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Institutionen för juridik, psykologi och samhälle 
Psykologi C, Örebro Universitet 
 
Information  

Vi som ansvarar för denna studie läser vår tredje termin allmänpsykologi, Psykologi C, på 

Örebro Universitet. Denna termin är forskningsförberedande och fokuserar på vetenskapligt 

skrivande och våra studier ska resultera i en uppsats inom det forskningsområde vi valt. Syftet 

med studien är att titta närmare på olika faktorer som kan påverka den psykosociala 

arbetsmiljön och i vilken grad de relaterar till varandra. Denna enkätundersökning är en viktig 

del i vår datainsamling och utgör grunden i vår studie. Vi kommer att samla in enkäter inte 

enbart från denna skola, utan från flera skolor, så många som möjligt. Det är helt frivilligt att 

delta. Vi behandlar enkäterna konfidentiellt. Dina uppgifter kommer att databearbetas och de 

kommer inte att spridas. De enda som kommer att ha tillgång till uppgifterna under 

databearbetningen är vi själva och vår handledare. Resultatet kommer att redovisas på 

gruppnivå. Enskilda enkäter och informationen i databaser kommer att förstöras när studien är 

slutförd. Materialet kommer att sammanställas i en kandidatuppsats som är offentlig.  

 

Kontaktpersoner för studien är: 

Emma Wikström 
0704-09 68 72 
emmwiv111@studentmail.oru.se 
 
Karin H Johansson 
0702-76 02 05 
karhah111@studentmail.oru.se  
 
Mats Liljegren (handledare) 
019-30 33 41 
mats.liljegren@oru.se 
 
 

 

 

Tack för din medverkan! 

Karin H Johansson & Emma Wikström 

 
 
 



 
Bilaga 2 
 
Så här besvarar du formuläret 
Läs igenom frågor och svarsalternativ noga. Ringa in det svarsalternativ som bäst stämmer 
överens med din åsikt. 
 
 Födelseår: ______________________  
 Kön: Man / Kvinna 
 Yrke:  _______________________________________________      
 
 Anställningsform:  
 

- Tillsvidare anställning hos nuvarande arbetsgivare 
 

- Tillfällig anställning hos nuvarande arbetsgivare 
  

 -     Annan anställningsform 
 
  Helt                        Helt 
 Hur väl stämmer påståendena ovik- Mindre  Mycket            nöd-
 överens med din åsikt? tigt viktigt Viktigt viktigt             vändigt 

  
1. Att arbetet bidrar till att utveckla 
 min personlighet………............. 1 2 3 4 5 
 
2. Att arbetet är lugnt, tryggt och 
 välordnat……………………… 1 2 3 4 5 
 
3. Att arbetet ger mig känslan av  
 att ha utfört något värdefullt…. 1 2 3 4 5 
 
4. Att jag har ett tryggt arbete med 
 regelbunden inkomst………… 1 2 3 4 5 
 
5. Att den fysiska arbetsmiljön är 
 säker och hälsosam………….. 1 2 3 4 5 
 
6. Att jag får använda min fantasi 
 och kreativitet i arbetet……… 1 2 3 4 5 
 
 
  Mycket                           Mycket 
  sällan eller Ganska   Ganska           ofta el 
  aldrig sällan Ibland ofta                 alltid 

 
7.  Uppmuntrar ledningen 
 dig att delta i viktiga beslut? 1 2 3 4 5 

 
8. Uppmuntrar ledningen 
 dig att säga ifrån när du har 
 en annan åsikt? 1 2 3 4 5 
 
9. Hjälper ledningen dig 
 att utveckla dina färdigheter? 1 2 3 4 5 
 



  Håller inte Håller med Varken Håller med Håller 
  med alls delvis eller till stor del m helt
 _____________________________________________________________________________________ 
10. Ledningen tar hänsyn till 
 dina synpunkter……………... 1 2 3 4 5 
 
11. Ledningen har en för- 
 måga att dämpa sina för- 
 utfattade meningar och  
 personliga åsikter………….. 1 2 3 4 5 
 
12.  Ledningen håller dig 
 informerad om de beslut som 
 fattas och dessas konse- 
 kvenser……………………... 1 2 3 4 5 
 
13. Ledningen behandlar dig 
 vänligt och hänsynsfullt…….. 1 2 3 4 5 
 
14. Ledningen tar hänsyn till 
 dina rättigheter som anställd… 1 2 3 4 5 
 
15. Ledningen strävar efter  
 att vara uppriktig mot dig….. 1 2 3 4 5 
 
  Helt Ganska Varken Ganska       Helt 
  Orättvist orättvist eller rättvist        rättvist 
__________________________________________________________________________________________ 
16.  Hur rättvist tycker du att den 
 uppskattning du fått från din 
 arbetsgivare har varit om  
 du jämför med det  
 ansvar du har? 1 2 3 4 5 
 
17. Hur rättvist tycker du att den 
 uppskattning du fått från din 
 arbetsgivare har varit om du  
 jämför med den utbildning och  
 den erfarenhet du har? 1 2 3 4 5 
 
18. Hur rättvist tycker du att den 
 uppskattning du fått från din 
 arbetsgivare har varit om du  
 jämför med den möda du lagt 
 ned på ditt arbete? 1 2 3 4 5
  
 
19.  Hur rättvist tycker du att den 
 uppskattning du fått från din 
 arbetsgivare har varit om du  
 jämför med den stress och den 
 anspänning som ditt arbete 
 medför? 1 2 3 4 5 
 
20.  Hur rättvist tycker du att den 
 uppskattning du fått från din 
 arbetsgivare har varit om du  
 jämför med det arbete du  
 utfört väl? 1 2 3 4 5
  



  Håller inte Håller med Varken Håller med Håller 
  med alls delvis eller till stor del m helt 
__________________________________________________________________________________________ 
21. Beslut i den här organisa- 
 tionen fattas på ett sätt som är 
 orättvist för mig 1 2 3 4 5
  
 
22. Det sätt som ledningen fattar  
 beslut på i den här organisa- 
 tionen är orättvist gentemot mig 1 2 3 4 5
  
 
23.  Organisationen behandlar mig 
 rättvist när den fattar beslut 1 2 3 4 5
  
 
24. Den process som ligger bakom 
 beslut inom den här organisa- 
 tionen är rättvist gentemot mig 1 2 3 4 5
  

 


