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Abstract 

Titel: Job satisfaction and the factors behind 

 

 

The aim of the study was to see if the estimates of leadership, community, influence, physical 

work, and age can predict the estimated job satisfaction. There was an assumption that certain 

factors were more subjective exists and other more general, it is important to emphasize that 

the subjective contrast is generally not used as opposites in this paper. When an individual 

estimated factors from their own perspective, they were regarded as subjective factors. When 

instead the majority of individuals had behaved equivalent towards a factor, it was reasonable 

that it was more general, since most of the highly underrated. study was conducted using an 

online questionnaire which was answered by 127 respondents, yielding response rates 55%. 

The results showed that both influence and leadership significantly contributed to the 

prediction of processing herring satisfaction. The other factors did not contribute significantly 

to the model. Focus of the discussion concerned whether the result of the estimated factors 

were seen as subjective or generally understood. The conclusion drawn by the study's findings 

was that influence and leadership had the characteristics to be classified as general factors.  
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att se om skattningar av ledarskap, gemenskap, inflytande, fysisk 

arbetsmiljö och ålder kan predicera den skattade arbetstillfredsställelsen. Det fanns ett 

antagande om att vissa faktorer var mer subjektivt lagda och andra mer generella, det är 

viktigt att poängtera att subjektivt kontra generellt inte används som ett motsatspar i denna 

uppsats. När en individ skattade faktorer utifrån sitt eget perspektiv ansågs de som subjektiva 

faktorer. När istället flertalet individer hade förhållit sig likvärdigt gentemot en faktor var det 

rimligt att den var mer generell eftersom flertalet skattade den högt. Studien genomfördes 

med hjälp av en webbenkät som besvarades av 127 respondenter, vilket gav svarsfrekvensen 

55 %. Resultatet visade att både inflytande och ledarskap signifikant bidrog till att predicera 

arbetsillfredsställelse. De andra faktorerna bidrog inte signifikant till modellen. Diskussionens 

fokus berörde huruvida resultatet av de skattade faktorerna sågs som subjektivt eller generellt 

lagda. Slutsatsen som drogs utifrån studiens resultat var att inflytande och ledarskap hade 

egenskaperna för att bli klassade som generella faktorer. 
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Introduktion 

Begreppet arbetstillfredsställelse innefattar flera aspekter (Koeske, Kirk, Koeske & Rauktis, 

1994) och kan antas ha varierande betydelse för individer (Judge, Jackson, Shaw & Rich, 

2007). Med andra ord, det som verkar betydelsefullt för en individ kan en annan individ lägga 

mindre vikt vid. Det är dock rimligt att anta att det som utgör arbetstillfredsställelse inte bara 

beror på individens värderingar. En subjektiv kopplad faktor förhåller sig till individens egna 

perspektiv. När istället flertalet individer förhåller sig likvärdigt gentemot en faktor är det 

rimligt att den är mer generell eftersom flertalet skattar den högt. Det är viktigt att poängtera 

att subjektivt kontra generellt inte används som ett motsatspar i denna uppsats. De faktorer 

som valts för denna studie är arbetstillfredsställelse, ledarskap, gemenskap, inflytande, fysisk 

arbetsmiljö och ålder. Det är rimligt att anta att arbetstillfredsställelsen har en central roll som 

är överordnad de andra faktorerna. Om samtliga faktorer uppfylls kan arbetstillfredsställelsen 

ses som en konsekvens av dem eftersom alla faktorer ses som viktiga komponenter i 

upplevelsen av trivsel. Faktorn den fysiska miljön på en arbetsplats berör den ergonomiska 

utformningen samt trivselfaktorer som inredning och växter. Även inflytande är betydande för 

arbetstillfredsställelsen då det är viktigt att känna sig synlig och ha chans att påverka dels 

händelser inom organisationen och dels sina egna arbetsuppgifter (Eriksson, Jansson, Haglund 

& Axelsson, 2008). Gemenskapen kan förklaras genom klimatet i organisationen och de 

sociala relationerna i den anställdes närhet (Vlachos, Panagopoulos & Rapp, 2012). 

Ledarskapet som faktor är viktig då det influerar organisationens prestation och uppmuntrar 

de anställda genom bland annat feedback (Shah, Nisar, Rehman & Rehman, 2011).  

Det är sannolikt att arbetsklimatet bidrar till en positiv inverkan på arbetstillfredsställelsen. Ett 

rimligt antagande är att en person som trivs på arbetet kommer att prestera bättre, påverka 

sina kollegor och kunder positivt och på så sätt influera organisationens kultur. Dessutom har 

det visat sig att en individ som trivs på sitt arbete främjar interaktion med 

familjemedlemmarna (Saane, Sluiter, Verbeej, & Frings-Dresen, 2003). Forskare delar in 

begreppet trivsel i olika faktorer. Koeske et al. (1994) refererar till Conway, Williams och 

Green (1987) vilka har delat in trivseln i faktorer kopplade till individens inställning. Dessa 

faktorer: fysisk arbetsmiljö, arbetstillfredsställelse och lön, ansågs enligt dem vara de 

viktigaste faktorerna. I resultatet från en norsk studie (Aasland, Rosta & Nylenna, 

2010) indikerades det att även feedback och arbetstid är viktiga faktorer för trivsel. Andra 

(Vlachos et al., 2012) menar dock att lönen inte är så viktig utan att trivseln främst är kopplat 
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till känslor och meningsfullhet. 

 

Fysisk arbetsmiljö är en skyldighet från arbetsgivarens sida sedan 1978 då arbetsmiljölagen 

trädde i kraft. Denna lag innebär att arbetsplatsförhållandet ska anpassas efter arbetstagarnas 

fysiska förutsättningar. Huvudansvaret för denna anpassning ligger hos arbetsgivaren då 

denne systematiskt ska främja en god arbetsmiljö men även arbetstagaren har skyldighet att 

samverka enligt 1§, kapitel 3 i Arbetsmiljölagen (AML, SFS 1977:1160). Troligen är den 

fysiska arbetsmiljön en bidragande faktor för trivseln. Danielsson och Bodin (2008) studerade 

olika utformningar av svenska kontorsmiljöer i förhållande till faktorerna arbetstrivsel, hälsa 

och välbefinnande. Med kontorsmiljöer syftar forskarna på olika varianter av arbetsrum och 

kontorslandskap. De visade sig att utformningen hade betydelse för samtliga faktorer 

(Danielsson & Bodin, 2008). Fysisk arbetsmiljö kan även kopplas till produktivitet vilket är 

något Elton Mayo uppmärksammade i en rad studier vid Hawthorneavdelningen på Westen 

Electric Company i Chicago (Adair, 1984). Professor Mayo var intresserad av att se hur de 

fysiska arbetsförhållandena på en arbetsplats påverkade produktiviteten. I en av studierna 

förändrade Mayo belysningen på arbetsplatsen och resultatet blev en högre produktivitet. Det 

visade sig att det inte hade någon betydelse om ljuset försämrades eller förbättrades, 

produktionen ökade oavsett. Förklaringen till att produktionen ökade visade sig vara att 

medarbetarna kände sig uppskattade av ledningen. Trots att Hawthornestudierna satte fokus 

på förändring kring fysiska attribut i arbetsmiljön satte den även grunden till användandet av 

de sociala relationerna som en motivationsfaktor på arbetsplatsen. Det skedde en konkret 

förändring i och med att ledare och medarbetare började arbeta som ett team och mot 

gemensamma mål. Det blev också viktigt att undersöka medarbetarnas upplevelse av 

arbetssituationen (Adair, 1984). Det är därför rimligt, att anta att uppskattningen från 

ledningen är av betydande faktor för arbetstillfredsställelse. 

 

Det borde vara av en organisations intresse att utreda vad deras personal har för 

grundläggande behov för att trivas. Maslows behovshierarki grundar sig i att människans 

behov delas in i grundläggande och självförverkligande (Maslow, 1943). Under de 

grundläggande hamnar de fysiologiska, trygghets- och sociala behoven. De 

självförverkligande behoven är upp till individen att uppfylla. Enligt Maslow fanns det ingen 

mening i att ha en dialog med en medarbetare om ett meningsfullt arbete om personen i sig 

inte hade sina grundläggande behov uppfyllda. Maslow förklarade att frånvaron av de 

grundläggande behoven, synonymt med de lägsta drivkrafterna måste tillfredsställas innan 
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motivation till självförverkligande kunde uppnås (Maslow, 1943). I linje med Maslows (1943) 

behovshierarki kan ledarskapet i Eriksson et al. (2008) studie vara ett tänkbart grundläggande 

behov hos en organisation. Eriksson et al. genomförde en fältstudie kring hur personalens 

hälsa på en specifik organisation påverkats utifrån ledarskapet. Inom organisationen fanns en 

uttalad kultur där alla medarbetare hade hög kontroll över sin egen arbetssituation. Studien 

påvisade att medarbetarna som hade blivit intervjuade uppgav att de hade en god hälsa. Dock 

belyser Eriksson et al. (2008) att de personer som tyckte om det självständiga arbetet var 

tillfredsställda med denna typ av organisationsform men ledarskapet i sig hade en avgörande 

roll för hälsotillståndet hos medarbetarna. Andra, Waldman, Siegel och Javidan (2006) menar 

att ett ledarskap som dessutom är karismatiskt kan främja hälsa och prestation. En ledare som 

förmår medarbetarna att bortse från sina egna intressen skapar en vi-känsla som i sin tur leder 

till en känsla av sammanhang (KASAM, Svartvik et al., 2002). KASAM kopplas ofta till 

individers hälsa och kan därför även vara användbar i förhållande till arbetstillfredsställelse. 

Kasam-begreppet lanserades av Aaron Antonovsky och består av komponenterna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Svartvik et al., 2002). Om dessa tre 

beståndsdelar finns i en människas liv leder det till en känsla av sammanhang. När en 

medarbetare har förståelse för hur det individuella arbetet hänger ihop med andras arbete och 

arbetet inom organisationen skulle således en känsla av begriplighet uppnås. Ett exempel på 

hanterbarhet är när en medarbetare kan självreglera arbetsbelastningen. Den sista 

komponenten meningsfullheten berör goda relationer, stolthet och glädje. Det är dock 

avgörande i vilken utsträckning medarbetaren har möjlighet till inflytande, det gäller både de 

individuella arbetsuppgifterna och inom organisationen. När dessa komponenter är uppfyllda 

kan medarbetaren känna sig tillfredsställd med sitt arbete (Svartvik et al., 2002). 

 

Eftersom arbetsmarknaden innefattar människor i alla åldrar vore det rimligt att ålder som 

faktor påverkar arbetstillfredsställelsen. Forskning delar in Englands arbetsmarknad i tre olika 

generationer (Macky, Gardner och Forsyth, 2008). Generationerna kategoriserades utifrån 

ålder (unga, medelålders, äldre) och påvisade att det fanns skillnader i de olika gruppernas sätt 

att värdera sitt arbete (Macky et al., 2008). Avery, McKay och Wilson (2007) studerade 

förhållandet mellan den anställdes engagemang för sitt arbete i relation till ålder. Resultatet 

visade att en person som länge befunnit sig på samma arbetsplats hade ett ökat engagemang. 

Ju längre en individ varit på arbetsplatsen desto bättre trivdes den. Orsaken till detta visade 

sig vara identifikationen med arbetsplatsen enligt Avery et al. (2007). Andras (Boumans, De 

Jong och Janssens, 2011) forskning visar att motivation och arbetstillfredsställelse ser olika ut 
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beroende på om man befinner sig i den yngre eller äldre generationen. Utifrån en 

regressionsanalys fann forskarna främst två signifikanta samband. Den äldre generationen 

hade högre motivation till arbetet än den yngre. De äldre var intresserade av att ha ett 

utmanande och utvecklande arbete för att finna motivation medan de yngre motiverades av 

möjlighet till karriär. Boumans et al. (2011) slutsats var att arbetsledningen bör ge arbetarna 

oberoende av ålder utmanande och utvecklande arbetsuppgifter för att öka motivation och 

arbetstillfredsställelse. Herzberg hade ett annat sätt att se på vad som fick medarbetare att 

trivas med sitt arbete och vad i arbetet som lett till vantrivsel (Furnham, Eracleous & 

Chamorro-Premuzic. 2009). Ett flertal personer fick beskriva dels en situation som fick dem 

att trivas och dels en situation som föranlett vantrivsel på arbetet. Det visade sig att trivsel och 

vantrivsel inte var varandras motsatser utan kategoriserades som hygien- och 

motivationsfaktorer. Under hygienfaktorerna samlades arbetstrygghet, arbetsförhållanden, 

status och lön. Om brister fanns i dessa faktorer förorsakade det vantrivsel men det betydde 

inte att faktorerna bidrog till trivsel.  

 

Motivationsfaktorerna däremot skapade trivsel när de fanns tillhands men avsaknaden av dem 

framkallade inte vantrivsel. Under motivationsfaktorerna hamnar prestationer, uppskattning, 

ansvar och utvecklingsmöjligheter (Furnham et al., 2009). Som tidigare nämnts är det rimligt 

att tro att arbetstillfredsställelsen är en konsekvens av samtliga faktorer (Ledarskap, 

gemenskap, inflytande, fysisk arbetsmiljö och ålder). Locke hade en teori om när 

arbetstillfredsställelse infann sig i sin värdediskrepansteori (Locke, Fredrick, Buckner & 

Bobko, 1985). Vid en diskrepans finns ett glapp mellan hur en person vill att något ska vara 

och hur det faktiskt är. I arbetslivet kan det betyda att en medarbetares arbete inte 

överensstämmer med de önskvärda arbetsuppgifterna. Medarbetaren skulle då inte känna sig 

tillfredsställd med sitt arbete. Locke menar att tillfredsställelse uppstår när personliga 

önskemål uppfylls och att de önskemålen kan se väldigt olika ut eftersom de är helt 

individuella. Arbetstillfredsställelsen infinner sig först när medarbetarens arbete motsvarar 

förväntningarna (Locke et al., 1985). Genom arbetsmarknadens olika generationer (yngre, 

medelålders, äldre) och den individuella skillnaden som påvisats i vad som får oss 

arbetstillfredsställda, har vi funnit utgångspunkten till vår undersökning. Syftet med studien är 

att se om en modell med faktorerna ledarskap, gemenskap, inflytande, fysisk arbetsmiljö och 

ålder kan predicera arbetstillfredsställelse. Det är rimligt att tro att vissa faktorer kring den 

upplevda arbetstillfredsställelsen är mer subjektivt lagda och andra faktorer mer generella. 

Frågeställningen utifrån hypotesen är således: vilka faktorer påverkar arbetstillfredsställelsen?  
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Metod 

Urval och undersökningsdeltagare 

Genom ett strategiskt urval har 230 webbenkäter skickats ut till ett internationellt företag 

inom tobaksbranschen. Anledningen till urvalet är av det breda åldersspannet som finns på 

företaget, vilket var ett krav för studien. Av 230 utskickade enkäter besvarades 127 vilket gav 

en svarsfrekvens på 55%. Av 3924 möjliga enskilda svar i enkäten besvarades 3367 vilket 

gjorde ett internt bortfall på 0,98%.  

 

Material 

För att mäta arbetstillfredsställelsen utformades en webbenkät (Se Bilaga 1) i kombination av 

testen JSS (Job Satisfaction Survey), ASK (Arbetskrav, Socialt stöd, Kontroll och kompetens) 

och utifrån en artikel av Mortimer och Borman (1988). De valda frågorna omvandlades till 

påståenden för att överensstämma med studiens syfte, fyra av dem översattes från engelska till 

svenska. De återöversattes och godkändes av en engelsktalande  person. Svaren lämnades på 

en femgradig likertskala, där ett motsvarade instämmer inte alls och fem motsvarade 

instämmer helt. Tre av frågorna var omvända (3, 21, 27). Enkäten innehöll 27 påståenden 

samt två frågor om ålder och kön. Frågorna berörde följande fem områden, ledarskap (Fråga: 

3, 8, 13, 18, 22, 25), fysisk arbetsmiljö (Fråga: 5, 10, 15, 20, 27), inflytande (Fråga: 4, 9, 14, 

19, 21, 26), gemenskap (Fråga: 1, 6, 11, 16, 23), och arbetstillfredsställelse (Fråga: 2, 7, 12, 

17, 24). Frågorna slumpades medvetet för att undvika att respondenterna skulle kunna 

förutsäga vilken faktor som låg bakom påståendet, istället för att ta sig an påståendet. 

Respektive faktor medelvärdesbildades innan den analyserades.  

 

Tillvägagångssätt 

Ett internationellt företag inom tobaksbranschen kontaktades för studien, ett godkännande 

gavs av den HR-ansvarige som tillsatte en kontaktperson för uppgiften. Datainsamling skedde 

med hjälp av kontaktpersonen som skickade ut webbenkäten via e-post till de berörda 

respondenterna. Det skickades ut 230 webbenkäter till olika personer inom delar av företaget. 

Respondenterna fick information om studien av kontaktpersonen samt ett följebrev 

innehållandes syfte, tillvägagångssätt och forskningsetiska aspekter. Den 26:e mars skickades 

enkäten ut och sista svarsdag var 9:e april. På grund av låg svarsfrekvens skickades 
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påminnelser ut via e-post vid två tillfällen för att öka frekvensen, en efter halva perioden och 

en dag innan deadline. Samtliga respondenter i studien nåddes av informationen om frivilligt 

deltagande och anonymitet. Kontaktpersonen fick aldrig möjligheten att se respondenternas 

enskilda svar för att säkerställa anonymiteten. Påminnelserna som skickades ut via e-post 

nådde alla respondenter för att behålla anonymitet gentemot sina arbetskamrater. 

 

Design och dataanalys 

En modell med ledarskap, gemenskap, inflytande, fysisk arbetsmiljö och ålder som 

prediktorvariabler för arbetstillfredsställelse som beroende variabel, analyserades med hjälp 

av en multipelregressionsanalys.  

 

Resultat 

Den multipla regressionsanalysen av modellen förklarar arbetstillfredsställelse bättre än 

slumpen F(5,117)=39.99, p<.01. Hela 63% av variansen av arbetstillfredsställelsen i 

stickprovet kan förklaras av variansen i prediktorerna. Ledarskap och inflytande bidrar 

signifikant till modellen (se Tabell 1). Finns det inflytande och ett starkt ledarskap upplever 

respondenterna på företaget arbetstillfredsställelse. 

Tabell 1. Statistiska värden för samtliga prediktorer i den multipla regressionsanalysen 

redovisas i B, SE B (Standard Error B), β (Beta), t (t-värde), p (Signifikansvärde).  

 

 

 

 

 

Tabell 2. Deskriptiv data för samtliga variabler som ingick i multipelregressionsanalysen och 

redovisas i medelvärden och standardavvikelser (M & SD) n=127 (antalet besvarade enkäter).  
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Diskussion 

Resultatet visade att både inflytande och ledarskap har ett signifikant bidrag till modellen för 

att predicera arbetstillfredsställelse. De andra faktorerna bidrog ej signifikant till modellen, 

därför kan inflytande och ledarskap betraktas som mer generella eftersom flertalet individer 

förhållit sig likvärdigt gentemot faktorerna. 

 

Att inflytande och ledarskap bidrog signifikant till modellen är inte överraskande eftersom de 

med sannolika skäl är styrande faktorer för en fungerande organisation. Eriksson et al. (2008) 

påvisade att ledarskap är viktigt för hälsa och arbetstillfredsställelse, vilket går i linje med 

resultatet. Även feedback och arbetstid har poängterats som viktiga beståndsdelar (Aasland et 

al., 2010), feedback kan vara ett användbart verktyg för ledaren att närma sig sina 

medarbetare. Detta kan öppna upp för möjligheter till en bättre kommunikation och 

delaktighet, vilket i sin tur leder till inflytande för medarbetaren. Självreglerad arbetstid kan 

vara ett rimligt motiv till inflytande. Det kan tänkas bero på att en individ som känner sig sedd 

trivs bättre på arbetsplatsen, vilket är i linje med Hawthornestudierna som påvisade vikten av 

att uppskatta sina medarbetare genom att uppmärksamma dem (Adair, 1984). Troligtvis finns 

det en känslomässig koppling mellan uppskattning från ledningen och arbetstillfredsställelsen, 

vilket Vlachos et al. (2012) stärker i sin studie. Arbetstillfredsställelse verkar främst ha ett 

samband med meningsfullhet och känslor (Vlachos et al., 2012). Det är rimligt att den 

specifika organisationen kan uppleva en känsla av sammanhang med hjälp av faktorerna 

inflytande och ledarskap i spetsen. Ur Antonovskys begrepp KASAM (Svartvik et al., 2002), 

finns samtliga komponenter (begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet) intressanta att 

koppla till resultatet. Det är rimligt att meningsfullhet och hanterbarhet är nära besläktade 

med faktorn inflytande. En medarbetare med möjlighet att påverka sin arbetssituation finner 

troligen meningsfullheten och en ökad arbetstillfredsställelse. Vid en chans att reglera 
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arbetsbelastning samt ha kännedom om stödfunktioner på arbetsplatsen är det rimligt att 

arbetet blir mer hanterbart. Även Antonovskys sista komponent begriplighet går att se i 

resultatet och uppnås genom faktorn ledarskap som upprätthåller struktur för organisationen. 

  

I Herzbergs motivations- och hygienteori (Furnham et al., 2009) kan paralleller delvis kopplas 

till resultatet. Det är rimligt att faktorerna inflytande och ledarskap placerar sig under 

hygienfaktorerna och att avsaknaden av dessa skulle orsaka vantrivsel. Så långt är resultatet i 

enighet med Herzberg, men att de inte skulle bidra till trivsel finner vi inget stöd för. Eftersom 

resultatet påvisar att själva arbetstillfredsställelsen har ett samband med inflytande och 

ledarskap, bidrar det troligen till trivsel. Motivationsfaktorerna skapar trivsel när de är 

närvarande men orsakar inte vantrivsel vid frånvaro (Furnham et al., 2009) och skulle då 

tänkas vara gemenskap och fysisk arbetsmiljö. På så vis är det troligt att 

motivationsfaktorerna borde klassas som mer subjektiva och hygienfaktorerna som mer 

generella. Det är rimligt att en organisation har ett antal faktorer som är betydande för alla, 

antaganden finns om att arbetstillfredsställelse berör både subjektivt lagda faktorer och mer 

generella faktorer. Med det menas att de är rimligt att exempelvis gemenskap och fysisk 

arbetsmiljö skulle vara kopplade till individens egenintresse. Det skulle kunna vara så att en 

individ värderar gemenskapen på arbetsplatsen väldigt högt medan en annan individ endast 

vill utföra sina arbetsuppgifter. Gemenskap kan tänkas vara en källa till glädje och i sig en 

motivationsfaktor, men inte för alla. Där av kan resultatet se olika ut beroende på det 

subjektiva behovet, vilket är i linje med Lockes värdediskrepansteori (Locke et al., 1985) som 

berör de subjektiva faktorerna. Locke menar att arbetstillfredsställelse uppstår när 

medarbetarens egna förväntningar inför arbetsuppgifterna överensstämmer med verkligheten. 

Det som saknas i Lockes teori är det generella perspektivet. De mer generella faktorerna kan 

vid en liknelse ses som grundpelare i organisationen. Utan dem skulle det säkerligen vara 

svårt att upprätthålla en fungerande organisation, om allas subjektiva intressen styrde. Det är 

därför relevant för organisationer att hitta grundpelarna som är anpassade för deras 

verksamhet. Troligen kan de se olika ut beroende på bransch. 

 

En faktor som förväntades ha ett tydligare samband med arbetstillfredsställelse var ålder. Det 

kan spekuleras i om resultatet sett annorlunda ut om urvalet hade varit större och om studien 

tagit hänsyn till hur länge respondenterna arbetat inom organisationen. Avery et al. (2007) 

forskning stärker att ju längre person arbetat inom samma organisation desto mer engagemang 

och upplevelse av arbetstillfredsställelse. Att studien inte tog hänsyn till tiden inom 
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organisationen, som en faktor, kan helt klart ha påverkat resultatet. En ovidkommande 

variabel som påverkat resultatet kan tänkas vara hur sanningsenligt respondenterna besvarat 

enkäten. Vid en webbenkät är det svårt att kontrollera hur miljön kring respondenten ser ut, de 

kan exempelvis varit störningar i ljudmiljön eller påverkats av när på dygnet enkäten 

besvarades. Ljudmiljön i sig är problematisk att kontrollera eftersom det är svårt att veta hur 

miljön ser ut kring varje enskild respondent samt att ljudstörningar är en individuell 

upplevelse. När på dygnet enkäten besvarades hade varit möjligt att kontrollera med hjälp av 

en snäv tidsbegränsning mellan utskick och deadline men då hade det istället funnits en risk 

för låg svarsfrekvens. 

 

Inför kommande forskning är ålder som faktor intressant eftersom det är troligt att det skiljer 

sig mellan den yngre och äldre generationen. Det är rimligt att generationerna värderar 

faktorer olika i samband med arbetstillfredsställelse. Ett annat förslag för framtida forskning 

är att utifrån ledarskapet som faktor undersöka hälsotillståndet hos organisationen. Troligen 

skulle organisationer vara angelägna om att utveckla ledarskapet om vetskapen fanns gällande 

dess positivt bidragande effekt till en god hälsa. Det är något Eriksson et al. (2008) stärker 

genom sin forskning, då den påvisar att ledarskapet influerar organisationens hälsa positivt. 

Vidare utifrån resultatet vore det intressant att utveckla studien i flera steg. Det första steget 

vore att göra en jämförelse av resultatet med anda företag inom samma bransch för att se om 

det är samma faktorer som skattas högt. Därefter kan resultatet jämföras med företag inom 

andra branscher. Beroende på hur det resultatet skulle se ut vore det dessutom intressant att 

analysera kommunala respektive privata organisationer. För studiens specifika organisation 

skulle de konkreta åtgärderna utifrån resultatet beröra utveckling av faktorerna inflytande och 

ledarskap. De kan ses som organisationens grundläggande behov i linje med Maslows 

behovshierarki (Maslow, 1943). Medarbetarna inom organisationen skattar faktorerna 

inflytande och ledarskap högre än de andra faktorerna. Eftersom flertalet respondenter skattat 

dessa faktorer högt är det rimligt att de är viktiga för en upplevelse av arbetstillfredsställelse. 

Det är dock viktigt att poängtera att det inte finns någon vetskap om hur väl dessa faktorer i 

nuläget influerar organisationen. Ett förslag är därför att kartlägga nuläget och utifrån den 

kartläggningen utforma en framtidsplan. Faktorerna ledarskap, gemenskap, inflytande, fysisk 

arbetsmiljö och ålder har givits ett försök att kategoriseras utifrån ett subjektivt och generellt 

perspektiv. Slutsatsen med bidrag från tidigare forskning, teorier och egna reslutat leder till att 

inflytande och ledarskap har egenskaperna för att klassas som generella faktorer. 
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5. Bilagor 

Bilaga 

Arbetstrivsel 

Hej. 

Vi är två tjejer som studerar sista terminen på Personal- och arbetslivsprogrammet vid 

Högskolan i Gävle. Innan vi kan ta vår examen ska vi genomföra en C-uppsats där denna 

enkät är en viktig pusselbit för genomförandet. Vi har fått möjligheten att mäta arbetstrivseln 

på er arbetsplats. 

Medverkan är frivillig men dina svar är högt uppskattade. Svaren som lämnas kommer att 

behandlas konfidentiellt.  Enkäten tar max 5 minuter. Kontrollera att du har besvarat samtliga 

frågor. 

Har du frågor kring enkäten kontakta oss på kristin.malm88@gmail.com 

Tack för din medverkan! 

 

Kön 

 Kvinna 

 Man 

 

Vad är din ålder? 

 

  

  

1. Jag upplever att min arbetsgrupp är en källa till glädje och gemenskap 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

2. Jag känner mig tillfredsställd med mina arbetsuppgifter 
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1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

3. Det är svårt att förena krav från olika personer på min arbetsplats 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

4. Jag upplever att jag själv kan planera när jag ska genomföra olika arbetsuppgifter 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

5. Jag upplever att jag får tillgång till de ergonomiska hjälpmedel jag behöver 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

6. Jag känner mig accepterad av mina arbetskamrater 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

7. Jag upplever att mitt arbete ger möjligheter till att lära sig nya saker 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

8. Jag upplever att kommunikationen inom organisationen är bra 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 
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9. Jag känner att jag kan påverka sådana aspekter i mitt arbete som är betydelsefulla 

för slutresultatet 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

10. Jag upplever det befintliga ljuset på arbetsplatsen som tillfredsställande 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

 

11. Det händer att jag får ett riktigt gott skratt tillsammans med mina arbetskamrater 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

12. Jag upplever att mitt arbete bidrar till min personliga utveckling 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

13. Jag upplever att jag får kännedom om viktiga saker som berör mitt arbete 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

14. Jag känner att jag har tillräckliga möjligheter för att påverka min arbetsgrupp 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

15. Jag upplever inte ljudnivån på min arbetsplats som störande 

 
1 2 3 4 5 
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Instämmer inte alls      Instämmer helt 

16. Jag tycker om de människor jag arbetar med 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

17. Jag upplever att mitt arbete innehåller tillräckligt med kvalificerade arbetsuppgifter 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

18. Jag upplever att jag får hjälp i mitt arbete då jag stöter på problem 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

19. Jag känner att det är jag som styr min arbetstakt 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

 

 

20. Jag upplever att luftkvaliteten på min arbetsplats är bra 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

21. Jag upplever att jag har så många arbetsuppgifter att det inverkar negativt på mina 

möjligheter att arbeta effektivt 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 
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22. Jag upplever tillräcklig uppskattning för min arbetsinsats 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

23. Jag känner en god sammanhållning mellan mig och övriga på min arbetsplats 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

24. Jag känner stolthet över att arbeta med det jag gör 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

25. Jag upplever att jag får konstruktiva synpunkter på mitt utförda arbete 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

26. Jag känner att jag självständigt kan påverka på vilket sätt mina arbetsuppgifter 

skall slutföras 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

 27Jag upplever ljud från kaffemaskin, kontorsutrustning som skrivare, fläktar mm. 

som störande 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls      Instämmer helt 

 


