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Sammanfattning 

Arbetet handlar om miljön på en arbetsplats, förhållandet mellan arbetsgivaren och 

arbetstagagaren. Det interna i företaget.  För att kunna ta reda på det valde jag att använda 

mig av kvantitativ forskning, där jag gjorde en enkätundersökning baserat på åtta 

frågeställningar. Samt genom kvalitativ metod. Genom att intervjua en busschaufför för att få 

mer detaljerande och rättvisande svar samt även för att se skillnaden på annat yrke. 

Enkäten delade jag till femtio personer i olika åldersgrupper. Jag avgränsade mig inom 

skolverksamheten och butikverksamheten. På en skola brukar det vanligtvis vara olika 

åldersgrupper. Därför valde jag att olika personer från olika skolor skulle besvara enkäten. 

Då jag jobbat som vikarie inom olika skolor i Halmstad kommun var underlättande att få de 

besvara enkäten. Anledningen att jag valde göra undersökningen på en butik med var för att 

jag ville se likheter och skillnader på dessa yrken. Kunna jämföra med exakt samma typ av 

frågor. Tanken med det hela var att jag skulle få en närmare inblick om hur den verkliga 

miljön på en arbetsplats är. Hur förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren spelar 

roll i det dagliga arbetslivet och vad det kan ge för effekter för en själv och de andra berörda 

på arbetsplatsen.  

Jag trodde att de flesta skulle svara på ett ungefär samma sätt men så var inte verkligheten. 

En del svarade att de trivs på sina jobb medans andra svarade annorlunda. Olika faktorer 

spelade olika roll beroende vad man jobbar med och beroende på åldern. Eftersom man 

tillbringar en stor del på sitt arbete så trodde jag att de flesta skulle svara med att de absolut 

trivs på jobbet. Så var inte fallet och det kan bero på många olika omständigheter som man 

dagligen utsetts för i sin arbetsdag.  

Jag ville se sammanhanget och kunna jämföra hur butikspersonalen tänker samt hur 

skolpersonalen tänker. Detta för att kunna hitta förståelse på hur det är på en arbetsplats. Om 

det verkligen är jobbet anledning till att många sjukskriver sig osv.  

Jag intervjuade en person pga. jag ville se skillnaden i annat yrke samt få möjligheten att 

ställa mer detaljerande frågor och en mer rättvisande bild av det hela. Jag valde ett annat typ 

av yrke här för att se om det är yrket som spelar roll eller om det så är generellt. 
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Abstract 

This work is about the internal of the company. What consumers can't see. The work is about 

why there are conflicts in the company and how to avoid them? I have used a quantitative 

method in the form of a survey. Where I interviewed school staff who worked in different 

schools. I have also done a similar survey in a store. To be able to compare these even better, 

I have also interviewed a bus driver in the form of a quality method. I have used "Business 

Research Methods" to more easily see which methods suited my subject best. 

I distributed the questionnaire to both men and women. In ages between 20-30 years, 30-50 

years and over 50 years. I chose to make the comparison between different professions to see 

similarities and differences. The reason why I shared the questionnaire for different ages was 

because I wanted to see if the age played a role in how they feel and think. efore I investigated 

this, I thought that the age does not play a major role but the study showed something else. 

I understood that people think differently depending on the age and the profession. Thanks to 

the methods I used to apply, I will be able to continue my work more easily and get an 

overview of how employees work at their work. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Relationen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren är jätteviktigt för att de anställda skall 

prestera så bra som möjligt.  Bra arbetsmiljö gör helheten mycket bättre. Man är mer villig att 

arbeta, pigg och gladare. Inom framförallt butikens omvärld och företagsledning i butik har vi 

lärt och insett att om man vill ha nöjda kunder får man se till att relationen mellan 

arbetsgivaren och arbetstagaren är bra. Detta ser nämligen kunderna och ingen vill gå in till en 

butik där man t.ex. ser sura minner eller där man ser att kommunikation är dålig.  I detta 

arbete tillkommer en kvantitativ och kvalitativ undersökning. Hur arbetstagaren känner i 

förhållande till de olika frågorna som finns på enkäten samt får en annan respondent med 

annat yrke besvara på mer djupnade och detaljerade frågor i form av intervju.  Är miljön så 

viktigt och varför? Hur undviker man konflikter med sin chef? Osv.  

Miljön på arbetsplatsen spelar stor roll i en organisation. Förhållandet mellan arbetsgivaren 

och arbetstagaren är jätteviktigt för ett välfungerade organisation.  Men vad är det som 

egentligen gör att konflikter framkommer? Hur sköter man dessa och hur ser man till att dölja 

dessa? För att konsumenterna självklart inte får se det inre i företaget. Det dolda fältet.  

Om arbetstagaren känner sig kränkt eller allmän dålig för att gå till jobbet kommer hen inte 

prestera på högsta nivå och i slutändan kommer det resultera till nedgångar för företaget. Är 

det många som känner sig dålig så är det omöjligt att organisationen är frisk i helhet. Hur 

mycket man än försöker dölja det för konsumenter, elever etc. så är det någonting man inte 

kan komma undan med. T ex butikskunder ser mycket mer än vad vi tror. Det är arbetstagaren 

som är ansiktet utåt för företaget och om denna inte gör ett bra jobb rasar allt.  Kunderna går 

hellre in en butik där de ser personalen glada och skratta med varandra än i en butik där 

personalen är otrevliga mot varandra.  
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1.2 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att se hur arbetstagaren känner i förhållande till arbetsgivaren. 

Hur miljön på arbetet spelar roll samt hur man döljer det för konsumenterna. Idag är det 

många som sjukskriver sig pga. deras arbete. Miljön och helheten på en arbetsplats kan skapa 

grov depression och det i sin helhet leder till att arbetet inte utförs som det ska och företaget 

tappar konsumenter.  

 

1.3 Frågeställning 

Vad är anledning till att det framkommer konflikter mellan arbetsgivaren och arbetstagaren 

och hur undviker man dessa? 
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2 Teoretisk referensram 

SOM-undersökning  

Sedan år 1986 görs en global undersökning i mål om den svenska allmänt vanor och attityder 

i huvudsyfte, Samhälle, Opinion samt Medier.  

I undersökningen framkommer frågan om hur viktigt arbetsmiljön är. Majoriteten svarade att 

den är mycket viktigt medans andra svarade ganska viktigt. Åldergräsen 16–29 tyckte att 

miljön är mycket viktigt. Åldersgruppen 65–85 år samt åldersgruppen 30–49 svarade 

majoriteten att den var mycket viktigt medans de andra svarade i lägre skala. (Sofia Arkhede, 

Annika Bergström och Jonas Ohlsson, 2016).  

 

 

Vi ser klart och tydligt att arbetsmiljön verkar vara ett viktigt faktum för att man skall trivas 

på arbetet. Allra högst ser vi det bland ungdomar som har ansett miljön på arbetet som ett 

jätteviktigt faktum. Men även den äldre generationen samt åldersgruppen 30–49 år tyckte 

ungefär likadan i frågan om miljö. De överstiger dock inte ungdomarnas antal svar. Det kan 

bero mycket på att man idag tar hänsyn till olika åtgärder som man kanske inte gjorde förr. 

Enligt denna studie har man konstaterat att arbetsmiljön på den svenska arbetsmarknaden är 

god. Det ligger på ett medelvärde på 6,4. (Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas 

Ohlsson , 2016). 
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SOM- undersökning har även fokuserat på framtidens arbetsmarknad och gjort en 

undersökning. Där kan man bland annat får svar på den utökade stressen i det dagliga 

arbetslivet i Sverige. På frågan om ökad stress i arbetslivet, besvarade majoriteten av 

åldersgruppen 16–29 år att den var mycket oroande samt ganska oroande. Resterande 

besvarade att det inte var särskild oroande samt några utav de svarade att de inte alls känner 

sig oroande. Det berodde dock mycket på om man var man eller kvinna. Då kvinnor enligt 

denna studie känner sig mer stress i arbetet. Det skiljer sig en del från män, även ålder. De 

som hade utbildning kände sig ganska oroande. De som dock hade lägre utbildning jämfört 

med resterande som hade högt kände sig mest oroande. Arbetarna kände sig mer oroande än 

tjänstemän. De som hade lägre hushållsinkomst kände sig mer oroande än de som hade högre. 

Anställda med fast anställning kände sig mindre oroliga än de som hade en tidsbegränsad 

anställning.  

 



 

10 
 

På frågan om osäkra anställningsvillkor svarade åldersgruppen 50–64 år mer oroande än 

resterande grupper. Där är det kvinnor som känner sig mest oroande. På frågan om många 

kommer att ta behov att vidareutbilda sig för att konkurrera om jobben svarade åldersgruppen 

65–85 år att de känner att det är helt riktigt medans en mindre del av åldersgruppen 16–29 

tycker den är helt riktigt. Det är fler kvinnor än män som tycker att denna påståenden är hel 

riktigt.  
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Påståendet om förändringar på en arbetsplats leder nästan alltid till att verksamheten fungerar 

bättre svarade de olika. Åldersgruppen 16–29 svarade med en trea när på en skala ett till fem. 

Åldersgruppen 30–49 år svarade nästan samma. Resterande åldersgrupper svarade på ett annat 

sätt.  

Påståendet om den tekniska utvecklingen innebär fler jobbskapande svarade åldersgruppen 

16–29 år samt åldersgruppen 50–64 år samma och gav en trea på en ett till fem skala. Det var 

färre som gav en 3 i resterande åldersgrupper. (Marcus Weissenbilder och Ulrika Andersson, 

2018).   
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2.1 Kränkning på arbetet  

En arbetsmiljöundersökning från 2005 har visat att runt 14% av de 14 000 som svarade hade 

upplevt något typ av trakasserier. Detta begrepp uppkom i Sverige på 1980-talet. Denna typ 

av begrepp har utvecklats med tiden och i 2005-års lagbok är det som brott mot mänskliga 

rättigheter. Trakasserier pga. kön eller könsdiskriminering. Detta har mycket med hur 

arbetstagarna känner sig på arbetet och varför de anser att miljön är viktigt.  

I denna studie förekommer även frågor om jämställdhet.  Jämställdhetslagen huvuduppgift är 

att gynna mäns och kvinnors rätt i arbetslivet. Alla arbetsgivare har som uppgift att se till så 

inga liknande trakasserier framkommer på arbetet. Enligt Jämställdhetslagen ska detta 

rapporteras och hittas åtgärder för. (Jämställdhetslagen (1991:433) Sveriges lagar 2005). 

Eftersom trakasserier är ett problem som inte syns och kommer fram mycket är det svårare att 

en sammanfattning om hur medarbetarna faktiskt känner.  I denna studie kan man även se hur 

stor skillnaden på män och kvinnor är. I förhållande till hur de känner ang. kränkning på 

arbetet. (Kaufmann, 2016). Eftersom på vissa ställen pratar man inte lika mycket om 

trakasserier så vågar man inte prata om det öppet.  
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2.2 Motivation på arbetsplats 

För ett välfungerande organisation och företag krävs det motivation i arbetet. Eftersom 

globalisering är ett stort faktum i dag så krävs att organisationer hänger med globalisering och 

är ett steg förre konkurrenterna. För att allt detta skall fungera och skötas krävs det att 

arbetstagarna har motivation på arbetet. Därför har många organisationer detta som prioritet. 

Att se till så personalen mår bra och jobbar mycket i det stadiet. Att trivas på sitt arbete är ett 

jätteviktigt faktum för ett hälsosamt företag och välmående medarbetare (Angelöw, 2015). 

För ett välfungerande företag är det jätteviktigt med arbetstrivsel för medarbetarna. För att 

företag skall kunna behålla sina medarbetare men även för att kunna få in nya medarbetare. 

Om man har en god arbetsmiljö och att ha arbetsuppgifter som är av intresse blir arbetsmiljön 

bättre. Både lön och utbildning inom arbetet är stora faktum för att medarbetarna skall trivas 

på arbetet. (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

Det finns olika motivationsfaktorer som bidrar till motivation för arbetet. Enligt Wallgren 

(2011). Motivationsfaktorerna kan vara att man har eget ansvar, att man får belöning för det 

man gör, samarbete. Det kan bidra till att man trivs på arbetet. Trivsel på arbetet kan 

förekomma på dessa sätt: Motivators (Motivationsfaktorer). Work motivation (Motivation till 

arbetet), Behaviour(Beteende). Jobb satisfaction(Trivsel på arbetet).  

Enligt Hertzberg (1959) är medarbetarna som trivs på arbetet mer givande. Han skiljer mellan 

de olika faktorer som är motivationsfaktorer och hygiensfaktorer. 

Hygiensfaktorer: Dessa är yttre faktorer som bidrar till att man trivs på arbetet när man är 

frånvarande men bidrar inte till trivsel när man är på plats. Herzberg (1959) försöker säga oss 

att hygienfaktorer inte bidrar till motivering för en arbetstagare. Hygienfaktorer kan vara som 

t.ex. ledning, att man känner sig trygg på arbetet, vad man har för status, olika sociala 

förhållanden samt löneförhållanden. Man kan med andra ord sammanfatta att om personalen 

känner sig inte iakttagna kommer de inte att trivas på arbetet, vilket i längden gör att de inte 

alls vill kom och arbeta. I hygiensfaktorer pratar man också om arbetsmiljön, i det här rammet 

skall allt som har med miljön att göra. T.ex. hur lokalerna ser ut osv.  

Motivationsfaktorer: En medarbetare som har genomfört ett bra jobb skall får belöning. 

Detta för att göra medarbetaren glad och ge motivation till att fortsätta göra ett fantastiskt 

jobb. Att ge medarbetarna möjlighet att utvecklas på arbetet, i form av utbildning eller 

liknande. Man skall kunna lita på sin medarbetare, så den kan ha eget ansvar så medarbetaren 
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kan sköta sitt arbete i lugnt och ro utan att behövas kontrolleras av någon högre upp. Arbetet 

som medarbetaren gör skall vara utav intresse och så klart inte allt för svår. Risken är här då 

att det kan förekomma negativa minner. För att skippa det skall man se över så medarbetarna 

trivs med det de gör.  

Motivationsfaktorer-> erkännande->utveckling->prestation/utveckling. Enligt Herzberg 

(1959) är motivationsfaktorer att man får bekräftelse, hur man presterar, möjligheterna till 

utveckling, man skall kunna ta eget ansvar. (Kaufmann, 2016).  
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3 Metod 

Jag har valt att utgå utifrån två metoder, både kvantitativ och kvalitativ för att kunna få svar 

om det så kallade ”inre i företaget”. Hur de trivs med deras jobb? Vad som får de att gå till 

jobbet? Hur viktigt de anser att miljön är på en arbetsplats. Är det stressen som är anledning 

till att så många sjukskriver sig idag och hur man undviker det? Det är många faktorer som 

bevisar att stressen och miljön framförallt är anledningen till att många inte orkar gå till 

jobbet. Den kvantitativa undersökningen är riktad till alla medarbetare i alla åldrar som jobbar 

på olika skolor i Halmstad kommun och i ett H&M butik i Halmstad. Det som varierar i 

undersökningen är åldrarna på respondenterna men könen däremot har mindre betydelse. I 

den kvalitativa undersökningen intervjuade jag enbart en person som jobbar som 

busschaufför. Där ställde jag mer detaljerade frågor och det var meningen att jag vill intervjua 

en person som jobbar med annat än barn och butik. Annat yrke för att få mer förståelse och 

kunna se likheter och skillnader.  

Syftet med att jag ville veta respondenternas ålder var för att jag ville veta om åldern spelar 

roll, vad de tycker och känner utifrån åldern och erfarenhet givetvis.  Man brukar säga att man 

utvecklas och formas genom erfarenhet.  

Genom min undersökning ville jag komma fram till hur det faktiskt fungerar på ett företag. 

Hur medarbetarna känner sig. Vad de blir påverkat av och om det stämmer med samhällets 

normer. Det kändes rätt att välja den kvantitativa undersökningen i form av 

enkätundersökning. Det är svårt att hitta all den informationen om man t.ex. besöker ett 

företaget då de inte berättar allt. Jag ville veta utifrån personalens perspektiv. Företag är 

jättenoga med att ”dölja” det interna för att de vill se bra ut på utsidan.  Sedan att kunna 

jämföra och se likheter och skillnader mellan de två helt olika yrken gjorde arbetet mycket 

intressant.  

Jag valde att utgå även från den kvalitativa metoden just för att jag ville veta om svaren från 

enkätundersökningen skiljer sig mycket. Jag upplevde inte att respondenten på intervjun 

kände sig stressad eller iakttagen. Syftet med det är att jag ska få en förståelse och inblick om 

hur en viss personal på ett yrke svarar och i form av enkätundersökning samt hur en enskild 

respondent på annat yrke svarar. Se likheterna och skillnaderna helt enkelt.   

På enkätundersökningen var det ingen åldersgräns då det inte spelade stor roll i mitt fall. 

Svaren mellan de olika åldrarna blev ungefär detsamma. Samtidigt som vissa utav de kunde 
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variera en del. Mycket utav det beror på att en ungdom inte har ”ryggsäcken full med 

erfarenhet” än vad en annan i mellanåldern har. Det ger olika perspektiv på hur de känner och 

vad de anser är viktigast på sitt arbete. Åldern var från 20 år då de flesta som arbetar med barn 

är över 20 år. Jag valde att utgå ifrån samma undersökning i både skolorna och i butiken. För 

att kunna se en klarare helhet och förståelse kring hur lika eller olika man tänker. Detta för att 

det skall vara lättare att jämföra. 

I den kvalitativa undersökningen intervjuades respondenten som var i 50 års åldern. Han gav 

tydligare och mer detaljerade svar än vad respondenterna i enkätundersökningen gjorde. Det 

är självklart att det varierar då det är olika typer av metoder. Svaren kunde variera till en viss 

del även för att jag intervjuade en busschaufför. Det är helt annat yrke jämfört med yrken med 

barn. Mitt mål var att det skulle bli på det sättet då jag ville få fram svar på ungefär samma 

frågor från en respondent som jobbar med annat yrke och på en annorlunda metod.   

 

3.1 Kvantitativ metodundersökning 

Jag delade ut enkätundersökningar till de olika skolor i Halmstad kommun, då jag jobbar som 

vikare inom skolor i Halmstad kommun. Enkätundersökningen besvarades även från 

butikspersonal som jobbar på H&M. Eftersom jag har jobbat där så valde jag just H&M. Det 

var olika åldrar samt olika pedagoger med olika bakgrunder som svarade på enkäten. När jag 

delade ut enkätundersökningar berättade jag varför jag vill veta det osv. Alla tog det bra och 

ingen kände sig påtvingad eller påverkad av varandra. De fick alltså besvara på enkäten i lugn 

och ro, vilket för mig är superviktigt. Det berodde säkert på att jag hade jobbat med de flesta 

av de som besvarade enkäten och mycket utav det kände man igen. Respondenterna svarade 

på frågorna enskild utan störning.  

 

3.2 Kvalitativ metod – intervju 

Det dåliga med att göra en enkätundersökning är att man missar ”det lilla extra”. Man missar 

alltså de detaljer och den mer tydliga informationen. För att minska detta bestämde jag mig 

för att göra en intervju genom kvalitativ metod. Eftersom jag i enkätundersökningen 

begränsade mig till olika skolor i Halmstad kommun samt i butiken H&M ville jag intervjua 

en utomstående, som alltså jobbar med något annat. Därför valde jag att intervju min pappa 
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som jobbar som busschaufför. Anledningen till det var att jag ville se skillnader och likheter 

på de olika yrken, om de tyckte samma men också för att få mer detaljerande svar och få med 

de följdfrågor som alltid tillkommer på intervjun men som inte har chansen att komma med på 

t.ex. enkätundersökning. Det blev en jättebra så kallad kombination. Jag kunde klart och 

tydligt se skillnaden och det gav mig mer förståelse kring det ”inre i företaget”, hur 

medarbetarna känner sig o.s.v.  

 

3.3 Litteraturundersökning  

Jag har valt att utgå efter två vetenskapliga artiklar samt två andra artiklar som visar statiskt 

över hur medarbetarna tänker i olika frågor på arbetet. De här artiklarna används för att jag 

senare i arbetet skall kunna jämföra och se likheter och skillnader utifrån det jag har kommit 

fram genom min undersökning  

För att göra min undersökning så bra som möjligt men också rättvis så har jag använt mig av 

olika forskningsmetoder. Där jag band annat försökt hitta information om kvantitativ 

forskning och kvalitativ forskning. I kvantitativ forskning samlar man in mycket fakta. Det 

viktigaste innehållet där en den mängs som det samlas. Här är man så tydligt som möjligt om 

hur man gått tillväga osv. Detta var anledning till att jag bestämde utgå efter denna metod för 

at få en överblick om hur människorna påverkas och vad som bidrar till hur det känner på 

arbetet och vad som är viktigt där.  

I detta arbete har jag också utgått även i form av kvalitativ forskning. Detta just för att gå in 

mer på djupet och försöka få in mer detaljer i arbetet. Kvalitativ forskning innebär inte att 

arbetet innehåller mer kvalitet än vad kvantitetforskning gör utan det har mer med detaljer att 

göra och att man försöker få mer i from av personlig intervju.  
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3.4 Enkätundersökning i butik 

Enkäten ägde rum på ett köpcentrum som jag tidigare jobbat i. Det var exakt samma enkät 

som de som jobbade på skolor i Halmstad kommun svarade på. Jag ville se likheterna samt 

skillnaderna på dessa två yrken. Jag har tidigare arbetat på detta köpcentrum så det var 

smidigt att lämna enkäten i den butiken jag jobbade på.  

Respondenterna fick besvara frågorna i lugn och ro för på så sätt kunde de inte påverkas av 

andras åsikter. Det vill säga frågorna besvarades utan något typ av diskussion. Det viktiga här 

var att respondenterna skulle förstå frågorna och dess innebörd.  
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4 Empiri 

4.1 Enkätundersökning i skolor och butik 

Enkätundersökningen ägde rum i Halmstad, där jag både bor och jobbar. Enkäten hade åtta 

frågor som i sin helhet handlar om trivseln på jobbet, kontakten med chefen osv. 

Huvudsakligen handlar det om det interna i det företag de jobbar på. Det som inte andra kan 

se med andra ord. Eftersom jag jobbar inom olika skolor på Halmstad kommun bestämde jag 

att enkäterna skulle delas på de olika skolorna jag vikarierar på. Detta för att få en mer 

övergripande bild från olika skolor.  

Mina kollegor fick besvara på frågorna utan diskussioner med varandra och det var jättebra 

då jag inte hade liknande syfte med enkätundersökningen. Det viktigaste var att 

respondenterna förstod vad jag ville med min undersökning. Att frågorna var utförliga som 

möjligt samt att de inte var långa för att inte ta all för mycket utav deras tid. Frågorna på 

enkäterna hade flera alternativ och respondenterna fick välja max två alternativ. Denna 

kvantitativa var passande i min undersökning då jag ville få information om hur 

arbetstagarna tycker och att de är i olika åldrar och har olika yrken  

Det finns i bilaga nedan den enkäten som jag använde mig utav. Kvantitativ forskning 

sammanfattar det vi ser mellan teori och praktik. Där huvudsaken är hur prövning i det man 

undersöker.  (Bryman och Bell, 2013). 

När respondenterna svarade på enkäten fick jag en förståelse kring deras arbete är samt 

varför de tycker som de gör och hur deras relationen med chefen är. Vidare när jag gjorde en 

jämförelse på enkäten visade sig att kvinnor och män hade samma tanke men åldrat 

varierade. De som tillhörde åldersgruppen 20–30 hade ungefär samma svar om hur de känner 

sig på sitt arbete. De som tillhörde åldersgruppen 30–50 hade annorlunda tankesätt, då för de 

spelade andra faktorer större roll än vad de gjorde för den yngre åldersgruppen. 

Respondenterna som besvarade enkäten tyckte mer eller mindre samma på de olika frågorna. 

Att många sjukskriver sig pga. sitt arbete är en stor och sann faktor som vi inte kan undvika 

och bortse ifrån. All stress och press som pedagogerna på en skola utses för under enbart en 

arbetsdag är oerhört olidligt och skrämmande. I många fall vet de inte hur de ska hantera det 

då de knappt har tid utan får agera efter situation. Det klarar man under en period men när 

det går för lång tid då orkar inte kroppen mer utan den protesterar och säger emot.  
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TABELL 1 Hur viktigt är dessa punkter för skolpersonalen?  

                                                 20-30ÅR             30–50 ÅR     Ö50 ÅR 

STRESS                                         55%                         45%               

MILJÖN                                        35 %                         75%                                     

TRIVSEL                                        50%                          50% 

KOMMUNIKATIONEN               30%                           70% 

REKOMENDATION?                  15%                            85% 

 

 

När jag vidare i enkäten undersökte vad som är viktigast i deras arbete så svarade de ungefär 

hälften att relationen med chefen och kollegorna är viktigast. Medan de andra svarade att 

relationen med kollegorna och eleverna var viktigast. Här ser vi klart och tydligt att för en 

välfungerade team på ett arbete krävs det att man har rätt arbetskamrater. Där man enkelt kan 

prata och ha en relation. Där man kan framhäva sina åsikter och vågar säga det man tycker 

och tänker. Att relationen med chefen är frisk är så klart jätteviktigt med men om man jobbar 

just med barn så kanske man upplever att man inte har lika mycket kontakt med chefen som 

med kollegorna och eleverna. Om man t.ex. har elever med ADHD är det superviktigt att man 

skapar en välfungerad relation med hen för att få det dagliga skollivet att fungera för både den 

drabbade men också för hans omgivning.  

Vidare i min enkätundersökning uppkom det en fråga angående miljön på arbetet. Hur pass 

viktigt den egentligen är. Åldersgruppen 20–30 år tyckte att den var viktigt. Resterande tyckte 

att andra faktorer gör mer nytta. Medans åldersgruppen 30–50 tyckte att miljön var mycket 

viktigt. Då de tyckte att trivseln och miljön hänger ihop medan den yngre åldersgruppen 

tyckte att trivseln var mycket viktigare än vad miljön var och enligt de fanns det ingen direkt 

koppling mellan trivseln och miljön. Det kan bero på att den äldre generationen har mer 

erfarenhet av jobbet de utför. Då är det självklart att man har de åsikter. Medan den yngre 

generationen kan uppfatta att trivseln på annat sätt är viktigare än själva miljön. De kan därför 

inte se något tydligt band mellan dessa. Eftersom enkäten var riktad till alla som var anställda 

är det självklart att man får olika svar. Det är olika från vad man jobbar med. Om man t.ex. 

jobbar som lärare kan man lättare hitta sambandet mellan trivseln och miljön. Detta för att 
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man vanligtvis undervisar i samma eller liknande klassrum med liknande förutsättningar. 

Medan om man jobbar som resurs är det varierande. Då man både hjälper olika elever i olika 

ämnen men också att miljön varierar. Man är inte fastbundet lika mycket.  

Vidare i min undersökning uppkom det frågan om hur de upplever kontakten med chefen och 

sina arbetskamrater. De flesta svarade att den var bra. En mindre minoritet svarade att det var 

mycket bra och ingen svarade att den var dålig. Man ser det klart att den inte är på högsta, 

bästa nivå men den är ändå på en rimlig skala. Då det var en bredd respondent som svarade på 

enkäten var det givetvis även nyanställda inbladade. Där har man fullt förståelse att relationen 

med kollegorna kan variera då det krävs tid att skapa  relationer. Det sociala behovet är ett 

viktigt faktum för ett hälsosamt företag.  

På frågan om hur stor sannolikheten är att de rekommenderar sitt jobb till utomstående 

varierade en del på de olika åldersgrupperna. Den yngre majoriteten trodde att de aldrig skulle 

rekommendera. Den andra delen trodde att de troligtvis kan rekommendera. I jämförelse med 

den andra åldersgruppen, den äldre delen. Där svarade de flesta att de faktiskt skulle kunna 

rekommendera jobbet till en annan. Enligt de besvarade frågorna kan jag lätt hitta ett samband 

med att de vill ha ändrade förutsättningar. Det är därför jag tror att de kan tänka sig 

rekommendera sitt arbete till utomstående. Med hopp för förändringar och mindre 

sjukskrivningar. Anledning till att den yngre åldersgruppen tyckte som de gjorde tror jag 

beror på att de anser att relationen och lönen är en stor faktor. Arbetslivserfarenheten kan vara 

en annan orsak.  Det jag försöker säga här att den yngre åldersgruppen vill prova och se mer 

innan de bestämmer sig för vad de vill satsa för. De vill få mer erfarenheter.  

Det var fler kvinnor än män som besvarade enkäten. Ungefär 70 % kvinnor och 30 % män. 

Åldersgruppen var verklig varierande då det var alltifrån 20 år till 50 år och få var över 50 år. 

Tack vare denna enkätundersökning har vi fått mer förståelse om hur personalen kan ha det på 

sina arbetsplatser. Vi har förstått att faktumet att så många sjukskriver sig är den dagliga 

stressen som framkommer på arbetsplatsen. Vi har även insett att relationen med kollegorna 

är friskande och gör så mycket i arbetet. Sociala behovet är ett viktigt faktum. Denna val av 

undersökning har gett mig mycket kunskap. Samtidigt som den gett mig också en slags 

bekräftelse på hur majoriteten tycker och känner och vad som ligger bakom. Detta är även 

underlag som jag kunnat koppla med kurserna som vi läst, organisation och ledarskap samt 

företagsledning i butik.  
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När jag fick se respondenternas svar fick jag överblick hur lika både butikspersonalen men 

också skolpersonalen tänkte och tyckte. Jag fick en syn på hur de tänker och varför de gör så. 

Hur deras relation på arbetet är osv. Eftersom jag arbetade på H&M och där jobbar det flest 

tjejer så var det lite svårare att jämföra hur de svarade på frågorna utifrån kön. De flesta 

respondenterna svarade på ett ungefär samma sätt på frågan hur de känner sig på sitt arbete. 

Åldersgruppen mellan 30–50 år hade samma tankesätt som den yngre åldersgruppen.  

På frågan om sjukskrivningen är anledningen till att många sjukskriver sig tyckte 

butikspersonalen mer eller mindre samma som skolpersonalen. Deras svar där var dock mer 

riktad mot att man vill ha fler lediga dagar istället. Då de flesta som jobbar i butik har mindre 

tjänster än heltid kan detta kombineras mer och det gör att man lättare kan komma ut ifrån en 

sådan ”kris” situation. Det är dock svårare om man jobbar i skola. Arbetstiderna är också 

annorlunda och det kan göra en stor skillnad. 

Butikspersonalen svarade att relationen med kollegorna är ett jätteviktigt faktum för att man 

skall kunna framför ett bra och vettigt jobb. Relationen med chefen är också viktigt men inte 

lika viktigt som relationen med kollegorna. En del besvarade att relationen med kunderna är 

viktigare. Samma som respondenterna besvarade att för ett välfungerande arbetsteam krävs 

det att man trivs att jobba med sina kollegor. Om man t.ex. kommer senare till jobbet så skall 

man se till att man informerar den kollegan om t.ex. att kassan inte fungerar som det skall. För 

att det inte skall komma som en chock för den andre. 

På frågan om miljön på arbetet tyckte den yngre butikspersonalen att den var jätteviktigt. På 

samma sätt som den äldre butikspersonalen tyckte. Just i denna frågan spelade inte 

åldersgruppen så stor roll de då flesta var enade om att miljön var jätteviktigt. Till skillnad 

från skolpersonalen där den yngre åldersgruppen tyckte att den var mindre viktigt än vad 

resterande gjorde. De tyckte att trivseln på jobbet är ett stort faktum för att det hela skall 

fungera. Miljön på en butik är inte enbart viktigt för de anställda utan även för kunderna. De 

skall känna sig välkomna och omhändertagna där. Det är det som respondenterna vill få med 

här med andra ord. Enkätundersökningen var riktad till alla anställda på H&M. Det gör att 

svaren kan variera men då alla som besvarade enkäten jobbar i själva butiken så får man 

liknande svar ändå. Man är olika som individ och man har olika åsikter.  

Kontakten med chefen och kontakten med sina arbetskamrater var en viktig del och de flesta 

tyckte att den var bra. En del svarade att den var mycket bra. I butik är butikschefen oftast på 
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plats runt om i butiken. Man har i princip daglig kontakt med chefen och man ser sin chef mer 

som kollega än chef. Alla relationer kräver tid. Skolpersonalen och butikspersonalen svarade 

på ett ungefär samma sätt. Även här får man ta hänsyn till att nyanställda svarade och som ny 

behöver man tid att komma in i ett arbete för att kunna bygga starka relationer.  

Kundrelationerna är superviktiga för att få stamkunder och för att få nya kunder. Har man bra 

relationer med sina kollegor och sin chef är det lättare att bygga relationer med kunder. 

Det var stor skillnad på hur butikspersonalen och skolpersonalen svarade på frågan ifall de 

skulle rekommendera den till någon annan. Beroende på åldersgruppen så svarade de flesta 

skolpersonalen att de inte skulle rekommendera jobbet till någon annan. Den äldre 

åldersgruppen tyckte att de faktiskt skulle kunna tänka rekommendera jobbet. Till skillnad 

från butikspersonalen då majoriteten tyckte att de skulle kunna rekommendera jobbet till 

utomstående. Enligt hur de tidigare svarade så kan jag förstå att de kan rekommendera jobbet 

till utomstående. 

 

TABELL 2 Hur viktigt är dessa punkter för butikspersonalen? 

                                                 20-30ÅR             30–50 ÅR     Ö50 ÅR 

STRESS                                         55%                         45%               

MILJÖN                                        50 %                         50%                                     

TRIVSEL                                        50%                          50% 

KOMMUNIKATIONEN               45%                           55% 

REKOMENDATION?                  50%                            50% 

 

 

Det var fler män än kvinnor som besvarade enkäten. Ungefär 95 kvinnor och 5% män. 

Åldersgruppen varierande då det var alltifrån 20 år till 50 år. Denna typ av undersökning 

gjorde arbetet mycket mer intressant just för att se jämförelsen mellan skolpersonal och 

butikspersonal. Tack vare denna jämförelse har arbetet fått mer lyft och mer förståelse om 

hur det faktiskt är i det dagliga arbetslivet.  
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4.2 Intervjun 

Kvalitativ metod innebär lägre strukturerade data. Det finns frågar som man enbart kan få 

svar på genom kvalitativ undersökning. Så var inte fallet i min studie. Det var mer att jag 

ville få en detaljerad bild samt mer förståelse och helt enkelt få med fler djupnade frågor. 

Kvalitet kommer av latinska språket ”quiltas” som innebär beskaffenhet, något slags 

egenskap. Med andra ord handlar det om det man beskriver.  

Enligt Bryman & Bell är kvalitativa metodens huvudsyfte att gå in mer på djupet för att hitta 

förståelse och tolkning av respondentens svar. För att ha möjligheten att iaktta respondentens 

svar i mittpunkt. (Bryman & Bell, 2013). 

Jag valde att göra en intervju i kvalitativ metod. Den som jag intervjuade var min pappa. Han 

jobbar som busschaufför. Eftersom i min enkätundersökning fick jag svar från personer som 

jobbar i skolor ville jag intervjua andra personer med annat yrke. På en intervju brukar det 

alltid komma följdfrågor vilket det självklart gjorde här med. Intervjun skedde i pappas 

arbetsplats. Tyckte det var mer intressant att åka till hans jobb och intervjua honom där, 

vilket såklart var värd.  

Respondenten tycker att relationen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren är den viktigaste 

för att man ska trivas och prestera högt. Enligt honom i hans yrke gäller det att man 

verkligen älskar sitt jobb då man är i stort sett själv och kör buss. Han nämner även att 

många tror att en busschaufför kör enbart men det är så mycket mer än det. De har mycket 

uppehåll fortsätter han. Det innebär att där träffas kollegorna tillsammans och samarbetar. 

De har även mycket planering och träffar. Där skall man bland annat kunna planera veckan, 

månaderna eller längre fram beroende på syftet såklart. På sådana möten skall man vara 

social och kunna framhäva sitt önskemål. Enligt respondenten löses allt så länge man 

framför en kommunikation. På de flesta planeringar sitter även chefen vilket gör det hela 

mycket bättre. Där får man prata med henne med och det kan kännas för vissa som trygghet. 

I allmänhet tycker respondenten att han trivs riktigt bra. Han älskar det han gör och han 

känner sig trygg i sitt arbete. Anledning att han trivs enligt honom är att han älskar att köra i 

allmänt och att möta olika människor. I det jobbet får han göra båda delarna. 

Miljön på arbetet kan variera mycket då man kör bild på olika delar i länen. Arbetet innebär 

många variationer. Det som är samma är ju bussarna påpekar han med ett leende. Om man 
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kör en buss vid åtta tiden och den är full med människor kan miljön kännas för trång. Eller 

när det är planering och möten och miljön känns obehagligt. Han fortsätter att många 

kollegor  har sjukskrivit sig och det kan bland annat ha med miljön och stressen att göra.  

 På frågan om vad som får han att gå till jobbet svarar han med ett stort leende på läpparna, 

det är de trevliga resenärerna. ”De äldre som kommer in i bussen frågor var jag kör och var 

jag stannar, de som säger tack innan de kliver av bussen”. Sådana små gester kan göra vår 

vardag mycket bättre, berättar han. Med tanke på att dagens ungdomar kommer in i bussen 

med telefonen i luren, visar biljetten men hälsar inte. Då kan man känna sig mindre värd. Det 

positiva är att den trevliga resenären överväger de mindre bra. ”Jag har alltid älskat att jobba 

med människor, då jag haft eget företag och alltid bemött människor med ett stort leende på 

läpparna. Vidare fortsätter han att han älskar att gå till jobbet och underlätta andras vardag. 

Var tillgänglig för andra och bevisar hur en glad busschaufför ska vara, han påpekar att han i 

princip varje dag får positivt feedback på grund av hans trevliga beteenden. 

I slutet av intervjun ställer jag en fråga ifall respondenten kan rekommendera sitt jobb till 

någon annan, eller jobb som har med människor att göra. Då svarar han att han utan tvekan 

skulle kunna göra det.. Han avslutar med att säga att se till att hitta ett arbete som har alla 

viktiga delarna. Miljön, sociala behovet och där man inte upplever stress.  
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5 Analys 

Arbetsmiljön och trivseln på arbetet är ett viktigt underlag för att få en lönsam organisation. I 

arbetet ser man klart och tydligt att i de olika frågorna svarar respondenterna olika beroende 

på ålder. Även yrket spelar roll.  

Miljön var ett viktigt faktum för de anställda i både skolan men också i butiken. 

Kommunikationen på arbetsplatsen och det sociala behovet. Det är viktigt att som 

organisation se till att de nuvarande medarbetare jobbar i bra arbetsmiljö. Får det stöd de 

behöver och har lätt till kommunikation. Detta för att hålla kvar till de medarbetare som har 

jobbat i en längre period. Att bygga förtroende och tillit för medarbetaren måste vara ett stort 

plus för organisation som satsar för sina anställda. Det i sin längd ger stora positiva 

belöningar. Allt som t.ex. personalen på en butik gör syns från kundernas sida. Därför är det 

extra viktigt att som butikspersonal ha ansiktet utåt och ha bra kommunikation med 

kollegorna.  

Att stressen är så hög bland de anställda är en sann faktor som vi ser i det dagliga arbetslivet. 

Vi ser det på så sätt att många sjukskriver sig. Anledning till det brukar i de flesta fall vara 

stressen man upplever på sin arbetsplats. Vi kunde se det klart och tydligt att hur både 

skolpersonalen men också butikspersonalen upplever stressen är rätt så likt. Detta för det 

ställs samma krav oavsett ålder. Medarbetarna gör i princip samma jobb oavsett åldrar.  

Den yngre åldersgruppen inom skolpersonalen skulle inte kunna tänka sig att rekommendera 

jobbet till utomstående medans den äldre åldersgruppen tyckte tvärtom. Det för att den äldre 

åldersgruppen har mer erfarenheter som gör att de har mer möjlighet att se fördelarna i 

arbetet.  

Jag har använt mig av en studie som visar hur stressen i arbetslivet har ökat och vad den 

bidrar med. För ett välfungerande arbetsmiljö enligt Nationalencyklopedin (1994) som är en 

organisationsteori. Där ingår så som struktur, normer och beteenden. Att arbetsorganisationen 

utförs på rätt sätt. (Anna-Karin Arnstad, 2002).  

Enligt denna studie är de viktigaste faktorer till stress det dåliga sambandet mellan den 

anställde och arbetsmiljön. Andra faktorer är det krav man har som når gränsen, kan inte 

kontrollera sig som anställd samt den sociala kommunikationen man behöver. I studien 

framkommer det även att enligt krav-kontrollmodellen är att sambandet med hur man anser att 
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kraven på arbetsplatsen är samt kontrollen i arbetet är stressigt situationen för medarbetarna. 

(Anna-Karin Arnstad, 2002).  

Ett hälsosamt företag kräver mål som är tydliga, glädje i arbetsplatsen samt engagemang. 

Detta bidrar till högkvalitet i arbetet och både ledningsgruppen samt resterande medarbetare 

känner att de kan vara med och ta beslut och där har vi e frisk och välfungerade företag. Detta 

visade denna studie. (Anna-Karin Arnstad, 2002).  

För att må bra på sin arbetsplats bör man undvika pressen av höga krav samt kontrollen som 

inte är hanterbar. Det ska även vara säkra anställningar. T.ex. vikarier kan kännas som osäker 

just för att arbetet blir kanske inte gjort på ett professionellt sätt. Har man för mycket 

förändringar i företaget kan det skapa stress för medarbetarna. Är arbetsledaren tydligt och 

har en bra struktur kan detta minskas.  

Idag jobbar de flesta åtta timmar per dag. Enligt en forskning är man effektiv på jobbet max 

fem timmar per dag. Man har provat förkortning på arbetet på en del platser och det har visat 

positivitet. Nackdelen med detta kan vara att man känner press att hinna med mycket på så 

kort tid. Man får mindre tid att vara social med kollegorna. Det i sin helhet kan medverka 

negativitet på den psykosociala miljön. Kommunikationen och samarbeten mellan kollegorna 

är ett jätteviktigt faktum för ett friskt och välfungerande företag. Företag kan även lägga vikt 

på miljön och se över alla medarbetarnas önskemål. Även om allt inte går att fullfölja bör 

företag se över de önskemål som framkommer och vissa medarbetare är viktiga och är 

ansiktet utåt för företaget. (Anna-Karin Arnstad, 2002).  

Ser man till att dessa bitar kommer in i företaget kan medarbetarna känna mer tid för deras 

privata liv och stressen blir lägre vilket i slutändan bidrar till mindre sjukskrivningar. Arbetet 

görs mer effektivt och medarbetarna vill vara på jobbet. (Anna-Karin Arnstad, 2002).  

Sammanfattningsvis är det svårt att se till så alla bitar som medarbetarna önskas är alltid på 

plats. För att det ska vara lätt behöver man i första steg se till så man anställer någon som 

brinner för det arbetet och att det är bra arbetsmiljö. Men också som inte är rädd för 

förändringar. I undersökning har jag gjort en jämförelse med skolpersonalen samt 

butikspersonalen i form av undersökning i kvantitetmetod. Det framkommer även en intervju i 

form av kvalitativ metod för att få fram vad som är viktigt för de i arbetet och se likheter och 

skillnader.  
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6 Slutsats 

Enligt resultatet så visar det sig att miljön är ett stort och viktigt faktum för ett välfungerande 

arbetsplats. En mindre grupp tyckte att den var mindre viktigt med i helhet tyckte de flesta i 

både skolor och butik att miljön var ett jätteviktigt faktum. Det som befäster detta är att de 

anser att kommunikationen och trivseln är viktigt. Alla dessa delar hänger ihop med varandra 

och där finns ett tydligt samband. Enligt respondenterna är det viktigt att man förhåller sig till 

det man lovar och man tar hänsyn till medarbetarna. Vilket man givetvis förstår. 

Respondenterna anser stress som ett hot för sjukskrivningar från medarbetarnas sida. Trivseln 

på arbetet och kommunikationen är viktiga faktorer för att minska detta hot.  Företag bör 

därför se över sina anställdas behov och mående. Som medarbetare vill man gå till jobbet och 

inte får ångest för att man skall jobba. Företaget bör ta hänsyn till alternativa förändringar för 

att minska sjukskrivningarna. Att förkorta deras arbetstid eller ta mer hänsyn till miljön kan 

vara alternativ som kan vara välfungerande. Det sociala behovet skall inte vara ett hinder och 

ett problem som leder till stress. Tvärtom skall kollegorna kunna prata med varandra. 

Kommunikation och samarbete är viktiga delar för ett välfungerat företag.  

Min enkät bestod endast av femtio respondenter, det vill säga att hade den bestått av ett högre 

antal personer, då hade vi kunnat tänka oss något annorlunda resultat. Avslutningsvis, visar 

resultat tydligt att både unga vuxna och äldre vuxna ansåg att kvalité var den viktigaste 

faktorn inom marknadsföringen, och att pris inte spelade en stor roll vid ett köpbeslut. 

Resultatet sammanfattningsvis bevisar att både den yngre åldersgruppen och äldre 

åldersgruppen i både skolorna och butik att miljön är jätteviktigt, trivseln samt 

kommunikationen med varandra. Jobb rekommendationen till utomstående varierade från de 

olika yrken medans stressen upplevdes densamma. Den yngre åldersgruppen av 

skolpersonalen kunde inte tänka rekommendera jobbet till någon annan medans den äldre 

åldersgruppen tyckte tvärtom. Butikspersonalen tyckte rätt lika i de olika åldrarna. När man 

jobbar i butik finns möjligheten till interna utbildningar. Vilket ledder till annat högre tjänst 

på arbetet. Det kan vara en anledning till att butikspersonalen kan tänka sig rekommendera 

jobbet till utomstående. Att bygga relationer med kunder och få stamkunder är en positiv 

känsla och det är de som gör att man vill gå till arbetet.   
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Bilagor:  

Frågor till intervjun: 

1. Hur trivs du på din arbetsplats? Varför gör du så? 

2. Hur upplever du att miljön på ditt arbete är?  

3. Vad är det som får dig att gå till jobbet?  

 

Frågor till enkätundersökningen: 

Miljön på en arbetsplats 

1. Kvinna                    Man                    Ålder____ 

2. Hur upplever du ditt arbete?  

Låg stress.      Mellan stress.    Hög stress. 

3. Vad är det viktigaste för dig i ditt arbete? 

Relationen med kollegorna.   Relationen med chefen.    Relationen med kunderna.  

4. Hur viktigt är miljön för dig på ditt arbete? 

Inte så viktigt.       Viktigt.     Mycket viktigt. 

5. Tror du att stressen på ett arbete är faktumet att så många sjukskriver sig? 

Ja.   Nej. 

6. Hur viktigt är det med trivseln på ett arbete? 

Inte så viktigt.     Viktigt.        Mycket viktigt.  

7. Hur upplever du kontakten med chefen och andra kollegor? 

Dåligt.     Bra.     Mycket bra.  

8. Hur stor är sannolikheten att du rekommenderar ditt jobb till en utomstående? 

Alls.    Troligtvis.   Absolut.  

 

 

 

 

 

 

 


