för en mer hälsosam 
och prestationsinriktad arbetsmiljö. Slutligen är det här inte en ensam faktor som bidrar till att 
skapa arbetstillfredsställelse, utan det är flertalet faktorer som bidrar tillsammans. Precis som 
med mycket annat, blir här 1 + 1 = 3, vilket innebär att två faktorer tillsammans blir starkare 
än ett område var för sig.   
 

6.2 Förslag till vidare forskning  
Då denna undersökning är av kvantitativ karaktär, vore det vidare intressant att komplettera 
med ett kvalitativt perspektiv på arbetstillfredsställelse. Detta handlar nämligen om subjektiva 
fenomen som varierar från individ till individ. Om en kvalitativ metod då används blir inte 
respondenterna lika styrda som i en enkät, och andra svar kan därmed fås. Vidare skulle detta 
ge förklaringar och en djupare förståelse för den beskrivande information som här tas fram. I 
denna undersökning fås endast en övergripande kartläggning fram på de områden som borde 
utvecklas. En kvalitativ undersökning är djupare och skulle kunna få fram ett underlag för hur 
denna utveckling mer konkret kan utformas. Avslutningsvis vore det intressant att se om det 
finns samband mellan arbetstillfredsställelse, och sådana områden som inte har undersöks här.   
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ENKÄTUNDERSÖKNING  

 
Arbetstillfredsställelse 

 
 
Hej! 
 
Vi kommer från det Arbetsvetenskapliga Programmet på Högskolan i Halmstad. Vi är nu inne 
på vårt tredje och sista läsår, och ska som avslutning på programmet skriva ett examensarbete 
utifrån en arbetspsykologisk inriktning. Vi har i samband med detta, kommit överens om ett 
samarbete med Haldex Brake Products AB. Detta samarbete går ut på att vi ska genomföra en 
undersökning om arbetstillfredsställelse hos operatörer.    
 
Det som kommer att undersökas, är därmed vad som ger tillfredsställelse i Ditt arbete. Syftet 
är att samla in information och få en kartläggning, så att de bästa förutsättningarna kan skapas 
för Din arbetstillfredsställelse. Genom att kartlägga vad som ger Dig tillfredsställelse i arbetet, 
kan förutsättningarna för det sedan vidareutvecklas. Arbetstillfredsställelse är positivt för både 
arbetsgivare och arbetstagare. Haldex blir mer konkurrenskraftigt på sin marknad, genom att 
tillfredsställelse kan leda till ökade prestationer. Du mår bättre, och får i större utsträckning en 
arbetsmiljö som är stimulerande för just Dig.     

Genom att fylla i denna enkät, bidrar Du till att undersökningen blir korrekt och att resultatet 
blir det bästa möjliga. Den information som fås ut i undersökningen behandlas konfidentiellt, 
då vi värdesätter Din anonymitet. Deltagandet är frivilligt. Du får när som helst avbryta Din 
medverkan.  
 
På följande sidor finns ett antal påståenden om Ditt arbete och Din arbetsplats. Påståendena 
behandlar dels hur Du upplever arbetsförhållandena i dagsläget, och dels hur viktiga dessa är 
för Dig. Ta god tid på Dig när Du svarar! Påståendena besvarar Du genom att kryssa för det 
svarsalternativ, som bäst stämmer överens med Din åsikt. 

 

Vänligen,  

Therese Asp och Anna Wallgren  
 
 
 

 

  



  

 
 

BAKGRUNDSUPPGIFTER  

1. Ålder  

□  -20 □ 21-30 □ 31-40 □ 41-50 □ 51-60 □ 61- 

 

2. Kön  

□  Kvinna  □ Man 

 

3. Avdelning 

□  Montering □ Bearbetning hus □ Bearbetning snäckhjul/snäckskruv 

 

4. Anställningslängd 

□ 0 -2år □ 2-5år □ 5-10år □ 10-15år □ 15-20år □ 20år- 

 

5. Har du en teamledarroll på Haldex?  

□  Ja  □ Nej 

 

6. Hur många år skulle du kunna tänka dig att arbeta på Haldex? (räknat från och med 
idag) 

□ 0 -1år □ 2-4år □ 5-7år □ 8-10år □ 10år-  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 MÅLSÄTTNINGAR 
Stämmer 

precis 
Stämmer till 

stor del 
Stämmer till 

viss del 

Stämmer 
till liten 

del 
Stämmer 
inte alls 

7 Jag känner till min 
avdelnings mål □ □ □ □ □ 

8 Jag vet vilka ansvarsområden 
jag har □ □ □ □ □ 

9 Det finns tydliga kvalitetsmål 
på min avdelning □ □ □ □ □ 

10 
Jag förstår mina 
arbetsuppgifters betydelse för 
verksamheten 

□ □ □ □ □ 

11 Jag och mina arbetskamrater 
arbetar mot samma mål □ □ □ □ □ 

12 
Jag tycker att det är viktigt 
att arbeta efter min 
avdelnings mål 

□ □ □ □ □ 

13 

Jag tycker att det är viktigt 
att förstå betydelsen av mina 
arbetsuppgifter för 
verksamheten 

□ □ □ □ □ 

14 
Jag tycker att det är viktigt 
att arbeta mot samma mål 
som mina arbetskamrater 

□ □ □ □ □ 

15 Jag tycker att det är viktigt 
att ha tydliga kvalitetsmål □ □ □ □ □ 

 
 

 
KONTROLL I 
ARBETET 

Stämmer 
precis 

Stämmer till 
stor del 

Stämmer till 
viss del 

Stämmer 
till liten 

del 
Stämmer 
inte alls 

16 Jag kan styra och planera 
mitt arbete själv □ □ □ □ □ 

17 Mina arbetsuppgifter ger mig 
möjlighet att ta egna initiativ □ □ □ □ □ 

18 
Jag får tydliga instruktioner 
om hur jag skall utföra mina 
arbetsuppgifter 

□ □ □ □ □ 

19 Jag är delaktig i beslut som 
tas □ □ □ □ □ 

20 
Jag får de resurser som krävs 
för att utföra mina 
arbetsuppgifter  

□ □ □ □ □ 



  

 
 

 
  Stämmer 

precis 
Stämmer till 

stor del 
Stämmer till 

viss del 

Stämmer 
till liten 

del 
Stämmer 
inte alls 

21 
Jag tycker att det är viktigt 
att få styra och planera mitt 
arbete själv 

□ □ □ □ □ 

22 Jag tycker att det är viktigt 
att få ta egna initiativ □ □ □ □ □ 

23 

Jag tycker att det är viktigt 
att få tydliga instruktioner om 
hur jag skall utföra mina 
arbetsuppgifter 

□ □ □ □ □ 

24 
Jag tycker att det är viktigt 
att vara delaktig i de beslut 
som tas 

□ □ □ □ □ 

25 
Jag tycker att det är viktigt 
att kunna påverka min 
arbetssituation 

□ □ □ □ □ 

      

 KRAV I ARBETET 
Stämmer 

precis 
Stämmer till 

stor del 
Stämmer till 

viss del 

Stämmer 
till liten 

del 
Stämmer 
inte alls 

26 Jag arbetar i högt tempo □ □ □ □ □ 

27 Mitt arbete kräver snabba 
beslut □ □ □ □ □ 

28 Mitt arbete kräver hela min 
uppmärksamhet □ □ □ □ □ 

29 Jag uppfyller de krav som 
ställs på mig i mitt arbete □ □ □ □ □ 

30 Jag tycker att de krav som 
ställs på mig är rimliga □ □ □ □ □ 

 
 

 
VARIATION I 
ARBETET 

Stämmer 
precis 

Stämmer till 
stor del 

Stämmer till 
viss del 

Stämmer 
till liten 

del 
Stämmer 
inte alls 

31 Jag har varierande 
arbetsuppgifter □ □ □ □ □ 

32 Jag får ofta nya utmaningar □ □ □ □ □ 

33 
Jag måste upprepa samma 
arbetsmoment med få 
minuters mellanrum 

□ □ □ □ □ 

34 
Mitt arbete kräver att jag 
skaffar mig nya kunskaper 
och färdigheter 

□ □ □ □ □ 



  

 
 

   
Stämmer 

precis 
Stämmer till 

stor del 
Stämmer till 

viss del 

Stämmer 
till liten 

del 
Stämmer 
inte alls 

35 
Jag tycker att det är viktigt 
med varierande 
arbetsuppgifter 

□ □ □ □ □ 

36 Jag tycker att det viktigt med 
utmaningar □ □ □ □ □ 

 
 

 YRKESSTOLTHET 
Stämmer 

precis 
Stämmer till 

stor del 
Stämmer till 

viss del 

Stämmer 
till liten 

del 
Stämmer 
inte alls 

37 Jag är nöjd med kvaliteten på 
det arbete jag gör □ □ □ □ □ 

38 Jag är stolt över mitt arbete □ □ □ □ □ 

39 Jag kan själv avgöra om mitt 
arbete håller en hög kvalité □ □ □ □ □ 

40 Jag tycker att det är viktigt 
att vara stolt över mitt arbete □ □ □ □ □ 

41 
Jag tycker att det är viktigt 
att mitt arbete håller en hög 
kvalité 

□ □ □ □ □ 

      

 

 
UTVECKLINGS- 
MÖJLIGHETER 

Stämmer 
precis 

Stämmer till 
stor del 

Stämmer till 
viss del 

Stämmer 
till liten 

del 
Stämmer 
inte alls 

42 Jag har möjlighet att 
utvecklas inom mitt arbete □ □ □ □ □ 

43 Jag har möjlighet att göra 
karriär inom Haldex □ □ □ □ □ 

44 
Jag tycker att det är viktigt 
för mig att kunna utvecklas 
inom mitt arbete 

□ □ □ □ □ 

45 
Jag tycker att det är viktigt 
för mig att kunna göra 
karriär inom Haldex 

□ □ □ □ □ 

 
 
 
 
 



  

 
 

 
SOCIALT 
SAMSPEL 
Arbetskamrater 

Stämmer 
precis 

Stämmer till 
stor del 

Stämmer till 
viss del 

Stämmer 
till liten 

del 
Stämmer 
inte alls 

46 
Jag kan ha social kontakt 
med mina arbetskamrater 
medan jag arbetar 

□ □ □ □ □ 

47 
Vi har en bra 
sammanhållning på min 
arbetsplats 

□ □ □ □ □ 

48 
Jag får hjälp och stöd från 
mina arbetskamrater om jag 
behöver 

□ □ □ □ □ 

49 
Jag är nöjd med 
sammanhållningen på min 
avdelning 

□ □ □ □ □ 

50 

Jag tycker att det är viktigt 
för mig att ha kontakt med 
mina arbetskamrater medan 
jag arbetar 

□ □ □ □ □ 

51 

Jag tycker att det är viktigt 
för mig att ha en bra 
sammanhållning på min 
arbetsplats 

□ □ □ □ □ 

52 
Jag tycker att det är viktigt 
för mig att få stöd och hjälp 
från mina arbetskamrater 

□ □ □ □ □ 

       
 

Om Du innehar en teamledare roll gå vidare till fråga 60 

 

 
Teamledar frågor 

Stämmer 
precis 

Stämmer till 
stor del 

Stämmer till 
viss del 

Stämmer 
till liten 

del 
Stämmer 
inte alls 

53 Min teamledare 
uppmärksammar mitt arbete 

□ □ □ □ □ 

54 
Min teamledare hjälper till 
att lösa problem när de dyker 
upp □ □ □ □ □ 

55 Jag har en god relation till 
min teamledare □ □ □ □ □ 

56 Min teamledare är viktig för 
mig i mitt dagliga arbete □ □ □ □ □ 



  

 
 

 
  

Stämmer 
precis 

Stämmer till 
stor del 

Stämmer till 
viss del 

Stämmer 
till liten 

del 
Stämmer 
inte alls 

57 
Jag tycker att det är viktigt 
att min teamledare 
uppmärksammar mitt arbete 

□ □ □ □ □ 

58 
Jag tycker att det är viktigt 
att min teamledare hjälper 
till att lösa problem 

□ □ □ □ □ 

59 
Jag tycker att det är viktigt 
att ha en god relation till min 
teamledare 

□ □ □ □ □ 

       

 
Arbetsledar frågor 

Stämmer 
precis 

Stämmer till 
stor del 

Stämmer till 
viss del 

Stämmer 
till liten 

del 
Stämmer 
inte alls 

60 Min arbetsledare 
uppmärksammar mitt arbete □ □ □ □ □ 

61 
Jag får beröm av min 
arbetsledare när jag gör ett 
bra jobb 

□ □ □ □ □ 

62 Min arbetsledare fördelar 
arbetet på ett rättvist sätt □ □ □ □ □ 

63 Jag har en god relation till 
min arbetsledare □ □ □ □ □ 

64 Jag tycker att min 
arbetsledare är en bra ledare □ □ □ □ □ 

65 
Jag litar på ledningens 
förmåga att klara framtiden 
för Haldex 

□ □ □ □ □ 

66 
Jag tycker att det är viktigt 
att min arbetsledare 
uppmärksammar mitt arbete 

□ □ □ □ □ 

67 
Jag tycker att det är viktigt 
att min arbetsledare ger mig 
beröm 

□ □ □ □ □ 

68 

Jag tycker att det är viktigt 
att min arbetsledare 
behandlar de anställda på ett 
rättvist sätt 

□ □ □ □ □ 

69 
Jag tycker att det är viktigt 
att ha en bra relation med 
min arbetsledare 

□ □ □ □ □ 



  

 
 

   
Stämmer 

precis 
Stämmer till 

stor del 
Stämmer till 

viss del 

Stämmer 
till liten 

del 
Stämmer 
inte alls 

70 
Jag tycker att det är viktigt 
att min arbetsledare är en 
bra ledare 

□ □ □ □ □ 

 
 

 
ANSTÄLLNINGS- 
TRYGGHET 

Stämmer 
precis 

Stämmer till 
stor del 

Stämmer till 
viss del 

Stämmer 
till liten 

del 
Stämmer 
inte alls 

71 
Jag känner mig trygg i min 
anställning på Haldex i 
dagsläget 

□ □ □ □ □ 

72 

Jag tycker att 
anställningstryggheten är 
viktig för att jag ska prestera 
väl i mitt arbete 

□ □ □ □ □ 

 
 

 
ARBETS- 
MOTIVATION 

Stämmer 
precis 

Stämmer till 
stor del 

Stämmer till 
viss del 

Stämmer 
till liten 

del 
Stämmer 
inte alls 

73 Jag tycker att det är roligt att 
gå till mitt arbete □ □ □ □ □ 

74 Jag trivs med mitt arbete □ □ □ □ □ 

75 Mitt arbete är meningsfullt 
för mig □ □ □ □ □ 

76 Jag känner mig engagerad i 
mitt arbete 

□ □ □ □ □ 

77 Jag tycker att Haldex Brake 
är en bra arbetsplats 

□ □ □ □ □ 

 
 

ÖPPNA FRÅGOR  

 

78 Vilka tre saker motiverar och tillfredsställer 
Dig mest i ditt arbete? 79 Hur skulle det vara när det är som bäst 

 
 



  

 
 

 


