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För att bättre förstå vad som leder till frånvaro och frivilliga avgångar 
inom kriminalvården är det aktuellt att undersöka vilka faktorer som 
påverkar dessa beteenden. Syftet med denna studie var att undersöka 
vad ett antal faktorer i arbetsklimatet betydde för individers 
arbetsrelaterade attityder. Vidare undersöktes om effekterna av 
klimatvariablerna på attityden intention till uppsägning medierades av 
de arbetsrelaterade attityderna. Deltagare i undersökningen var 
kriminalvårdare (N = 90) på en anstalt i Norrtälje. Sammanfattningsvis 
tyder resultatet på att det varierade vilka klimatfaktorer som kunde 
predicera de olika attityderna. Arbetstrivsel och lönetillfredsställelse 
visade sig vara de viktigaste faktorerna för att predicera attityden 
intention till uppsägning. För att reducera negativa beteenden och 
frivillig avgång inom kriminalvården bör tillgång till 
medbestämmande, lärande och kompetensutveckling samt feedback 
ökas, samtidigt som måloklarheten reduceras. 

 
 

Arbetsplatsen och dess utformning har sedan 1900-talets början varit i fokus för forskare i 
Europa och USA (Barling & Griffiths, 2003). Den tidiga forskningen utmynnade i början av 
1970-talet i teorier om hur arbetsmetoderna, arbetsplatsen och materialet skulle anpassas till 
individerna (Gardell 1971, 1977; Hackman & Oldham, 1975). Under de senaste 20 åren har 
arbetsmiljöforskningen inriktats mer till att handla om psykologiska aspekter av samspelet 
mellan anställda och den miljö de arbetar i (Brown & Leigh, 1996; James & Sells, 1981; 
Parker et al.,2003). Enligt Lambert (2004) är arbetsklimatet den enskilda faktor som har mest 
betydelse för de anställdas attityder till organisationen som helhet. De attityder som de 
anställda upplever antas sedan kunna forma individers intentioner och beteenden. Ett dåligt 
arbetsklimat har enligt en metaanalys av Parker et al. (2003) visat sig vara kopplat till både 
arbetsrelaterade attityder, såsom arbetsotrivsel (Schneider & Snyder, 1975), dålig 
identifikation med organisationen (Brown & Leigh, 1996), sämre arbetsinlevelse (Brown & 
Leigh, 1996) och såväl hälsobesvär (utbrändhet, McIntosh, 1995) som sämre prestationer på 
arbetet (Pritchard & Karasick, 1973). Ytterligare en anledning till intresset för arbetsklimatet 
är dess antagna koppling till frånvaro och frivilliga uppsägningar (Cotton & Tuttle, 1986). 
 
Arbetsklimatet skiljer sig väsentligt åt för olika yrkesgrupper och organisationer. En 
verksamhet som enligt flera studier (Härenstam, Palm & Theorell 1988; Lambert, 2004; 
Schaufeli & Peeters, 2000) har erfarit en hög grad av beteendemässiga reaktioner såsom 
sjukfrånvaro och frivillig avgång är kriminalvården. Enligt Härenstam et al. (1988) fängslas 
allt fler människor som är våldsamma, drogberoende och mentalt sjuka. Detta har lett till en 
ökad press i kontakten mellan kriminalvårdare och intagna. Inom kriminalvården har sparkrav 
under de senaste åren också inneburit minskade personalresurser med ökad arbetsbelastning 
och upplevelser av stress som följd (Kling & Gustavsson, 2004). Förutom den mer 
traditionella belastningen med för många eller svåra uppgifter och för lite tid att utföra dem, 
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tillkommer den emotionella belastning som vårdyrket för med sig. Flera studier gällande 
anställda med vårdande yrken har visat att den vårdande dimensionen tycks påverka den 
emotionella belastningen hos den anställde (Dollard & Winefield, 1998; Söderfeldt, 
Söderfeldt, Muntaner, O’Campo, Warg & Ohlson, 1996).  
 
En annan organisatorisk faktor som ansetts generera arbetsrelaterad stress för kriminalvårdare 
är konflikten mellan att agera som vårdare och som säkerhetsvakt (Schaufeli & Peeters, 
2000). Även frånvaron av möjligheten att kunna påverka beslut (autonomi) gällande arbetet 
på en anstalt har i undersökningar visat sig vara en bidragande orsak till arbetsotrivsel inom 
kriminalvården (Dollard & Winefield, 1998). Sparkraven inom kriminalvården har också 
påverkat det sociala stödet inom verksamheten negativt. Färre anställda innebär mindre tid för 
samtal inom personalgrupperna och möjligheten till den så viktiga handledningen har dragits 
in. Enligt Schaufeli och Peeters (2000) var feedback och support från cheferna en viktig del i 
kriminalvårdarnas prestationer på arbetet. Detta gäller speciellt när det finns strukturella 
rollproblem inblandade. Liksom andra vårdrelaterade organisationer anses kriminalvården 
tillhöra de yrken som är lågavlönade. Faktorer som dålig lön, trög befordringsgång och få 
förmåner har visat sig hänga samman med arbetsrelaterad stress hos kriminalvårdare 
(Rosefield, 1981; refererad i Schaufeli & Peeters, 2000). Vissa aspekter av arbetsklimatet för 
en kriminalvårdare skiljer sig från andra yrken och verksamheter. Trots detta har tidigare 
studier konstaterat att kriminalvårdarnas stress kan prediceras av faktorer som delas av de 
flesta organisationer (Triplett, Mullings & Scarborough, 1996). 
 
Sammantaget har kriminalvårdare som arbetar på en sluten anstalt en komplex och 
mångfacetterad arbetsroll att förvalta. Att utreda vilka faktorer i arbetsmiljön som har 
betydelse för de anställdas attityder är mycket aktuellt för kriminalvården som årligen 
omsätter närmare 8000 årsarbetskrafter. Det är viktigt att medarbetarna inte sjukskriver sig 
eller väljer att lämna organisationen. Bland annat är det mycket kostsamt att utbilda 
kriminalvårdare (8 + 14 veckors betald utbildning). Frivillig avgång skapar även oro bland 
klienter och högre arbetsbelastning för de som stannar kvar. Detta kan i sin tur leda till 
försämrade resultat i vårdhänseende. Detta bekräftas även av Mobley (1977) som menade att 
de negativa konsekvenserna för organisationer vid frivillig avgång inkluderar kostnader för att 
anställa ny personal, förlust av högpresterande personal och därmed minskad produktivitet. 
 
Arbetsklimat 
 
Arbetsklimatet är ett annat ord för upplevd arbetsmiljö. James och James (1989) menade att 
genom individens subjektiva uppfattningar och kognitiva representationer av sitt arbete tolkas 
organisationens klimat (dvs till vilken grad miljön tolkas som varm, vänskaplit och ger 
support, utmaningar och klarhet). Dessa tolkningar filtreras sedan genom individens 
värderingar och normer samt hur viktiga dessa aspekter är för dennes välmående på 
arbetsplatsen. På detta sätt blir händelser psykologiskt meningsfulla för individen. 
Uppfattningarna påverkar sedan i sin tur individernas möjligheter att förutsäga resultatet av 
arbetet och ger dem möjlighet att välja andra sätt att agera på. Som ett svar på individens 
tolkning och utvärdering av arbetsklimatet formas olika affektiva reaktioner, som antas 
utmynna i olika arbetsrelaterade attityder och intentioner (James & Sells, 1981). Från 
arbetsgivarens sida är det således viktigare att studera arbetsklimatet än de rent fysiska 
aspekterna på arbetsplatsen (James, Hater, Gent, & Bruni, 1978).  
 
Arbetsklimat är ett multidimensionellt begrepp och det finns flera teorier om vilka 
dimensioner som kan tillskrivas variationen av arbetsmiljön. Tidigare studier av James och 
Sells (1991) identifierade fyra dimensioner på en högre nivå som tillsammans kunde spegla 
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psykologiska värderingar i individers arbetssituation. Dessa dimensioner vilade på individers 
uppfattningar om rollstress, vissa arbetskaraktäristika, exempelvis feedback och graden av 
medbestämmande, arbetsgruppens värme och sammanhållning samt slutligen ledarskapet i 
organisationen. Mot bakgrund av omfattande organisatoriska förändringar inom 
kriminalvården under 2006, omfattade denna studie inte dimensionen ledarskapet som James 
och Sells (1981) argumenterade för.  
 

Rollstress. Dimensionen rollstress har sammankopplats med arbetsotrivsel och 
sämre identifikation med organisationen hos kriminalvårdare (Schaufeli & Peeters, 2000; 
Triplett et al., 1996). Med roll avses att det finns förväntningar på hur anställda i en specifik 
position skall bete sig. Rollen kan vara outtalad eller finnas nedskriven och förväntningarna 
förs över till rollinnehavaren, dvs. den anställde (Rousseau, 1989). Information om 
förväntningarna kan den anställde sedan använda sig av för att hantera olika situationer på 
arbetsplatsen. När informationen om rollen är motsägelsefull eller saknas kan det leda till 
stress för individen. Den arbetsrelaterade rollstressen kan delas in i fyra underdimensioner: 
arbetsbelastning, emotionell belastning, rollkonflikt och måloklarhet (James & Sells, 1981).  
 
Arbetsbelastning kan definieras som hög ”peak load”, det vill säga för mycket att göra under 
för kort tid, eller för kort tid för återhämtning (James & Sells, 1981). Även arbetsbelastning i 
form av att utföra flera sysslor samtidigt har i flera studier rapporterats påverka pressen på de 
anställda (Schaufeli & Peeters, 2000; Triplett et al., 1996). 
 
De emotionella kraven är en annan del av den kvantitativa belastningen som kriminalvårdarna 
upplever. Emotionella krav har definierats som de aspekter av arbetet som kräver stora 
emotionella ansträngningar på grund av det nära arbetet med klienter (Van Vegchel, de Jonge, 
Söderfeldt, Dormann & Schaufeli, 2004). Arbeten där interaktioner med patienter eller 
klienter har en central aspekt har visat sig innehålla mer emotionell belastning än andra yrken. 
Emotionella krav har även visat sig vara positivt korrelerat med emotionell utmattning och 
utbrändhet. Både emotionell och kvantitativ belastning har ansetts kunna predicera utbrändhet 
(Van Vegchel et al., 2004). Undersökningar har vittnat om upplevelser av emotionella krav 
hos kriminalvårdarna. Whitehead (1989) påvisade i en studie att ju fler timmar som 
kriminalvårdare spenderade i direkt kontakt med sina klienter, desto fler stressymtom 
rapporterades. 
 
Rollkonflikt relaterar till i vilken utsträckning den anställdes arbetsuppgifter står i konflikt 
med varandra (James & James, 1989). Det kan gälla krav från flera håll som inte går att 
förena, eller arbetsuppgifter som den anställde inte anser bör inkluderas i arbetsuppgifterna. 
Flera studier har påvisat att kriminalvårdare upplever rollkonflikt. Rollkonflikten antas vara 
påverkad av att inneha rollerna som både vårdare och säkerhetsvakt. (Schaufeli & Peeters, 
2000; Triplett et al., 1996).  
 
En annan aspekt av rollstressen utgörs av oklara mål. Måloklarhet relaterar till hur individer 
påverkas av frånvaro av information om hur arbetet skall utföras eller hur det värderas (James 
& Sells, 1981). Båda rollkonflikt och måloklarhet har associerats med sämre arbetstrivsel, 
sämre identifikation med organisationen, minskad arbetsinlevelse (Jackson & Schuler,1985; 
Rizzo, House & Lirtzman, 1970) och viljan att lämna organisationen (Porter, Steers, Mowday 
& Boulian, 1974).  
 

Arbetets karaktäristika. Autonomi handlar om i vilken grad den anställde 
känner personligt ansvar och medbestämmande på arbetsplatsen. (James & Sells, 1981) 
modell. Institutionella policys, regler och lagar som skall efterlevas tillhör vardagen för 
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anställda inom många statliga myndigheter och verk. Detta gäller även för kriminalvårdare 
som rapporterar att detta är en källa till stress och frustration (Poole & Regoli, 1980; Triplett 
et al., 1996). Enligt Karasek och Theorell (1990) kan det urskiljas två aspekter av autonomi på 
arbetet, hur mycket kontroll medarbetaren har över hur arbetsuppgiften skall utföras och 
beslutsauktoritet. Beslutsauktoritet syftar till hur stor möjlighet att delta i beslutsfattandet på 
arbetsplatsen individen upplever. Autonomi har i metaanalyser befunnits ha ett positivt 
samband med både arbetstrivsel (Loher, Noe, Moeller & Fitzgerald, 1985) och identifikation 
med organisationen (Mathieu & Zajac, 1990). Medbestämmande i beslut på arbetsplatsen har 
också ansetts kunna främja upplevelsen av socialt stöd mellan kriminalvårdare (Whitehead, 
1989). 
 
Lärande och kompetensutveckling är en viktig aspekt av arbetets karaktäristika. Ett yrke som 
kräver användning av kunskaper, och skapar utmaningar och förser den anställde med 
möjligheter till lärande, är en viktig del av arbetsklimatet och de anställdas attityder till 
arbetet (James & Sells, 1981). Inom kriminalvården har understimulation kunnat kopplas till 
högre sjukfrånvaro och stress (Härenstam et al., 1988). Jurik och Winn (1987) fann att 
möjligheten till lärande inom organisationen uppvisade ett positivt samband med arbetstrivsel 
hos kriminalvårdare. 
 
Feedback definieras i denna studie i enlighet med Hackman och Lawler (1971) som hur 
mycket individen upplever att denne informeras om sina prestationer på arbetsplatsen. 
Karasek och Theorell (1990) menade att feedback har ett samband med socialt stöd på 
arbetsplatsen. Tidigare har kriminalvårdare kunnat ge och få feedback genom den så viktiga 
handledningen. Då möjligheter till handledning, på grund av minskade ekonomiska resurser 
torde detta påverka de anställdas uppfattning om arbetsmiljön som stödjande (Kling & 
Gustavsson, 2004). Detta bekräftas av Hom, Katerberg och Hulin (1979) som menar att brist 
på feedback i arbetet till och med kan vara ett skäl för individen att vilja lämna sin 
anställning.  
 

Arbetsgruppens sammanhållning och samarbete. I enlighet med James och 
James (1979) dimensioner av högre ordning, kan arbetsgruppens värme, vänskaplighet och 
sammanhållning kopplas till de anställdas tolkningar av organisationen som trygg och 
meningsfull. Arbetsgruppens sammanhållning definierades som ”i vilken mån det upplevdes 
att gruppen hade en varm, vänlig, gillande attityd till varandra” (James & Sells, 1981 s. 283). 
Begreppet har ansetts vara starkt sammankopplat till arbetsrelaterad stress. En bra 
sammanhållning inom arbetsgruppen har visat sig vara en bra stresshanteringsstrategi för 
kriminalvårdare. Ett gott samarbete kollegor emellan har även kopplats till säkerhetsaspekter 
och bättre vård av klienter inom kriminalvården (Triplett et al., 1996). Forskning har även 
visat på att gemenskapen i en grupp kan predicera arbetstrivsel (Lincoln & Kalleberg, 1990), 
prestationer och produktivitet (Schacter, Ellertson, Mc Bride & Gregory, 1951). 
 
Arbetsrelaterade attityder och beteendeintentioner 
 
De anställdas perceptioner och utvärderingar av arbetsklimatet kan antas spela en signifikant 
roll i hur deras attityder till arbetet skapas (James & James, 1989). Attityder kan definieras 
som ett bestående system av positiva och negativa evalueringar, känslor och 
beteendeintentioner inom individens sociala värld (Krech, Crutchfield & Ballachey, 1962) 
Enligt tidigare forskning har attityder delats upp i tre kategorier; kognition, affekt och 
intention). Affekt beskrivs som känslor, värderingar och emotionella tillstånd hos individer. 
Den kognitiva delen handlar om hur individer uppfattar olika objekt i omgivningen vilket sedan 
kommer fram i tankar och uttrycks i ord. Hur individer sedan väljer att handla i en situation 



 5 

styrs i sin tur av intentioner, det beteende de bestämt sig för att utföra (Ajzen & Fishbein, 
1980). Det finns metaanalytiskt stöd för att perceptioner av arbetsklimatet har ett säkerställt 
samband med arbetsrelaterade attityder, psykiskt välmående, motivation och prestationer 
(Parker et al., 2003). Den omfattande forskning som pågått under de senaste decennierna om 
arbetsklimatet, har pekat på ett antal arbetsrelaterade attityder som anses vara direkt kopplade 
till arbetsklimatet. Identifikation med organisationen (Mathieu & Zajac, 1990), arbetstrivsel 
(Loher et al., 1985) och arbetsinlevelse (Brown, 1996) är tre av de attityder som i 
metaanalyser visats inneha störst samband med arbetsklimatet på en arbetsplats. 
 

Identifikation med organisationen. Attityden identifikation med organisationen 
har ansetts vara sammankopplad med både personliga variabler och olika aspekter av 
arbetsklimatet, såsom arbetets och organisationens karaktäristika (Mathieu & Zajac, 1990). I 
denna studie mäts identifikationen som en affektiv attityd, och definieras som hur stark en 
persons identifikation och engagemang till en särskild arbetsorganisation är (Mowday, Steers 
& Porter, 1979).  Metaanalyser (Mathieu & Zajac, 1990) har visat stöd för att individer som 
känner identifikation med sitt företag, i större utsträckning accepterar dess värderingar och 
mål och anstränger sig mer. De är även mer lojala och har en starkare vilja att stanna kvar 
inom företaget. Detta har även tidigare påpekats av Mowday et al. (1979) som menade att en 
god identifikation med organisationen var det som bäst kunde predicera lägre nivåer av 
frivilliga uppsägningar. Enligt Mathieu och Zajac (1990) värderar organisationerna 
identifikationen i det hänseende att det förväntas minska sjukfrånvaron. Identifikationen med 
organisationen har även ansetts påverka beteenden som kreativitet och uppfinningsrikedom. 
Metaanalyser har påvisat ett starkt samband mellan attityderna identifikation med 
organisationen och arbetstrivsel (Mathieu & Zajac, 1990). Att sambandet mellan 
identifikation med organisationen och arbetstrivsel även gäller inom kriminalvården har 
bekräftats av Lambert (2004). 

 
Arbetstrivsel. En av de mest studerade attitydvariablerna inom den 

arbetspsykologiska forskningen är arbetstrivsel och en affektkomponent av attitydbegreppet. 
Till skillnad från identifikation med organisationen, som är ett vidare begrepp, reflekterar 
arbetstrivsel istället individens attityd till sina arbetsuppgifter (Mowday et al, 1979). 
Arbetstrivsel är mer ett individpsykologiskt begrepp som handlar om arbetstagarens 
känslomässiga reaktioner till sitt arbete och sin arbetssituation. Arbetstrivsel bestäms dels av 
den behovstillfredsställelse som individer får genom sitt arbete samt de anspråk och 
förväntningar på arbetet och arbetssituationen som finns (Locke, 1976). Ett gott arbetsklimat 
kan möjliggöra behovstillfredsställelse och påverka individens förväntningar och får därför en 
inverkan på individens arbetstrivsel. Agho, Price och Mueller (1992) identifierade faktorer 
som ansågs leda till sämre arbetstrivsel. Dessa inkluderade möjligheter till att finna andra 
arbeten utanför den egna organisationen och rollstress. Forskning har även funnit stöd för att 
det finns ett positivt samband mellan dimensionen av arbetsklimatet som innefattar arbetets 
karaktäristika och arbetstrivsel (Loher et al., 1985). Ett positivt utfall av dessa karaktäristika 
skulle enligt deras metaanalys leda till känslor av meningsfullhet och ansvar för individen och 
därmed ökad trivsel. Inom kriminalvården har god arbetstrivsel visat sig kunna predicera 
såväl prestationer som lägre nivåer av frivilliga uppsägningar Ett dåligt arbetsklimat har å 
andra sidan länkats samman med negativa beteenden som reducerade prestationer, förseningar 
och sjukskrivningar (Lambert, Hoogan & Barton, 2002).   
 

Arbetsinlevelse. En attityd som kopplats samman med både arbetstrivsel och 
identifikation med organisationen är arbetsinlevelse (Brown, 1996). I denna studie definieras 
arbetsinlevelse enligt Kanungo (1982) som ”kognitiv eller psykologisk identifikation med sitt 
arbete” (s. 342). Arbetsinlevelse avser precis som attityden identifikation med organisationen 
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en bindning. Den primära skillnaden är att arbetsinlevelse anses reflektera individens attityder 
gentemot arbetet i sig medan identifikation med organisationen refererar till individens 
bindning till organisationen som helhet (Morrow, 1983). Från organisationens håll har ökad 
arbetsinlevelse setts som en garanti för ökad prestation och ansetts kunna prediceras av 
faktorer inom arbetets karaktäristika (Pfeffer, 1994). Då arbetet på en anstalt många gånger 
innefattar monotona och rutinmässiga arbetssysslor samt brister i möjligheter att vara med och 
bestämma om hur arbetet skall utföras, kan det antas att arbetsinlevelsen är låg hos 
kriminalvårdarna (Schaufeli & Peeters, 2000). Arbetsinlevelse har liksom identifikation med 
organisationen ansetts kunna predicera individens benägenhet att frivilligt säga upp sig. Enligt 
en studie av Sjöberg och Sverke (2000) visade sig arbetsinlevelse vara direkt kopplad till 
intention till uppsägning och indirekt till beteendet uppsägning.  
 

Lönetillfredsställelse. Forskare har hävdat att känslan av att vara underbetald 
kan leda till ytterligare stress hos kriminalvårdare (Rosefield, 1981, refererad i Schaufeli & 
Peeters, 2000). Lawler (1971) summerade litteraturen om lönetillfredsställelse. Han fastslog 
att hur nöjd en individ var med sin lön influerades starkt av sambandet mellan hur hårt denne 
anstränger sig på sitt arbete och storleken på lönen som utbetalas. Även Locke (1976) 
indikerade att lönetillfredsställelsen är en evalueringsprocess, som påverkas av rättvisan 
mellan arbetsprestationen och den lön individen erhåller.  Det finns metaanalytiskt stöd för att 
vissa arbetskaraktäristika (autonomi och feedback uppvisade de starkaste sambanden) har ett 
positivt samband med lönetillfredsställelse (Williams, McDaniel & Nguyen, 2006). Med stöd 
av ovanstående teorier kan det antas att den höga belastning som upplevs i samverkan med 
den frånvaro av autonomi och feedback som anställda inom kriminalvården känner, påverkar 
känslan av lönetillfredsställelse. Lönenivån har generellt kopplats till lägre nivåer av frivillig 
avgång (Cotton & Tuttle, 1986; Porter & Steers, 1973) Andra har varit mer tveksamt inställda 
till denna koppling (Mobley, Griffeth, Hand & Meglino, 1979)  
 

Intention till uppsägning. Attityder, kombinerade med möjligheter att agera kan 
antas få betydelse för eller förutsäga ett beteende hos en individ (James et al., 1978). Flera 
studier visar att intentionen att handla är det som i sin tur styr beteendet (Steel & Ovalle, 
1984: Ajzen & Fishbein, 1977). Intention till att stanna eller att lämna en anställning hos en 
arbetsgivare, anses vara det avgörande kognitiva steget i beslutsprocessen gällande frivillig 
uppsägning (Steel & Ovalle, 1984). Enligt Brown och Leigh (1996) härstammar intentioner 
till uppsägning från att medarbetaren känner sig alienerad från arbetet eller organisationen 
eller både och. Dessa intentioner kan ses som en logisk konsekvens av minskad 
arbetsinlevelse hos individen. Enligt Gaertner (1999) kan det också antas att den individ som 
väljer att sluta sin anställning har en låg nivå av arbetstrivsel och identifikation med 
organisationen.  
 
Syfte 
 
Mot bakgrund av tidigare studier och ovanstående teoretiska antaganden har det 
grundläggande antagandet i denna studie varit, att de samlade upplevelserna av arbetsklimatet 
på en anstalt borde kunna förutsäga de arbetsrelaterade attityderna hos de anställda. 
Attityderna skulle i sin tur kunna predicera intentioner till uppsägning. I förlängningen, vilket 
inte undersökts i denna studie, kan arbetsklimatet antas leda till oönskade beteenden såsom 
frivillig avgång (se figur 1). 
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Figur 1. Teoretisk modell över studien. 
 
Denna undersökning har syftat till att utröna vad de olika faktorerna i tre av James och Sells 
(1981) dimensioner av arbetsklimatet betydde för individers arbetsrelaterade attityder inom 
kriminalvården. I ett andra steg undersöktes om effekterna av arbetsklimatet på intention till 
uppsägning medierades av de arbetsrelaterade attityderna. För att inte överskatta eventuella 
effekter av arbetsklimatet inkluderades även demografiska och personliga variabler i 
analysen.  
 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare och procedur 
 
Undersökningen utfördes på en anstalt i Norrtälje. Frågeformuläret delades ut till samtliga 
anställda. De fick själva fylla i och posta det till författaren med ett föradresserat och 
förfrankerat kuvert. Ett följebrev beskrev studiens syfte och de anställda försäkrades om att 
svaren skulle behandlas anonymt. Ytterligare ett följebrev inkluderades där ledningen på 
anstalten deklarerade att de hade godkänt studien, samt uppmuntrade de anställda till att svara 
på enkäten. Deltagandet i studien var frivilligt. Norrtäljeanstalten hade vid insamlandet av 
data 167 fast anställda och ca 20 vikarier som ingick i vikariepoolen. 90 frågeformulär inkom 
(svarsfrekvens = 48 %). Ur tabell 1 framgår att medelåldern på deltagarna var 42 år (SD = 
11.89) och hade i medeltal arbetat på anstalten i elva år (SD=10.05). Proportionen kvinnor var 
38 % (34 st.). Det interna bortfallet, dvs. de deltagare som inte hade svarat på alla frågor i 
enkäten var fem till antalet. I regressionsanalyserna inkluderades därmed 85 frågeformulär. 
 
Frågeformuläret 
 
Frågeformuläret inleddes med bakgrundsfrågor om ålder, kön och antal anställningsår. Då 
vissa av deltagarna hade personalansvar ställdes även en fråga om deltagaren hade personal- 
och/eller ekonomi ansvar. Sedan följde 86 påståenden som skulle besvaras enligt en 
femgradig Likertskala. Skalan gick från ”stämmer inte alls” till ”stämmer helt” vilket 
motsvaras av ett respektive fem. Då vissa påståenden i de skalor som användes hade 
reverserade svarsalternativ vändes dessa. Detta för att på ett enhetligt sätt kunna presentera 
styrka och riktning i dessa påståenden.  
 
Samtliga utfallsvariabler mättes som ett index av individens medelvärde av de påståenden 
som ingick i frågeskalan. Några av frågorna har modifierats i viss mån med tanke på att 
arbetsplatsen är en anstalt. Alla mätskalor med undantag av variabeln ”identifikation med 
organisationen” (.43) uppvisade god reliabilitet med alfavärden mellan .69 och .95. I tabell 1 
redovisas korrelationer mellan de demografiska variablerna, de personliga variablerna, 

Psykologiskt klimat 
 

• Rollstress 
• Arbetets 

karaktäristika 
• Arbetsgruppens 

sammanhållning 
och samarbete 

• (Ledarskapet) 
 

Arbetsrelaterade attityder 
 

• Identifikation med 
organisationen 

• Arbetstrivsel 
• Arbetsinlevelse 
• Lönetillfredsställelse 

Beteendeintentioner  
 

Intention till 
uppsägning 

Beteenden 
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dimensioner av arbetsklimatet och de arbetsrelaterade attityderna. I tabell 1 återfinns även 
deskriptiv statistik.  
 

Kontrollvaribler. Som kontrollvariabler användes även fyra demografiska 
variabler och två personliga variabler. De demografiska variablerna var kön (kvinna = 1, man 
= 2), ålder (år), antal år man arbetat (år) och om man hade chefsbefattning (chef = 1, vårdare 
= 2). De personliga variablerna som mättes var individernas positiva (ex. ”Jag lever ett 
mycket intressant liv”) och negativa affekt (ex. ”Jag upplever ofta humörsvängningar”). Den 
positiva och negativa affekten mättes med tolv påståenden vardera som baserades på Agho et 
al. (1992) 
 

Arbetsklimat. Rollstress mättes med fyra index; arbetsbelastning, emotionell 
belastning, rollkonflikt och måloklarhet. Arbetsbelastning mättes med tre påståenden som 
fokuserade på kvantitativ belastning. Arbetsbelastning definierades i denna studie i enlighet 
med James och James (1979) som upplevelsen av tidspress i samband med att utföra 
arbetsuppgifter och den prestation som krävs. Beehr, Walsh och Taber (1976) har konstruerat 
frågorna (ex. ”Jag har tillräckligt med tid för att klara mina arbetsuppgifter”). De 12 
påståenden som var avsedda att mäta hur individen upplevde den emotionella belastningen på 
sin arbetsplats, har översatts från Söderfeldt (1997), (ex. ”Konfronteras du i ditt arbete med 
orealistiska förväntningar från klienter”). Fem påståenden användes i denna studie för att 
mäta individens upplevelse av rollkonflikt. De påståenden som konstruerats av Rizzo et al. 
(1970), har översatts och modifierats av Sverke och Sjöberg (1997) (ex. ”Jag får motstridiga 
uppgifter av två eller flera personer i mitt arbete”). För att mäta hur individen upplever 
måloklarhet har tre påståenden använts. Dessa var en kombination av påståenden från Rizzo 
et al., (1970) och Caplan (1971). Exempel på påstående är: ”Jag vet vilket ansvarsområde jag 
har i mitt arbete.”  
 
Dimensionen arbetets karaktäristika mättes med tre index. Feedback mättes med tre 
påståenden, vilka syftar till att ta reda på individens möjlighet till att få återkoppling i sitt 
arbete. Dessa är konstruerade av Hackman och Oldham (1975) (ex. ”Jag får som regel veta 
hur tillfredsställande mina arbetsinsatser är”). De fyra påståenden som var avsedda att mäta 
individens möjlighet till inflytande i arbetet (autonomi) är utformade av Sverke och Sjöberg 
(1994) och som i sin tur har baserat dem på Hackman och Oldham (1975) och Walsh et al. 
(1980) (ex. ”Jag har tillräckligt stort inflytande i mitt arbete”). Lärande och 
kompetensutveckling mättes med tre frågor som utvecklats av Hellgren et al.(1997) (ex. ”Jag 
lär mig hela tiden något nytt i mitt arbete”). Dessa frågor var avsedda att mäta hur stora 
utmaningar den tillfrågade ansåg att arbetet erbjöd. 
 
Arbetsgruppens sammanhållning och samarbete bestod av fyra påståenden (Ex. ”I min 
arbetsgrupp löser vi problem på ett konstruktivt sätt”) hämtade från Taylor och Boers (1972) 
respektive Nystedt (1992).  
 

Arbetsrelaterade attityder. Identifikation med organisationen handlar om i 
vilken grad den anställde kan identifiera sig med organisationen. Fyra påståenden som 
utarbetats för att reflektera Allen och Meyers (1990) affektiva identifikations dimension 
användes (ex. ”Jag känner att jag är en viktig del av min anstalt”). Påståendena kommer från 
Mowday et. al (1979), Cook och Wall (1980) samt Guest och Dewe (1991). Arbetstrivsel 
innefattar individens upplevelse av tillfredställelse av arbetssituationen och sitt arbete (ex. 
”Jag känner att jag trivs på mitt arbete”) och mättes med tre påståenden som hämtats från 
Hellgren, Sjöberg och Sverke (1997). Arbetsinlevelse mättes i denna studie med hjälp av sex 
påståenden. Författare till frågorna var Sjöberg och Sverke (2000) som utformat dem som en 
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kortare version av Kanungos version från 1982  (ex. ”Flera av de viktigaste händelserna i mitt 
liv har med mitt nuvarande arbete att göra”). Lönetillfredsställelse mättes med tre påståenden 
som baserades på Camman, Fishman, Jenkins, och Klesh (1979) och Seashore, Lawler, 
Mirvis, och Camman (1982) (ex. ”Jag är nöjd med min lön”). Intention till uppsägning 
innefattade individens vilja att säga upp sig från sin anställning. Denna mättes med tre 
påståenden som är utarbetade av Sjöberg och Sverke (2000) som i sin tur har baserat frågorna 
på Lyons (1971) och Camman et al. (1979). Exempel på påstående: ”Jag söker aktivt efter 
andra jobb.” 
 
Dataanalys 
 
För att predicera de arbetsrelaterade attityderna användes fyra hierarkiska multipla 
regressionsanalyser, en per utfallsvariabel (identifikation med organisationen, arbetstrivsel, 
arbetsinlevelse och lönetillfredsställelse). Variablerna infogades i fyra hierarkiska steg. I steg 
ett inkluderades kontrollvariablerna: kön, ålder, antal anställningsår, vilken befattning samt 
positiv och negativ affekt. I det andra steget lades variablerna som mätte rollstress till och i 
steg tre inkluderades variablerna som tillhörde arbetets karaktäristika. Arbetsgruppens 
sammanhållning och samarbete var det fjärde och sista steget (i resultattabellen redovisas 
resultatet av varje steg samt det kvadrerade R-värdet (R2) för varje steg). För variabeln 
intention till uppsägning utfördes en regressionsanalys där de arbetsrelaterade attityderna, 
identifikation med organisationen, arbetstrivsel, arbetsinlevelse och lönetillfredsställelse lades 
till som ett femte steg (se tabell 3).  
 
 

Resultat 
 
Arbetsklimatfaktorer och arbetsrelaterade attityder 
Tabell 2 visar resultatet av regressionsanalyserna för attityderna. I den första analysen när 
identifikation med organisationen användes som beroende variabel, kunde de demografiska 
och personliga variablerna förklara 10 % av variansen. Ingen av variablerna visade sig vara 
signifikanta som prediktorer. I det andra steget kunde ytterligare 16 % av variansen förklaras 
av klimatfaktorerna kvantitativ arbetsbelastning, emotionell belastning, rollkonflikt och 
måloklarhet.  I detta steg var det faktorerna måloklarhet och emotionell belastning som 
signifikant bidrog som prediktorer till att förklara variansen. Båda sambanden var negativa, 
vilket antyder att ju mer oklarhet om målen och emotionell belastning individen upplevde, 
desto mindre var identifikationen med organisationen. När faktorerna autonomi och feedback 
samt lärande och kompetensutveckling lades till, var ingen av de nya faktorerna signifikanta, 
medan faktorn emotionell belastning fortfarande var signifikant. Det tredje steget bidrog med 
3 % till förklaringen av variansen i identifikation med organisationen. Totalt kunde samtliga 
faktorerna förklara 29 % av variationen av utfallet i det tredje steget. När sedan faktorn 
arbetsgruppens sammanhållning och samarbete lades till i det fjärde steget var emotionell 
belastning fortfarande signifikant. Detta steg tillförde ingen ytterligare förklaring av variansen 
till modellen.  Totalt kunde samtliga faktorer förklara 29 % av variansen i identifikation med 
organisationen.  
 
I nästa analys var attityden arbetstrivsel beroende variabel. I det första steget kunde de 
demografiska och personliga faktorerna förklara 17 % av variansen i arbetstrivsel. De faktorer 
som var signifikanta som prediktorer var positiv och negativ affekt. 
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Tabell 1. Korrelationsmatris och deskriptiv statistik för studiens samtliga variabler 
 

 
P < .05, ** P < .01, *** P < .001 (N = 85) 

                       
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 M SD α 

 
Personliga, demografiska 

                      

1 Ålder 1                   45.47 11.9 - 
2. Kön (man)  -.12 1                  1.62 1.48 - 
3. Antal anställningsår .49**  .14 1                 11.00 10.06 - 
4. Befattning (vårdare)  .34  .12 -.12 1                1.82 .38 - 
5. Positiv Affekt -.20 -.16 -

.42** 
-.05 1               3.04 .57 .79 

6. Negativ affekt -.07 -.08  .06  .06  .06 1              2.26 .85 .75 
                       
Rollstress 
 

7. Arbetsbelastning 

 
 

 .07 

 
 

 .06 

 
 

 .13 

 
 

-.18 

 
 

 .10 

 
 

 .19 

 
 

1 

             
 

3.07 

 
 

.85 

 
 

.70 
8. Emotionell belastning -.06 -.12 -.19 -.03  .12 .34**  .20 1            2.96 .70 .82 
9. Rollkonflikt  .06  .04 -.03 -.07  .14*  .04 .34**  .26* 1           2.95 .83 .69 
10. Måloklarhet  .11 .29** -.08 -.10 -.09  .05 -.11  .17 .52** 1          2.12 .88 .80 
                       
Arbetets karaktäristika 
 

11. Feedback 

 
 

-.24* 

 
 

-.26* 

 
 

-.18 

 
 

-.26* 

 
 

.31** 

 
 

 .03 

 
 

-.04 

 
 

 .07 

 
 

-.16 

 
 

 .52** 

 
 

1 

         
3.00 

 
1.03 

 
.69 

12. Autonomi -.18 -.15  .01 -
.44** 

.27**  .01 .09  .03  .12 -
.36** 

.51* 1        3.21 .84 .76 
13. Lärande och 
kompetensutveckling 

 
 .25 

 
-.13 

 
 .14 

 
-.17 

 
-.20 

 
  .04 

 
.04 

 
 .12 

 
-.00 

 
-
.34** 

 
.50** 

 
.46** 

 
1 

       
3.38 

 
.84 

 
.76 

                       
14. Arbetsgruppens 
 

sammanhållning och 
samarbete 
 

 
 

 .12 

 
 

 .01 

 
 

 .03 

 
 

-.08 

 
 

-.04 

 
 

-.03 

 
 

-.01 

 
 

 .05 

 
 

-.09 

 
 

-
.29** 

 
 

.15 

 
 

-.06 

 
 

-
.31** 

 
 

1 

      
 

3.44 

 
 

.66 

 
 

.72 
 

Attityder 
 

15. Identifikation med 
      organisationen 

 
 

 
-.26* 

 
 

 
 .10 

 
 

 
-.09 

 
 
 

-.13 

 
 
 

.20 

 
 
 

 .07 

 
 
 

-.08 

 
 
 

-.21* 

 
 
 

-.13 

 
 
 

.28** 

 
 

 
.34** 

 
 

 
.36** 

 
 

 
-.01 

 
 
 

-.01 

 
 
 

1 

     
 
 

2.92 

 
 
 

.72 

 
 
 

.43 
16. Arbetstrivsel -.12 -.16 -.12 -.18 .31** -.23* -.08 -.21 -.10 -

.38** 
.51** .52**  .09  09 .43** 1    3.51 .84 .79 

17. Arbetsinlevelse -.10  .06  .07 -.27 .11  .25* .05 -.10 -.05 -
.34** 

.33** .42**  .22 .22* .45** .39** 1   2.10 .72 .70 
18. Lönetillfredställelse -

.40** 
-.08 -.23* -

.22** 
.33** -.03 -.05  .10 -.03 -.18 .43** .37**  .10 .10* .40** .43**  39** 1  2.18 1.23 .82 

19. Intention till  
      uppsägning 
 

 
 -.11 

 
 .21* 

 
 -.15 

 
 .20 

 
-.26* 

 
 .13 

 
 .16 

 
 .25* 

 
-.19 

 
.38** 

 
.44** 

 
-.34 

 
-.15* 

 
-.15* 

 
-.19 

 
.54** 

 
-
.32** 

 
.37** 

 
1 

 
2.11 

 
1.00 

 
.95 
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I det andra steget, då klimatfaktorerna kvantitativ arbetsbelastning, emotionell belastning, 
rollkonflikt och måloklarhet lades till, var positiv affekt fortfarande signifikant som prediktor. 
Av de faktorer som lades till påvisade måloklarhet ett signifikant samband. Sambandet var 
negativt, vilket indikerade att ju mer oklarhet kring målen den tillfrågade upplevde, desto 
mindre var arbetstrivseln.  Rollstressfaktorerna bidrog till ytterligare 15 % förklaring av 
variationen av arbetstrivsel. I det tredje steget inkluderades autonomi, feedback samt lärande 
och kompetensutveckling. Dessa faktorer bidrog till ytterligare 13 % förklaring av variansen 
av arbetstrivsel. I detta steg var både autonomi och feedback signifikanta. Dessa samband var 
positiva, vilket indikerade att ju mer autonomi medarbetaren upplevde och ju bättre feedback 
denne erhöll, desto högre arbetstrivsel upplevde denne. När sedan faktorn arbetsgruppens 
sammanhållning och samarbete lades till var samma faktorer som i det tredje steget 
signifikanta, medan arbetsgruppen inte kunde tillföra ytterligare förklaring. Totalt kunde 
samtliga faktorer förklara 45 % av variansen i arbetstrivsel. 
 
I den tredje analysen kunde de demografiska och personliga variablerna förklara 14 % av 
variansen i arbetsinlevelse. Faktorn befattning visade sig vara den enda av de demografiska 
och personliga variablerna som hade ett signifikant samband med arbetsinlevelsen, på så sätt 
att vårdare rapporterade lägre arbetsinlevelse. När variablerna i steg två inkluderades kunde 
ytterligare 17 % av variationen i arbetsinlevelse förklaras. I detta steg var endast måloklarhet 
av de nya variablerna signifikant som prediktor. Sambandet var negativt, vilket indikerade att 
ju mer måloklarhet  individen upplevde, desto lägre var arbetsinlevelsen. Även faktorerna kön 
(.23) och befattning (.-27) visade sig ha ett samband med arbetsinlevelsen i detta steg, på så 
sätt att män upplevde mer arbetsinlevelse, liksom att vårdare upplevde lägre arbetsinlevelse. I 
det tredje steget visades sig faktorn lärande och kompetensutveckling ha ett positivt samband 
med arbetsinlevelsen, på så sätt att ju mer individen upplevde lärande och  
kompetensutveckling på arbetet, desto högre var arbetsinlevelsen. Måloklarhet var fortfarande 
signifikant som prediktor (-.28). I detta steg kunde ytterligare 8 % av variationen förklaras.  I 
det fjärde steget var inte faktorn arbetsgruppens sammanhållning och samarbete signifikant, 
och totalt kunde samtliga faktorer bidra till 40 % förklaring av variationen av utfallet. 
 
I den fjärde och sista analysen användes lönetillfredsställelse som beroende variabel. I det 
första steget kunde de demografiska och personliga variablerna förklara 31 % av variansen i 
nöjdhet med lönen. Faktorn ålder hade det starkaste sambandet med måttet. Sambandet var 
negativt vilket indikerade att ju äldre den tillfrågade var desto sämre var tillfredsställelsen 
med lönen. Även befattning och positiv affekt var signifikanta som prediktorer och hade 
standardiserade regressionskoefficienter på -.20 respektive .27. De som var positivt inställda 
och innehade befattningar var därmed mer nöjda med sina löner. I det andra steget lades 
klimatfaktorerna arbetsbelastning, emotionell belastning, rollkonflikt och måloklarhet till, och 
kunde bidra till förklaring av variansen av utfallet med 3 %. Ingen av de nya faktorerna var 
signifikanta som prediktorer. Dock kvarstod ålder, chefsbefattning och positiv affekt som 
signifikanta. I det tredje steget var ålder fortfarande signifikant som prediktor. Av de variabler 
som inkluderades i detta steg hade lärande och kompetensutveckling ett positivt signifikant 
samband med lönetillfredsställelse, vilket indikerade att de som upplevde lärande och 
kompetensutveckling på arbetet var mer nöjda med sin lön. Variablerna i det tredje steget 
kunde förklara ytterligare 12 % av variationen i nöjdhet med lönen. I det fjärde och sista 
steget lades faktorn arbetsgruppens sammanhållning och samarbete till. Den kunde tillföra 
ytterligare 2 % förklaring av variansen av arbetsinlevelse. Samtliga faktorer förklarade totalt 
46 % av variationen av utfallet. 
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Tabell 2. Resultatet av hierarkiska regressioner (standardiserade regresionskoefficienter) för att predicera arbetsattityder 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
                     

                        Identifikation med organisationen                     Arbetstrivsel                        Arbetsinlevelse                               Lönetillfredsställelse 

 

 
  P < .05, ** P < .01, *** P < .001, (N = 85)

 
 
 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
Steg 1 Demografiska och  
           personliga variabler 

                

Ålder -.24 -.12 -.09 -.07 -.11  .02  .09  .09 -.11  .03  .01  .06 -.42*** -.39*** -.33** -.28** 
Kön (man)  .09  .22  .23  .24 -.14  .00  .01  .01  .08  .23*  .22*  .20 -.08 -.05 -.05 -.01 
Antal anställningsår  .12 -.06 -.06 -.07  .12 -.05 -.06 -.06  .15 -.04 -.06 -.05  .08  .03  .03  .01 
Befattning (vårdare) -.11 -.15 -.07 -.08 -.10 -.12  .04  .05 -.27** -.29** -.19 -.17 -.20* -.23* -.12 -.15 
Positiv Affekt  .15  .11  .06  .06  .28**  .24*  .13  .13  .10  .03 -.03 -.03  .27*  .26*  .19  .18 
Negativ affekt  .03  .19  .18  .18 -.27** -.15 -.15 -.15  .16  .29**  .30**  .29** -.16 -.07 -.07 -.06 
                 
Steg 2 Rollstress                 
Kvantitativ belastning  -.08 -.08 -.08  -.06 -.06 -.06  -.03 -.03 -.03  -.09 -.07 -.07 
Emotionell belastning  -.24* -.26* -.26*  -.12 -.19 -.19  -.16 -.21 -.22*  -.16 -.22* -.20 
Rollkonflikt   .00  .03  .03   .02  .06  .06   .09  .08  .09   .08  .08  .06 
Måloklarhet  -.31** -.21 -.23  -.38** -.14 -.13  -.43*** -.28* -.24  -.07  .15  .09 
                 
Steg 3 Arbetets karaktäristika                 
Autonomi    .15  .12   .27* .28*    .19  .23    .09 .02 
Feedback    .14  .14   .26* .26*   -.00  .00    .21 .20 
Lärande och 
kompetensutveckling 

  -.01  .01   .10  .01    .24*  .20    .23* .30* 

                 
Steg 4 Arbetsgruppens 
sammanhållning & samarbete 

   -.06   .27  .02      .10    -.17 

                 
R2  .10  .26**  .29 .29 . 17* . 32**  45***  .45  .14 .31**  .39**  .40  .31***  .34  44**  .46 
R2 

 
 .10  .16 **  .03 .00 . 17*  .15**  13***  .00  .14 .17**  .08**  .01  .31***  .03  12**  .02 



 13 

Intention till uppsägning  
 
Resultatet till regressionen med intention till uppsägning redovisas i tabell 3. I det första 
steget inkluderades de demografiska och personliga variablerna och de kunde förklara 20 % 
av variansen av intention till uppsägning. Antal år man arbetat i organisationen samt positiv 
affekt, visade sig vara signifikanta prediktorer av utfallet. Sambanden var negativa vilket 
indikerade att ju fler år man arbetat inom organisationen, och ju mer positivt inställd den 
tillfrågade var, desto mindre intention till uppsägning. I nästa steg var positiv affekt 
fortfarande en signifikant prediktor. Av de variabler som inkluderades i detta steg var det 
endast måloklarhet som visade sig ha ett samband med intention till uppsägning.  Eftersom 
sambandet var positivt indikerade detta att ju mer måloklarhet som upplevdes av den 
tillfrågade, desto högre intention till uppsägning. I detta steg bidrog faktorerna till ytterligare 
17 % förklarad varians. Den totala förklarade variansen i detta steg uppgick till 37 %. I det 
tredje steget inkluderades variablerna autonomi, feedback samt lärande och 
kompetensutveckling. Dessa faktorer bidrog tillsammans till ytterligare 12 % förklarad 
varians i intention till uppsägning.  
 
Tabell 3. Resultat av hierarkisk multipel regression för att predicera intention till uppsägning 
(standardiserade regressionskoefficienter)  
 
 
Intention uppsägning 
 

 
Steg 1 

 
Steg 2 

 
Steg 3 

 
Steg 4 

 
Steg 5 

Steg 1 Personliga och demografiska      
Ålder -.00 -.14 -.20 -.19 -.22* 
Kön (man)  .21  .08  .08  .08  .07 
Antal anställningsår -.31* -.18 -.20 -.21 -.22 
Befattning (vårdare)  .10  .16  .09  .08  .05 
Positiv Affekt -.34** -.35** -.29** -.29** -.21* 
Negativ affekt  .10 -.04 -.05 -.05 -.12 
      
Steg2 Rollstress      
Kvantitativ arbetsbelastning   .16  .14  .14  .12 
Emotionell belastning   .16  .23  .23*  .14 
Rollkonflikt   .09  .12  .11  .15 
Måloklarhet   .26*  .04  .03  .03 
      
Steg 3 Arbetets karaktäristika      
Autonomi    .04  .02  .11 
Feedback   -.26* -.26* -.15 
Lärande och kompetensutveckling   -.27* -.27* -.14 
      
Steg 4 Arbetsgruppens      
 sammanhållning och samarbete    -.03 -.05 
      
Steg 5 Arbetsrelaterade attityder      
Identifikation med organisationen      .13 
Arbetstrivsel     -.29* 
Arbetsinlevelse     -.08 
Lönetillfredsställelse     -.27* 
R2  .20** .37*** .49**  .49  .60** 
R2  .20** .17** .12**  .00  .11** 
 
* p < .05; ** p < .01; *** p< .001. (N=85) 
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Emotionell belastning visade ett signifikant samband. Sambandet var positivt vilket indikerar 
att ju mer emotionell belastning som individen upplevde desto högre var intentionen till 
uppsägning. Även lärande och kompetensutveckling samt feedback var signifikanta som 
prediktorer. Eftersom sambanden var negativa kan det antas att ju mer feedback och lärande 
och kompetensutveckling den tillfrågade upplevde, desto mindre var intentionen till 
uppsägning.  Kumulativt kunde de tre första stegen i analysen förklara 49 % av variansen av 
utfallet. Faktorn arbetsgruppens sammanhållning och samarbete som lades till i det fjärde 
steget kunde inte tillföra ytterligare förklaring. I det femte steget lades de arbetsrelaterade 
attityderna identifikation med organisationen, arbetstrivsel, lönetillfredsställelse och 
arbetsinlevelse till. Detta medförde att alla de tidigare signifikanta prediktorerna, förutom 
positiv affekt, upphörde att vara signifikanta. Arbetstrivsel och lönetillfredsställelse var 
signifikanta prediktorer för intention till uppsägning. Båda dessa faktorer uppvisade ett 
negativt samband och det indikerar att ju högre trivsel på arbetet och tillfredställelse med 
lönen den tillfrågade upplevde, desto mindre var intentionen till att säga upp sig. 
Attitydvariablerna kunde i detta steg tillföra ytterligare 11 % förklarad varians. Totalt kunde 
faktorerna i denna modell förklara 60 % av variansen i intention till uppsägning. 
 
 

Diskussion 
 
Mot bakgrund av kriminalvårdarnas komplexa arbetssituation, och kriminalvårdens 
dokumenterade problem med frånvaro och frivillig avgång, studerades ett antal 
kriminalvårdare på en sluten anstalt. Forskning inom området har mestadels skett i USA, och 
svenska studier saknas i stort sett. Syftet var därmed att undersöka vad de olika faktorerna i 
tre av James och Sells (1981) dimensioner av arbetsklimatet betydde för kriminalvårdares 
arbetsrelaterade attityder på en anstalt i Sverige. I ett andra steg undersöktes om effekterna av 
arbetsklimatet på intention till uppsägning medierades av de arbetsrelaterade attityderna. För 
att inte överskatta eventuella effekter av arbetsklimatet inkluderades även demografiska och 
personliga variabler i analysen.  
 
Vilken betydelse har faktorer i arbetsklimatet för de arbetsrelaterade attityderna hos de 
anställda i kriminalvården?  
Av klimatfaktorerna rollstress och arbetets karaktäristika tillförde generellt 
rollstressvariablerna mer som prediktorer för attityderna identifikation med organisationen 
och arbetsinlevelse. Som tidigare har påpekats i flertalet studier (Lambert, 2004; Triplett et al. 
1996) påverkas de anställda inom kriminalvården till stor del av den rollstress som de 
upplever. Denna stress torde, enligt denna analys, till viss del bero på de oklara mål som de 
upplever i kombination med den emotionella belastningen. Måloklarhet hängde samman med 
både individernas identifikation till organisationen, arbetstrivsel och arbetsinlevelse. 
Sambandet mellan måloklarhet och arbetsrelaterade attityder är väldokumenterat och stöds av 
tidigare forskning (Jackson & Schuler,1985; Rizzo, House & Lirtzman, 1970) Dock kvarstod 
inte måloklarhet när variablerna tillhörande arbetets karaktäristika tillfördes till modellen. En 
möjlig tolkning av detta för attityden arbetstrivsel är att andra klimatfaktorer, exempelvis 
upplevd brist på autonomi och feedback hos kriminalvårdarna även till viss del förklarar 
bristen av måloklarhet.  
 
Emotionell belastning var endast signifikant som prediktor för attityderna identifikation med 
organisationen och arbetsinlevelse. Dessa attityder refererar båda till individers bindning, till 
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själva arbetet eller till organisationen som helhet. En möjlig tolkning av detta resultat är att en 
hög emotionell belastning besvaras av de anställda med en minskning av arbetsinlevelse eller 
känslorna för arbetsplatsen som helhet. I enlighet med tidigare studier av andra vårdrelaterade 
yrken (Söderfeldt et al., 1996; van Vegchel et al., 2004) är den emotionella belastningen en 
högst bidragande orsak till den rollstress som kriminalvårdare upplever.  
 
Tvärtemot vad som förväntades i enlighet med en tidigare studie av Dollard och Winefield 
(1998), verkade dock inte den kvantitativa belastningen tillföra så mycket förklaring till 
variationen i de arbetsrelaterade attityderna. Detta kan möjligen förklaras av att belastningen 
på just denna anstalt faktiskt inte är så hög som rapporterats i andra studier, eller kanske 
medieras den av någon annan faktor, exempelvis den emotionella belastningen. 
Anmärkningsvärt var även det faktum att rollkonflikt inte visade sig vara signifikant för 
någon av attityderna. Detta går tvärtemot flera andra studier med kriminalvårdare som 
deltagare, där rollkonflikt har visat sig vara en av de faktorer som kan tillföra prediktion av 
arbetsrelaterade attityder (Lambert, 2004; Triplett et al., 1996). En möjlig tolkning av detta är 
att deltagarna i denna studie inte kände att de i så hög grad påverkades av konflikten mellan 
att vårda och att agera som säkerhetsvakt, eller så uppfattas inte denna konflikt just som en 
rollkonflikt.  
 
Klimatfaktorerna som tillhörde arbetets karaktäristika tillförde dock mest förklaring till 
attityden arbetstrivsel. Både autonomi – möjligheten att vara med och bestämma - och 
feedback var signifikanta förklaringsfaktorer till arbetstrivseln. Detta resultat är samstämmigt 
med flera andra studier inom kriminalvården och andra verksamheter. Lambert et al., 2002; 
Lambert, 2004; Loher et al., 1985; Schaufeli & Peeters, 2000; Triplett et al., 1996 har alla 
konstaterat att dessa faktorer är viktiga förklaringsvariabler för kriminalvårdarnas 
arbetstrivsel. Det är med andra ord av yttersta vikt att chefer ger möjligheter till att påverka 
arbetet och kontinuerligt meddelar den anställde sin uppfattning om hans eller hennes 
arbetsresultat, för att uppnå bästa möjliga arbetstrivsel. Det kan också tolkas som att faktorer 
relaterade till arbetets innehåll är mer viktiga för de anställdas trivsel, medan den emotionella 
belastningen leder till att förtroendet och bindningen till organisationen som helhet minskar. 
 
Faktorn lärande och kompetensutveckling var signifikant för attityderna lönetillfredsställelse 
och arbetsinlevelse. Detta leder till antagandet att om kriminalvården kan skapa möjligheter 
för de anställda att utöka sin kompetens kan detta till viss del väga upp de låga lönenivåerna 
som generellt finns inom vårdyrken, och öka inlevelsen för arbetet. Lönetillfredsställelse som 
attityd skiljer sig också från de andra arbetsrelaterade attityderna, då den till skillnad från de 
andra bäst kunde prediceras av personliga och demografiska variabler. Ålder uppvisade det 
starkaste sambandet med lönetillfredsställelse. En förklaring till detta skulle kunna vara att i 
offentliga verksamheter sker lönesättningen numera mer individuellt, och inte efter ålder eller 
hur länge man arbetat inom organisationen. (Sverke, Näswall & Hellgren, 2004). Kanske tas 
även karaktäristika i arbetet mer för givet av de anställda inom en offentlig verksamhet. En 
annan förklaring som får stöd i tidigare forskning (Locke, 1976; Sverke & Sjöberg, 1994) är 
att individer som har för mycket att göra och även arbetat länge inom organisationen anser att 
lönenivån inte står i proportion till det arbete de presterar. 
 
Dimensionen arbetsgruppen som innefattar både sammanhållning och samarbete var inte 
signifikant som prediktor för någon av de arbetsrelaterade attityderna. Resultatet antyder 
därmed att denna faktor har en liten betydelse för hur kriminalvårdares arbetsrelaterade 
attityder formas på just denna arbetsplats. Det finns inte stöd för detta resultat i tidigare 
studier. Tvärtemot så konstaterar Parker et al. (2003) att den psykologiska klimatdimensionen 
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som tillhör arbetsgruppens sammanhållning och samarbete var en av de dimensioner som 
hade starkast relation till attityderna.  
 
Det förefaller en smula märkligt att ingen av klimatvariablerna, förutom emotionell 
belastning, hade någon signifikant effekt på identifikation med organisationen. I enlighet med 
tidigare studier hade det mest troliga utfallet kunna vara att finna ett samband mellan 
identifikation med organisationen och arbetsgruppens sammanhållning samt faktorer 
tillhörande arbetets karaktäristika (Lambert, 2004; Mathieu & Zajac, 1990).  
 
För att inte överskatta klimatvariablernas betydelse inkluderades demografiska och personliga 
faktorer som kontrollvariabler. Lite anmärkningsvärt var att dessa kontrollvaribler kunde 
förklara hela 31 % av variansen för attityden lönetillfredsställelse. Ålder visade sig vara den 
mest signifikanta prediktorn. Även befattning och positiv och negativ effekt var signifikanta 
som prediktorer för lönetillfredsställelsen. Det kan tolkas som att cheferna anser att de arbetar 
mer, har mer ansvar och därför borde ha högre ersättning. 
 
Medierar de arbetsrelaterade attityderna klimatfaktorerna hos intention till uppsägning?  
Det andra syftet var att undersöka om effekterna av faktorer i arbetsklimatet på intention till 
uppsägning medierades av de arbetsrelaterade attityderna.   Då intention till uppsägning antas 
bäst kunna predicera frivillig avgång hos anställda, är det av största vikt att kunna utreda vilka 
faktorer som kan predicera denna attityd för kriminalvårdare (Tett & Meyer, 1993). När 
attityden intention till uppsägning undersöktes visade det sig att en av de personliga 
faktorerna, positiv affekt, genomgående var positivt signifikant som prediktor. En förklaring 
till det kan tänkas vara att de som ser mer positivt på livet är mindre benägna att vilja säga 
upp sig. Vid en jämförelse med tidigare studier visade sig positiv affekts relation till intention 
till uppsägning ha metaanalytiskt stöd (Connolly & Viswesvaran, 2000;  Thoresen, Kaplan, 
Barsky, Warren & De Chermont, 2003). Faktorerna tillhörande arbetets karaktäristika visade 
sig vara mest signifikanta som prediktorer för intention till uppsägning. Dessa upplevelser 
ligger i linje med tidigare studier som pekat ut att organisationer där cheferna kontinuerligt 
kommunicerar med sina medarbetare och främjar kompetensutvecklingen uppvisar lägre antal 
sjukskrivningar och färre frivilliga avgångar (Lambert, Hogan & Barton, 2001). 
 
När sedan de övriga arbetsrelaterade attityderna tillfördes, försvann alla effekter av 
klimatfaktorerna, dvs de arbetsrelaterade attityderna medierade fullt ut effekterna av 
arbetsklimatet på intention till uppsägning. Arbetstrivsel och lönetillfredsställelse visade sig 
vara de starkaste prediktorerna. Att lönetillfredsställelsen är viktig för utveckling av de 
anställdas intentioner till uppsägning bekräftas av Lambert et al. (2001). En undersökning av 
Sverke, Näswall och Hellgren (2004) visade också att anställda i offentliga versamheter 
överlag är missnöjda med sina löner och löneutveckling, liksom med lönenivån i stort. 
Arbetstrivselns medierande roll är också väldokumenterad. I enlighet med tidigare forskning 
är arbetstrivsel också den attityd som starkast kan predicera intention till uppsägning hos 
kriminalvårdare (Lambert et al., 2001, 2002). Studier inom andra verksamheter har också 
påvisat liknande resultat gällande arbetstrivselns medierande roll på intention till uppsägning 
(Cotton & Tuttle, 1986; van Breukelen, van der Vlist & Stensmaa, 2004).  
 
Attityden identifikation med organisationen hade en begränsad effekt på intentionen till 
uppsägning. Detta är ett tänkvärt resultat då tidigare studier har påvisat att identifikation med 
organisationen visat sig vara en lika stark, eller nästan lika stark prediktor som arbetstrivsel 
när det gäller att predicera intention till uppsägning (Lambert, 2004; Mathieu & Zajac, 1990). 
Ett visst stöd för den begränsade effekt identifikation med organisationen hade i föreliggande 
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studie ger Tett och Meyer (1993). I deras metaanalys fann de stöd för att arbetstrivsel tillförde 
större förklaring av variansen i intention till uppsägning än identifikation med organisationen. 
Skillnaden mellan effekterna i deras studie var dock mindre än i föreliggande studie. 
 
 
 
Begränsningar 
 
Sammanfattningsvis tyder resultatet i studien på att de flesta av faktorerna som ingick i denna 
studie, bidrar i större eller mindre grad till formandet av individers arbetsrelaterade attityder 
inom kriminalvården. Dock bör en tolkning ske med viss försiktighet då det finns möjliga 
begränsningar i föreliggande studie som kan ge upphov till alternativa tolkningar. Bland annat 
har det riktats invändningar mot att samla in all data vid ett och samma tillfälle, som man gör 
vid en sådan här tvärsnittstudie. De anställdas upplevelser och attityder är inte alltid stabila 
över tid. Användandet av tvärsnittsdesign gör det inte heller möjligt att uttala sig om 
sambandsriktningar. Longitudinella studier är ett bättre val för att kunna nå mer säkra 
slutsatser om orsakssamband (Spector, 1994). Då attityden arbetstrivsel både i denna studie 
och i andra, visat sig vara det som predicerar intentionen till uppsägning skulle vi ha stor nytta 
av ytterligare kunskaper om denna attityd. Eftersom det inte är vanligt med longitudinella 
studier inom kriminalvården skulle det vara intressant att följa arbetstrivseln hos 
kriminalvårdare över tid. På så sätt skulle forskare kunna identifiera vilka faktorer som har 
betydelse för arbetstrivseln och vilka konsekvenser en bättre arbetstrivsel kan föra med sig. 
 
En annan begränsning av denna studie är att alla variabler uppmätts med självskattade skalor. 
Istället för verkliga samband skulle resultaten kunna vara uppkomna av metodbias. Generellt 
har det riktats misstänksamhet mot självrapporter, de är bland annat kända för att vara 
känsliga för olika sorters svarsbias (Spector, 1994). De vanligaste formerna är så kallad social 
önskvärdhet, affekt och situationsbundna faktorer. För att kunna kontrollera för detta har i 
denna rapport både positiv och negativ affekt tagits med i regressionsanalyserna. Eftersom 
attityder är svåra att mäta tillförlitligt med en enda fråga har denna undersökning utnyttjat 
multipla indikatorer. 
 
Det faktum att studien endast inkluderade en mätmetod, det vill säga via enkäter kan även ha 
påverkat resultaten i en viss riktning. Det finns en risk att metoden kan ha ett inbyggt mätfel 
som medfört en överskattning eller underskattning vid analysen. Att använda intervjuer och 
observationer som komplement till tvärsnittstudierna, bör leda till bättre intern validitet hos 
framtida studier inom kriminalvården. 
 
Trots att urvalet i denna studie är litet, bör resultatet ha en viss generalitet vad gäller 
kriminalvårdare på andra anstalter. Storleken på urvalet gör det dock svårt att generalisera till 
andra arbetsplatser eller organisationer. Även det faktum att studien genomfördes i Norrtälje, 
en ort med relativt få stora arbetsplatser kan ha påverkat resultatet i föreliggande studie. Det 
kan antas att de har en mer positiv inställning än om studien hade genomförts på någon av 
anstalterna i Stockholm där det finns fler arbetsgivare att välja emellan. Detta stöds av att 
medelvärdet på det antal år deltagarna i undersökningen hade arbetat var elva år, vilket kan 
antas vara förhållandevis långt. Även bortfallet 52 % kan ha snedvridit resultatet. Kanske var 
det de som hade högst arbetstrivsel och minst intention till uppsägning, som valde att delta i 
denna studie. Eller så var det de som trivdes minst och hoppades på en förändring. Då ingen 
bortfallsanalys har utförts går det inte att säga om och hur detta kan ha påverkat resultatet. I 
framtiden bör denna studie, replikeras och utöka urvalet till flera slutna anstalter över hela 
Sverige. Ett mer rikstäckande och större urval skulle även medföra möjligheter att jämföra 
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chefer och vårdares resultat i analysen. Detta behov bekräftas av att befattning användes som 
kontrollvariabel i föreliggande studie och påvisade skillnad bland annat i attityderna 
arbetsinlevelse och lönetillfredsställelse.  
 
Förutom de begränsningar som diskuterats ovan, finns det även andra faktorer som gör att 
resultatet bör tolkas med försiktighet. En sådan faktor är att dimensionen ledarskap inte har 
inkluderats i enlighet med James och Sells (1981) fyra dimensioner av arbetsklimatet. 
Tidigare forskning (Härenstam et al., 1988; Lambert, 2004) inom kriminalvården har visat att 
ledarskapet är en viktig aspekt för att kunna predicera arbetsrelaterade attityder såsom 
arbetstrivsel och identifikation med organisationen. 
 
Avslutande reflektioner  
 
Trots begränsningarna visar resultatet att klimatvariablerna hade en betydelse för de 
arbetsrelaterade attityderna, även efter det att effekten från de demografiska och personliga 
variablerna hade kontrollerats för. Vid jämförelse med tidigare forskning var dock vissa av 
sambanden svagare eller obefintliga. 
 
Med en expanderande arbetsmarknad och minskade budgetanslag är det viktigt för 
kriminalvårdens ledning att förbättra de anställdas beteenden såsom produktivitet, kreativitet, 
och innovation, samtidigt som man reducerar negativa beteenden, frånvaro och frivillig 
avgång. För att kunna påverka dessa intentioner och beteenden behövs ett åtgärdspaket. Den 
viktigaste beståndsdelen i ett sådant åtgärdspaket är att förbättra de anställdas arbetstrivsel. 
För att uppnå goda resultat gäller det i enlighet med föreliggande studie att måloklarheten 
reduceras. Exempelvis bör arbetsuppgifterna och befogenheterna blir mer definierade. 
Möjligheten för de anställda att delta i beslut gällande arbetet på avdelningarna borde även 
ökas och därmed reducera centralisering av besluten. Slutligen bör möjligheter skapas till att 
ge positiv feedback för att kunna stimulera arbetstrivseln. Då löneutvecklingen är svår att 
påverka i offentliga verksamheter torde ytterligare satsningar på kompetensutveckling vara ett 
alternativ för att öka kriminalvårdarnas lönetillfredsställelse. 
 
För att öka arbetsinlevelsen och identifikationen till kriminalvården som organisation bör den 
emotionella belastningen som vårdarna upplever minskas. Ett förslag på detta kunde vara att 
rotera arbetsuppgifterna mellan de olika avdelningarna på en anstalt. Genom att varva det 
emotionellt krävande arbetet på anstalt med arbete på andra avdelningar, kan de anställda ges 
mer tid för reflektion och återhämtning.  
 
Förhoppningsvis kan denna studie vara till nytta vid diskussioner om hur kriminalvården kan 
vara en attraktiv arbetsgivare - både nu och i framtiden. I förlängningen skulle studien även 
kunna vara till nytta för en ännu bättre vård av klienter och underlätta deras väg tillbaka till 
samhället.  
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