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VILKA FAKTORER PÅVERKAR TJÄNSTEMÄNS ARBETSTRIVSEL? 
JONAS KARLQVIST 

Studien ämnade undersöka vilka faktorer som till störst del påverkade 

tjänstemäns arbetstrivsel. Genom att dela in sex faktorer i tre grupper 

kunde mer kunskap förvärvas om vilket område av individ, chef eller 

organisation som har störst inverkan på arbetstrivsel. 

Undersökningsdeltagarna bestod av 196 stycken kommunalarbetare 

som besvarade en enkät. Resultatet visade att faktorer kopplade till 

chef hade störst inverkan, därefter organisationsfaktorer och minst 

inverkan på arbetstrivsel hade individfaktorer. De enskilda faktorerna 

som påverkade trivsel mest var feedback och delaktighet. Att 

individfaktorer hade så liten inverkan kan förklaras med att de endast 

är kopplade till individen. Individfaktorerna är således avskilda från 

en informationsgemenskap eller samverkan som chefsfaktorer och 

organisationsfaktorer till större del representerar. 

 

Arbetstrivsel är ett av det mest studerade området inom arbetspsykologi (Spector, 1997 i 

Bowling, Beehr, Wagner & Libkuman, 2005). Men än idag finns inget definitivt svar på 

vad som skapar arbetstrivsel. Olika studier vittnar om flera möjliga faktorer som 

påverkar arbetstrivsel (Allvin et al., 1998), men beroende på val av arbetsområde, 

situation och försöksdeltagare skiftar resultaten.  

Tjänstemän upplever allt oftare att deras arbetsliv blir mer osäkert, de vet inte vad som 

förväntas av dem och deras arbetsuppgifters gränser är otydliga. Arbetsmarknaden 

ställer krav på flexibilitet och ramarna för ett ”traditionellt” arbetsliv flyttas ständigt 

(Allvin et al., 1998). Det är därför av stor betydelse att undersöka vilken typ av faktorer 

som relaterar till arbetstrivsel. Allt fler personer arbetar idag inom tjänstesektorn och 

fler personer än tidigare arbetar som konsulter. Arbetsmarknaden har förändrats från att 

producera en produkt och stanna inom samma anställning, till att utföra tjänster som 

kanske inte visar direkt resultat och som ställer krav på att anpassa sig efter ständigt nya 

omgivningar (Allvin et al., 1998). Arbetslivet för en tjänsteman kan på ett sätt sägas ha 

blivit friare, då det inte längre finns lika tydliga avgränsningar för tjänstens 

verksamhetsområden. Arbetsbeskrivningar finns självfallet fortfarande, men idag ingår 

mer informella avsnitt. De formella beskrivningarna är inte längre lika omfattande som 

tidigare, samtidigt som en större del består av outtalade uppgifter som förväntas utföras 

av den anställde. Förväntningar finns från arbetsgivarens sida på att personalen skall 

hänga med på marknadens förändringar, vara pålästa och flexibla inte minst när det 

gäller gränsdragningen mellan arbetsliv och privatliv.  

Tjänstemän upplever på dagens arbetsmarknad mängder av krav (Allvin et al., 1998), 

men det är inte bara arbetsvärlden som ställer krav på människor. Även utanför arbetet 
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ställs dagligen många mentala krav på individen. Vill en person vara framgångsrik på 

arbetsmarknaden bör även privatlivet se ut på ett visst sätt. Särskilda fritidsaktiviteter 

och engagemang inom eftersträvansvärda organisationer bör ägnas tid till vid sidan av 

arbetet. Hur påverkar dessa krav individen? Klarar en person med stark självtillit och 

förmåga kraven bättre? Genom att undersöka effekterna av individuella egenskaper på 

arbetstrivseln kan en bättre förståelse erhållas inom detta område. Detsamma gäller 

relationen mellan anställd och chef. Förhållandet mellan chef och anställd är av yttersta 

vikt och påverkar även anställdas arbetstrivsel. Relationen kan vid bra omständigheter 

hjälpa båda parter att utvecklas och skapa en bra arbetssituation. Om relationen är dålig 

kan det vara orsak till att anställda säger upp sig eller till och med får sparken. 

Förbindelsen mellan anställd och organisation är inte heller oviktig i 

arbetstrivselsammanhang. Anställda behöver känna att de är en del av verksamheten och 

att deras arbete är betydelsefullt för organisationen. Enligt Gavindarajulu och Daily 

(2004) är anställdas delaktighet nödvändigt för att kunna genomföra 

organisationsförändringar. Genom att låta anställda vara med och utforma 

förändringarna blir de mer motiverade att genomföra dem (Gavindarajulu & Daily, 

2004). 

Idag har tjänstemän mindre klara mål och uppgifter än tidigare (Allvin et al., 1998), det 

är upp till personen själv att veta vad kunden vill ha och lista ut hur man skall gå 

tillväga för att leverera det. Detta kan i många fall leda till stressfyllda situationer. 

Mason (1972, refererat i Vischer, 2007) identifierar i sin forskning tre olika typer av 

situationsbunden stress. Stress för nya situationer, stress i oförutsägbara situationer och 

stress där individen känner att hon eller han inte har någon kontroll över situationen. I 

och med Masons redogörelse om stress kan det klargöras att arbetssituationen för 

dagens tjänstemän kan vara full av potentiellt stressfyllda situationer. En oförutsägbar 

arbetssituation där individen känner att hon eller han inte har någon kontroll skapar en 

stressfull situation (Mason, 1972, refererat i, Visher, 2007). Karasek och Theorells 

(1990) krav-kontroll modell beskriver även den hur negativ stress ökar om personen inte 

känner att hon/han har kontroll över situationen. Stress kan i sin tur ha en mycket 

negativ inverkan på individen. Stress och förhöjda värden av kortisol kan leda till 

utbrändhet och sjukdomar (Grossi et al., 2005). I Japan finns det till och med ett uttryck 

för att arbeta ihjäl sig; karōshi, som ordagrant betyder död till följd av överarbete. Det 

är kanske inte den vanligaste av företeelser, men det förekommer även i Sverige (Perski, 

2006). Genom att minska oförutsägbara arbetssituationer för tjänstemän och arbeta för 

en mer trivsam arbetsmiljö kan förhoppningsvis antalet arbetsrelaterade sjukdomar 

reduceras. 

Parallellt ser vi idag i Sverige hur antalet sjukskrivningar ökar samtidigt som fler och 

fler sjukskrivningar är orsakade av mentala och psykiska faktorer (Socialdepartementet, 

2000). Många av dessa fall kan antagligen härledas till arbetsrelaterad utmattning och 

stressade arbetssituationer. Därför är det ur ett samhällsnyttigt perspektiv av största vikt 

att undersöka vilka faktorer som gör att anställda trivs och mår bra på arbetsplatsen. På 
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samma gång är det även intressant att reda ut vilka faktorer som påverkar arbetstrivseln 

negativt. Enligt en utredning om sjukskrivningar från Socialdepartementet (2000) slutar 

en större del av arbetskraften arbeta i förtid på grund av sjukskrivning och 

förtidspension. Därför menar Socialdepartementet att det är viktigt med förebyggande 

åtgärder på arbetsplatserna. De viktigaste insatserna för att minska sjukskrivningar 

anses vara att organisationer arbetar för bättre resurstilldelning och utformning av 

arbetsrutiner, så att anställda orkar arbeta ett helt arbetsliv. Stress utan 

hanteringsmöjligheter eller socialt stöd har upptäckts ge negativ inverkan på 

arbetstrivsel (Decker & Borgen, 1993). Ett bra sätt att främja hälsan bör därför vara att 

arbeta för anställdas arbetstrivsel.  

Arbetstrivsel 

Arbetstrivsel har tidigare setts som arbetarnas egna utvärdering av nyckelaspekter 

rörande deras arbete och arbetsmiljö (Locke, 1976). Enligt Fried, Shirom Gilboa och 

Cooper (2008) är arbetstrivsel ett av det viktigaste och mest undersökta områdena inom 

arbetspsykologi. Arbetstrivsel är ett intressant mått att undersöka då trivseln antas 

påverka bland annat öka anställdas produktivitet (Wright & Cropanzano, 2000) och 

minska benägenhet att lämna tjänsten (Fried et al., 2008). Uppfattningen av arbetstrivsel 

kan variera från person till person och är en subjektiv upplevelse. Därför är det 

individens egen uppfattning som utgör den faktiska arbetstrivseln för den personen. 

Arbetstrivsel har även i metaanalyser funnits vara sammankopplad med viktiga faktorer 

som exempelvis arbetsproduktivitet (Bowling, 2007). En generellt accepterad definition 

av konceptet är att arbetstrivsel gäller en persons kognitiva (utvärderande) affektiva 

(känslomässiga) och beteendemässiga reaktioner till arbetet, som värderas genom 

utvärderingar av arbetets egenskaper och karaktär, emotionella reaktioner till 

arbetshändelser och anställdas tendens att utföra arbetsrelaterade beteenden (Locke, 

1976). Arbetstrivsel definieras vidare som en positiv känsla som uppstår av den 

uppskattning som den anställde känner för sin arbetssituation (Locke, 1976), eller helt 

enkelt hur nöjd den anställde är med sin arbetssituation (Näswall, Hellgren, & Sverke, 

2003). Decker och Borgen (1993) presenterar i sin artikel ett citat hämtat från Dawis 

och Lofquist, vilka definierar arbetstrivsel som resultatet av anställdas värderingar av 

till vilken grad arbetet uppfyller individens behov.  

Ända sedan Hawthorne-experimenten (Roethlisberger & Dickson, 1939) har man 

diskuterat relationen mellan arbetstrivsel och produktiva medarbetare. Även andra 

studier (Petty, Mcgee & Cavender, 1984) har påvisat ett samband mellan arbetstrivsel 

och prestation. Emedan andra studier anser att det finns andra faktorer som till större 

grad påverkar arbetsproduktivitet, därav psykologiskt välbefinnande (Wrigth & 

Cropanzano, 2000). Arbetstrivsel är ett enligt Weiss och Cropanzano (1996) smalt 

begrepp som ofta anses vara en attityd hos en person. Inom en attityd verkar dock flera 

olika faktorer och inom arbetstrivsel menar författarna att främst en kognitiv och en 

känslomässig faktor verkar. Arbetstrivsel liknas vid ett internt tillstånd uppbyggt av dels 
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vad anställda känner och vad de tänker om anställningen. Wright och Cropanzano 

(2000) ställer sig dock emot tanken om det direkta sambandet mellan personaltrivsel 

också produktivitet. Däremot menar Wright och Cropanzano (2000) att det finns en 

anknytning mellan lycka och produktiv personal. Författarna anser vidare att lycka är ett 

bredare begrepp än arbetstrivsel som inte enbart är koncentrerat till arbetslivet, utan 

även innefattar andra aspekter utanför arbetslivet. Vischer (2007) anser att anställdas 

arbetstrivsel även påverkar deras livskvalitet utanför arbetsplatsen, då arbetet är en så 

stor del i en människas liv. Detta talar för ett samband mellan arbetstrivsel och lycka 

utanför arbetsplatsen som Wright och Cropanzano (2000) inte riktigt var övertygade 

om. Om ett sådant förhållande existerar stärks ytterligare antagandet att arbetstrivsel 

ökar produktiviteten. Vidare talar Vischer (2007) om hur den fysiska arbetsplatsen 

påverkar både arbetstrivsel och arbetsproduktivitet. Författaren menar därtill att 

organisationer kan göra lönsamma investeringar i att förbättra miljön för anställda, 

eftersom åtgärderna kommer få arbetsproduktionen att öka. 

Det finns både yttre och inre faktorer som påverkar tjänstemäns arbetstrivsel. De inre 

egenskaperna är exempelvis personliga egenskaper, attityder och beteenden. Yttre 

egenskaper är sådant som arbetsmiljö, chef och kollegor, arbetsuppgifter med mera.  

Förevarande studie har för avsikt att undersöka vad som ger upphov till arbetstrivsel på 

ett ytterligare mer sorterat plan. Genom att dela upp påverkansområden i individ, chef 

och organisation kan större förståelse nås angående vilket område som har störst 

inverkan på tjänstemäns arbetstrivsel. Valet av prediktorerna för arbetstrivsel baserades 

utifrån personliga antagande om arbetstrivsel och utifrån vilka variabler som var 

möjliga att pröva inom undersökningens ram. För att klarlägga individfaktorerna ansågs 

personens självkänsla vara ett intressant område att undersöka, så self-efficacy och 

anställningsbarhet var de variabler som valdes för att undersöka inverkan på 

arbetstrivsel. Feedback valdes för att undersöka chefsfaktorers inverkan på arbetstrivsel, 

eftersom feedback antogs vara viktigt för relationen mellan chef och anställda. 

Chefsfaktorer kompletteras av rollkonflikt som förväntas ha en negativ inverkan på 

arbetstrivsel och valdes då författaren tror att rollkonflikt är ett vanligt förekommande 

fenomen i tjänstemäns arbetsliv. Slutligen representeras organisationsfaktorer av 

delaktighet, som förmodades vara avgörande för relationen mellan anställd och 

organisation och lärandekrav, som är en intressant variabel då tjänstemän idag ställs 

under stora krav. 

Individfaktorer 

   Self-Efficacy & Anställningsbarhet 

Self-efficacy avser mäta respondentens tilltro till sin förmåga att uppnå de mål och 

resultat man eftersträvar, det vill säga förtroendet till sin kapacitet att genomföra de 

handlingar som situationen kräver. Begreppet self-efficacy har introducerats av Bandura 

och Locke (2003). 
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Med anställningsbarhet menas i denna studie extern anställningsbarhet, dvs. hur 

eftertraktad respondenten anser sig vara hos andra arbetsgivare, samt hur lätt 

respondenten tror sig få en ny anställning. Dessutom är anställningsbarhet ett mått på 

hur uppskattad respondenten känner sig av den befintliga arbetsgivaren.   

Self-efficacy och anställningsbarhet är två begrepp som ofta är sammankopplade. Enligt 

Berntsson, Näswall och Sverke (2008) har visserligen begreppen en del gemensamt, 

men anställningsbarhet är inte en sida av self-efficacy, de är två skilda konstrukt. 

Däremot menar Berntsson et al. (2008) att hög anställningsbarhet kan påverka andra 

sidor av arbetslivet och göra inverkan på self-efficacy. Forskning av bland andra 

Bowling et al. (2005) hävdar att arbetstrivsel är stabil och oförändrad likt en individs 

personlighet, endast våra känslor skiftar i reaktion på yttre omständigheter. Hur olika 

individer reagerar beror sålunda enligt Bowling et al. (2005) på människors olika 

personlighetstyper. Eftersom arbetslivet för tjänstemän har blivit mer individualiserat 

och blivit mer flexibelt, har anställda själva blivit mer ansvariga för sin egen utveckling 

(Allvin et al., 1998). 

Faktorer kopplade till Chef 

   Feedback & Rollkonflikt 

Feedback beskriver huruvida anställda får respons på sitt arbetsgenomförande av sin 

chef. Att ha en chef som ger en återkoppling är ofta högt upp på listor över vad anställda 

tycker är viktigast för dem på arbetsplatsen. Feedback är information som en anställd 

vanligtvis får av sin chef angående hur personen presterar och arbetar mot uppsatta mål. 

Feedback ger anställda en inblick i vad som förväntas från organisationen samt en 

utvärdering av det arbete de har utfört (Rosen, Levy & Hall, 2006).  

Rollkonflikt är en variabel som förväntas ha negativ inverkan på arbetstrivsel. 

Rollkonflikt beskriver den situation som kan uppstår när det är skillnad mellan hur den 

anställde anser att arbetet skall utföras och hur chefen vill att arbetet skall genomföras. 

Faktorer kopplade till Organisation 

   Lärandekrav & Delaktighet 

Lärandekrav avser den anställdes upplevelse om att arbetsuppgifterna kräver att hon 

eller han lär sig ny kunskap samt att arbetet fodrar ständig utveckling. Lärandekrav 

antas likt rollkonflikt påverka arbetstrivsel negativt.  

Delaktighet är ett begrepp som beskriver till vilken grad anställda är engagerade eller 

tillåts delta i beslutsfattandeprocessen. Organisationsfaktorerna representerar de krav 

som ställs på anställda samt den gemenskap organisationen erbjuder.  

Det sägs ofta att personalen är ett företags viktigaste tillgång. Är detta bara tomma ord, 

eller finns det någon sanning bakom orden? Personalen är såklart viktig för 
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organisationen, utan personal blir inget arbete utfört. Det är inte svårt att föreställa sig 

att personalens välmående är viktigt för att för att arbete skall bli utfört. Följaktligen är 

det av intresse att undersöka vilka faktorer som är avgörande för god arbetstrivsel och 

således skapar en god arbetsmiljö. 

Syftet i förevarande studie var att genom utvalda faktorer undersöka hur och till vilken 

grad dessa faktorer påverkade tjänstemäns arbetstrivsel. Resultatet av 

undersökningsmetoden ger en bild av vilka faktorer som har störst inverkan på 

tjänstemäns arbetstrivsel, huruvida det är faktorer kopplade till individ, chef eller 

organisation.  

 

M e t o d 

Undersökningsdeltagare 

Data till denna undersökning erhölls från information som samlats in för en större 

undersökning med avsikt att utforska lönearbetaren i det moderna arbetslivet (Näswall, 

Baraldi, Richer, Hellgren & Sverke, 2006). 

Ur undersökningens data valdes 196 stycken deltagare med undersökta variabler som 

var adekvata till denna undersökning. Deltagarna bestod av tjänstemän arbetandes på ett 

kommunalkontor i en stad norr om Stockholm. Medelåldern för tjänstemännen var 49,1 

år och könsfördelningen var 69,4 % kvinnor och 29,6 % män. Deltagarnas 

utbildningsbakgrund noterades även, deras högsta utbildning var uppdelad på följande 

vis: universitet 60,7 %, gymnasium 20,4 %, grundskola 8,7 %, yrkesskola 5,6 %, 3,6 % 

annat och 1,0 % var bortfall. Av studiens deltagare arbetade 83,7 % heltid och 14,3 %, 

deltid, resterande 2,0 % utgjordes av bortfall. 

Procedur 

För insamlandet av data användes ursprungligen en enkät som skickades ut i januari 

2005. Med enkäten medföljde ett brev som förklarade syftet med undersökningen. 

Därtill bifogades instruktioner om hur enkäten skulle fyllas i samt information om 

konfidentialitet och anonymitet. Deltagarna fyllde i enkäten som bestod av en mängd 

påståenden (fler än de som används i denna undersökning), därefter samlade forskarna 

in resultatet. Av totalt 506 utskickade enkäter fylldes 408 i vilket är en svarsfrekvens på 

78 %, märk väl att endast 196 av dessa 408 enkätsvar användes för innevarande studie. 

Material 

En enkät utvecklades med avsikt att undersöka flera aspekter av arbetssituationen för 

tjänstemän (Näswall et al., 2006). För innevarande studie användes data från 28 

påståenden motsvarande 6 faktorer som antogs påverka arbetstrivsel. Den beroende 

variabeln arbetstrivsel erhölls av data från 3 påståenden. Därtill användes frågor 
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gällande bakgrundsvariabler som kön, ålder, högsta avklarade utbildningsnivå samt 

huruvida respondenten arbetade hel eller deltid. 

För att erhålla den beroende variabeln arbetstrivsel fick deltagarna besvara 3 påståenden 

som avsåg att mäta deras arbetstrivsel. Påståendena var ”Jag trivs på mitt arbete”, ”Jag 

är nöjd med det arbetet jag har” samt ”Jag känner tillfredsställelse med mitt arbete”. 

Skalan för arbetstrivsel var framtagen av Hellgren, Sjöberg, & Sverke (1997) och 

baserades på en tidigare framtagen skala av Brayfield & Rothe (1951). 

De 6 oberoende variabler som förväntades ha stor inverkan på arbetstrivsel och som 

användes för att undersöka påverkan på arbetstrivsel hos tjänstemän var: self-efficacy, 

anställningsbarhet, feedback, rollkonflikt, delaktighet och lärandekrav. De oberoende 

variablerna indelades även i 3 olika områden: faktorer kopplade till individen, faktorer 

kopplade till chefen samt faktorer kopplade till organisationen. Individfaktorer bestod 

av self-efficacy och anställningsbarhet. För att mäta deltagarnas self-efficacy användes 

en skala framtagen av Judge, Locke, Druham och Kluger, (1998) som bestod av 8 

påståenden. För att erhålla deltagarnas anställningsbarhet användes en skala med 5 

påståenden som var utvecklad av Vliet och Hellgren (2002). Chefsfaktorerna bestod av 

feedback som mättes med en skala bestående av 4 påståenden (Hackman & Oldham, 

1975) och rollkonflikt som erhölls med hjälp av 5 påståenden framtagna av Rizzo, 

House och Lirtzman (1970). Organisationsfaktorerna bestod av delaktighet som mättes 

med 3 påståenden (Mellor, Mahieu & Swim, 1994) och lärandekrav som också bestod 

av 3 påståenden framtagna av Vliet och Hellgren (2002). Samtliga påståenden 

besvarades av deltagarna på en skala från 1-5, där 1 motsvarade ”stämmer inte alls” och 

5 ”stämmer precis”. 

Statistisk metod 

Statistikprogrammet SPSS användes för att utföra en multipel regressionsanalys av data. 

Då frågorna till undersökningen var använda i tidigare forskning gjordes inga ytterligare 

validitetsprövningar. Ingen faktoranalys utfördes, eftersom validitetsarbetet i Näswall et 

al. (2006) ansågs vara tillfredsställande. Emellertid uträknades Cronbachs alfa för 

prediktorerna (oberoende variabler) eftersom dessa bara utgjorde en liten del ur 

originalundersökningens frågeformulär. Alfa för prediktorerna varierade mellan 0.73 till 

0.94, vilket ansågs vara lämpligt. För att utesluta eventuella gruppskillnader 

genomfördes ett oberoende t-test för kontrollvariabeln om anställda arbetade heltid eller 

deltid. Till variabeln utbildning genomfördes en oberoende ANOVA.   

 

R e s u l t a t 

I tabell 1 redovisas korrelationer mellan de latenta variablerna, kontrollvariablerna ålder 

och kön samt bivariata samband till arbetstrivsel. Medelvärde och standardavvikelse 
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redovisas även för variablerna. Sex deltagare ströks ur analysen då de saknade värden 

för variablerna som undersöktes. Feedback och delaktighet är de variabler som hade 

starkast samband med arbetstrivsel. De var även de variablerna i Tabell 1 som 

korrelerade bäst dels med varandra och dels med arbetstrivsel. Detta tyder på att det är 

feedback och delaktighet som bäst kan predicera arbetstrivsel, vilket även stärks av 

resultatet från regressionsanalysen. 

 

Tabell 1. Korrelationsmatris, Medelvärden och Standardavvikelser. 

Variabler M S 1  2 3  4 5 6 7 8 9 

            1. Feedback 3.23 1.04 1         

2. Rollkonflikt 2.30 0.82 -.399** 1        

3. Delaktighet 3.07 1.00 .522** -.273** 1       

4. Lärandekrav  3.30 0.89 -.071 .373** .058 1      

5. Anställningsbarhet 3.28 0.91 .154* .033 .277** .281** 1     

6. Self-efficacy 4.24 0.60 .153* -.092 .200** .084 .311** 1    

7. Ålder 49.09 9.97 -.096 .002 -.007 -.023 -.166* -.021 1   

8. Kön - - .016 -.077 .123 -.012 .070 -.053 .108 1  

9.  Arbetstrivsel 4.02 0.85 .486** -.346** .496** -.050 .195** .219** .139 .078 1 

*p<.05. **p<.01.                                 

Listwise N= 186                          

Notera: Skalvidd 1-5 (variabler 1-6, 9)  

 

En multipel regressionsanalys genomfördes och resultatet pekar på att de variabler som 

till störst del påverkar tjänstemäns arbetstrivsel är feedback och delaktighet, vilket kan 

avläsas i Tabell 2 nedan. Resultatet visar att samtliga prediktorer för arbetstrivsel 

förklarar nära 36 % av variationen i arbetstrivsel. Variablerna rollkonflikt och 

lärandekrav hade enligt analysen som förväntat en negativ inverkan på arbetstrivseln 

hos tjänstemän. Resultatet visade dock att variabeln lärandekravs inverkan på 

arbetstrivsel var mycket liten. Variabeln rollkonflikts inverkan på arbetstrivsel var den 

fjärde största. Variablerna self-efficacy, anställningsbarhet samt lärandekrav klarade 

inte analysens signifikansprövning. Detta antyder att resultatet för nyss nämnda 

variabler lika gärna kan ha uppkommit av en slump och med hänsyn taget till de andra 

variablerna bidrar de inte mycket till prediktionen av arbetstrivsel. I Tabell 2 redovisas 

standardiserade beta-värden för variablerna. För bakgrundsvariabeln ålder upptäcktes en 

signifikant inverkan. Äldre tjänstemän upplever högre arbetstrivsel än yngre. Någon 

signifikant skillnad i arbetstrivsel observerades inte för variabeln kön, kvinnornas 
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medelvärde var 3.99 och männens var 4.10. Ej heller för heltid (M= 4.04) respektive 

deltidsanställda (M= 4.06) fanns några signifikanta skillnader i arbetstrivsel. För 

bakgrundsvariabeln utbildning upptäcktes inte heller några signifikanta skillnader i 

arbetstrivsel mellan grupperna med olika utbildningsbakgrund. Gruppernas 

medelvärden i arbetstrivsel var följande: Folk/grundskola (M= 4.33), yrkesskola (M= 

4.18), universitet (M= 4.00), gymnasium (M= 3.91) och gruppen annat (M= 3.95). 

Faktorsområdena i Tabell 2 ordnas efter störst inverkan på arbetstrivsel. Ur analysen 

ströks sju stycken deltagare på grund av internt bortfall.  

Störst inverkan på tjänstemännens arbetstrivsel hade faktorer relaterade till chefen, det 

vill säga feedback och rollkonflikt. Det kan vara nödvändigt att poängtera att 

rollkonflikt och lärandekravs negativa inverkan på arbetstrivsel inte utjämnar den 

positiva effekten hos variablerna i respektive område. Variablerna har naturligtvis 

fortfarande en inverkan trots att den är negativ. Minst inverkan hade individfaktorerna 

anställningsbarhet och self-efficacy, vilket framgår ur Tabell 2.  

 

Tabell 2. Regressionsanalys.  

Område Variabler Β             

              Chef Feedback .273**            

 Rollkonflikt -.151*             

Organisation Delaktighet .271**            

 Lärandekrav  -.018            

Individ Anställningsbarhet .091            

 Self-efficacy .086            

Bakgrundsvariabler Ålder .183**            

 Kön .008            

Förklarad varians RAdj. .355            

*p<.05. **p<.01.                                 

N=185  

 

D i s k u s s i o n 

Resultatet i denna studie antyder att variablerna feedback, delaktighet och rollkonflikt 

har störst inverkan på tjänstemäns arbetstrivsel. Bakgrundsvariabeln ålder påverkade 

arbetstrivsel till tredje störst utsträckning, med lite större inverkan än rollkonflikt.  
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Inverkan för de övriga variablerna var inte signifikant och deras påverkan på 

arbetstrivsel kan därför egentligen inte kommenteras, eftersom resultatet likväl 

tillkommit av en slump. Bland dessa icke signifikanta variabler återfanns 

anställningsbarhet och self-efficacy som enligt analysen hade liten påverkan på 

arbetstrivsel, lärandekrav som hade mycket liten inverkan och kön knappt hade någon 

effekt på arbetstrivsel.  

Delaktighet och feedback var de faktorer som enligt analysen hade störst inverkan på 

arbetstrivsel. Genom att studera vad dessa variabler har gemensamt skulle det kunna 

lära oss mer om vad som orsakar arbetstrivsel hos tjänstemän. Båda variablerna 

omfattar någon form av upplysning och kontakt, den ena med organisationen och den 

andra med chefen. Feedback ger den anställde en inblick i hur denne sköter sitt arbete 

och hur han eller hon ligger till i sin arbetssituation. Tjänstemannen får upplysning om 

sin position inom arbetslaget, eller avdelningen. Delaktighet gör till viss del någonting 

liknande eftersom delaktighet handlar om den anställdes position i organisationen och 

skapar en gemenskap på ett vidare plan. Båda variablerna ökar den anställdes förståelse 

vare sig det är på en lokal eller organisationsnivå. Feedback handlar även om att den 

anställde ges en chans att påverka sitt beteende samtidigt som delaktighet ger en 

möjlighet att påverka sin egen framtid.  

Tio år har gått sedan Allvin et al. (1998) först presenterade sina teorier om det gränslösa 

arbetet men detta område är minst lika aktuellt idag som för tio år sedan. Arbetsvärlden 

har haft tid att anpassa sig, men hur har denna anpassning gått? Allvin et al. (1998) 

skrev om en förskjutning från en mer objektiv till en mer subjektiv reglering av arbetet. 

Samt att individerna inte längre bara skulle vara föremål för nya arbetsvillkor, utan även 

för en förändring av arbetets villkor. Allvin et al. menar att inom det nya gränslösa 

arbetet blir de tidigare naturliga sociala kontakterna färre i och med att de ersätts av 

digitala medier (1998). Ett exempel kan vara det överdrivna e-post användandet som i 

många fall har växt till närmast overkliga proportioner. E-post är ett bra tekniskt 

hjälpmedel som har underlättat kontakten mellan personer inom organisationen. Men 

denna ökade kommunikation gör istället så att anställda drunknar i informationsflödet. 

Samtidigt blir avstånden mellan människor inom organisationen större och behovet av 

socialt stöd växer. Detta kan vara en förklaring till varför resultatet i denna studie 

förevisar att det är feedback och delaktighet som har störst inverkan på tjänstemäns 

arbetstrivsel. Allvin et al. (1998) anser vidare att utan handlingsvägledning och socialt 

stöd kan den anställde i motgång känna sig utelämnad och övergiven. 

Beträffande resultatet i föreliggande studie finns flera exempel på att en deltagande 

ledning har positiva effekter på anställdas arbetstrivsel, vilket åskådliggörs i forskning 

av bland andra Martino (2004) och Wu Yueh-Yun (1995). En studie av Soonhee (2002) 

visade även att effektiv kommunikation från ledningen var en faktor som hade positiv 

inverkan på arbetstrivsel. Även Rosen et al. (2006) presenterar i sin forskning 

ståndpunkten att när anställda får tillgång till information om önskvärt beteende blir 
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arbetsresultaten förbättrade. Forskarna menar dessutom att personalens uppfattningar 

om organisationspolitik är kopplat till negativa aspekter så som låg arbetstrivsel. En 

informativ ledning kan således främja arbetstrivseln för de anställda. 

För att förstå arbetstrivsel kan det vara nödvändigt att definiera begreppet ytterligare. 

Weiss och Cropanzano (1996) menade att arbetstrivsel är ett smalt begrepp och ansågs 

vara en attityd hos en person. Detta betyder att olika individer kan ha olika tolkningar, 

men med 196 undersökningsdeltagare bör denna varians utjämnas. Däremot kan det 

vara så att deltagarna i denna studie och även andra tolkar arbetstrivsel som något direkt 

kopplat till arbetet. Individfaktorer är inte på samma sätt avgränsade till arbetsplatsen 

som chefs och organisationsfaktorer. Det är möjligt att deltagarna uppfattar frågorna om 

den egna personen annorlunda än frågorna rörande chef och organisation. Social 

önskvärdhet kan möjligtvis ha en inverkande effekt på deltagarnas svar om den egna 

personen, även fast forskning om arbetstrivsel anser att arbetstrivsel är en subjektiv 

upplevelse och därför låter arbetstrivsel vara odefinierad, så att varje person får skatta 

sitt resultat utifrån sin egen uppfattning.  

Enligt resultatet i den här studien relaterade individfaktorerna i minst utsträckning till 

arbetstrivsel, vilket inte hade förutsätts. Det är minst lika intressant att diskutera de 

uteblivna effekterna av individfaktorerna som den erhållna effekten av de övriga 

variablerna. Funderingar uppkommer exempelvis angående att individfaktorer inte 

skulle vara viktiga för främjandet av arbetstrivsel. Faktorer som rör förhållandet till chef 

har mer än dubbelt så stor inverkan på arbetstrivsel jämfört med individfaktorer.  En 

möjlig förklaring till detta kan handla om att individen är så mycket mer än vad hon 

eller han representerar i sin anställning. Personligheten är densamma både på och 

utanför arbetet, så om man vill förbättra arbetssituationen bör ansträngningar möjligtvis 

inriktas på andra områden, då personligheten är någonting svårförändrat. Individfaktorer 

baseras enligt Bowling et al. (2005) på individuella egenskaper vilka utgör en del av en 

människas personlighet. Personligheten är något som kan liknas vid att vara konstant 

och förändras varken lätt eller ofta. Det kan möjligtvis vara lättare att koppla 

arbetstrivsel till något som är mer bundet till arbetsplatsen, i alla fall något mer än den 

egna personen.  

Om antagandet stämmer angående att individfaktorernas lilla inverkan orsakas på grund 

utav att de inte är direkt knutna till arbetsplatsen. Varför är det då faktorer till chef 

snarare än organisationsfaktorer som har störst inverkan på arbetstrivsel? Möjligen är 

det på grund utav dels att chefen är en fysisk person, men även någon som anställda har 

en närmare relation till, i varje fall närmre än till organisationen. Anställda kan ställa 

större krav på att chefen ska visa uppskattning och komma ihåg deras namn, än att 

organisationen ska göra det. I förevarande studie används variablerna feedback och 

rollkonflikt för att representera relationen till chefen. Dessa variabler är bortsett från 

delaktighet och ålder de variabler som påverkar arbetstrivsel mest, även fast rollkonflikt 

har en negativ inverkan. Detta betyder att ju mindre rollkonflikt en anställd upplever, 
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desto bättre trivs han eller hon. Ett tydligare ledarskap med färre motstridiga direktiv är 

följaktligen viktigt för tjänstemäns arbetstrivsel. Slutsatsen från detta tenderar mot att 

tjänstemäns arbetstrivsel i högre grad är mottaglig att påverkas av faktorer kopplade till 

chef.  

Studiens 6 prediktorer för arbetstrivsel svarade för drygt en tredjedel av den förklarade 

variansen hos den beroende variabeln. Detta betyder att två tredjedelar av förändringen i 

arbetstrivsel säkerligen kan hänföras till andra variabler än de som är infattade i denna 

studie. Andelen oförklarad varians härrör delvis från att vissa utvalda faktorer som 

förväntades ha större effekt på arbetstrivsel, faktiskt inte hade det. Individfaktorernas 

ringa effekt på tjänstemännens arbetstrivsel är speciellt intressant. De valda variablerna 

anställningsbarhet samt self-efficacy är båda väl kända begrepp som studerats som 

prediktorer i åtskilliga sammanhang. Andra studier har tidigare undersökt 

individfaktorers inverkan på arbetstrivsel och även tagit med andra prediktorer som inte 

ingår i denna undersökning (Bowling et al., 2005). Negative affectivity (NA) samt 

Locus of control (LOC) är två prediktorer relaterade till individen som anses påverka 

arbetstrivsel. Dessa faktorer skulle kunna utgöra en del av den oförklarade variansen 

som påträffades i innevarande studie och kan möjligtvis vara mer lämpliga 

individfaktorer än self-efficacy och anställningsbarhet i syftet att undersöka variablernas 

effekt på tjänstemäns arbetstrivsel. Bowling et al., (2005) ser på tidigare 

forskningsresultat och förklarar NA och LOCs inverkan med att de påverkar individens 

sätt att tolka och koda vad som händer i omgivningen på olika sätt. Det vill säga att 

upplevd arbetstrivsel påverkas olika beroende på individers olika nivå av LOC och NA. 

Har en individ hög NA upplever denne följaktligen situationer som inträffar i 

omgivningen som mer negativa, samt fäster större vikt vid en sådan händelse än en 

person med låg NA. Personen med hög NA upplever på grund av detta en lägre grad av 

arbetstrivsel. Enligt denna förklaringsmodell ges individen ansvaret för olika nivåer av 

upplevd arbetstrivsel. Om person A trivs sämre än person B, har person A sig själv att 

skylla för sin låga arbetstrivsel. Bowlings et al. (2005) idé om olika sätt att tolka 

situationer är även överförbart till denna studie och till variablerna som använts. 

Påpekas bör dock att denna förklaring fäster all fokus på individfaktorer, samtidigt som 

resultatet från innevarande studie erhöll att faktorer kopplade till chef och organisation 

hade störst effekt på arbetstrivsel. 

Enligt resultatet från innevarande studie var anställningsbarhet och self-efficacy dåliga 

prediktorer för tjänstemäns arbetstrivsel. Individfaktorerna är som namnet avslöjar 

kopplade till individen. Detta medför att individfaktorerna inte verkar bidra till den 

gemenskap och samverkan som arbetstrivsel möjligen omfattas av. Faktorer som rör den 

egna personen kan vara nog så svåra att förändra, men även om en positiv förändring 

lyckas föranleder det inte en given förbättring i arbetstrivsel. Individfaktorer verkar inte 

vara direkt kopplade till arbetsplatsen på samma vis som chef och organisationsfaktorer. 

Individfaktorerna som används i denna studie kan även vara särskilt förknippade med 

personen och den egenförvärvade förmågan. Att jag som person har utvecklat min 
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anställningsbarhet och self-efficacy är en personlig vinst och det kan antydas att jag 

skulle trivas bättre med mig själv som person, men individfaktorerna verkar inte på 

samma vis kopplade till arbetstrivsel, i alla fall inte hos tjänstemän. Inom andra sektorer 

kan omständigheter göra att förhållandena är annorlunda och exempelvis 

anställningsbarheten kan spela en större roll för arbetstrivseln. 

Individuella skillnader kan göra att individen fattar personliga arbetsbeslut som leder till 

att personen hamnar i specifika arbetssituationer (Bowling et al., 2005). Enligt denna 

teori kan individuella skillnader indirekt påverka vad en person får uppleva på 

arbetsplatsen och därigenom skapa skillnader i arbetstrivsel. I samklang till påståendet 

av Bowling et al. menar Berntsson och Marklund (2007) att personer med hög upplevd 

anställningsbarhet med större sannolikhet uppfattar arbetssituationer på ett positivt sätt. 

Berntsson och Marklund nämner däremot ej någonting om direkta samband mellan 

upplevd anställningsbarhet och arbetstrivsel. Däremot nämner författarna att personer 

med högre upplevd anställningsbarhet har bättre hälsa och mår allmänt bättre. Resultatet 

från den här studien visar ingen större inverkan av anställningsbarhet på arbetstrivsel, 

vilket talar emot Bowling med fleras teorier (2005). Emellertid uttalar resultatet från 

denna studie ingenting om tjänstemännens hälsa och välmående, även fast hälsa och 

välmående till viss del antas vara kopplat till arbetstrivsel och tjänstemännen verkade 

trivas mycket bra (M=4.02).  

Ett ytterligare exempel som tar upp individuella skillnader i hur personer upplever 

situationer olika, är en studie av Klein och Verbeke (1999). Studien som undersökte 

individuella skillnader i autonomisk feedback i stressfulla situationer visade ett 

intressant resultat. När arbetsstressen var hög samtidigt som stödet från chefen var lågt 

blev individuella skillnader i autonomisk feedback i större grad relaterat till utbrändhet. 

Synnerligen i de fall som gällde emotionell utmattning. Detta resultat må belysa 

individuella skillnader, men exemplifierar även vikten av stöd från chef. Att det är 

viktigt för anställda med stöd från chef kan kopplas tillbaka till Karasek och Theorells 

(1990) krav och kontroll modell som tydliggör att anställda måste få kontroll över 

ökande arbetskrav, annars leder det till ökad negativ stress och utmattning. Genom 

feedback och deltagande kan ledningen hjälpa anställda att få kontroll över sina 

arbetsuppgifter. Rollkonflikt hade i förevarande studie en signifikant negativ inverkan 

på arbetstrivsel och påvisar även vikten av information från ledningen. Genom att arbeta 

med tydliga arbetsbeskrivningar kan organisationer minska negativ inverkan på 

anställdas arbetstrivsel. 

Bowling et al. (2005) presenterar även en annan intressant slutsats. Författarna menar att 

förbättringar i arbetsmiljön endast har en temporär effekt på anställdas arbetstrivsel. 

Därför ställer sig författarna frågan huruvida det över huvud taget är meningsfullt att 

försöka förbättra anställdas arbetstrivsel. Bowling et al. (2005) går vidare med att 

förklara hur en ansträngnings meningsfullhet eller meningslöshet beror på kostnaden i 

förhållande till effekten. Hur bestående effekten av ansträngningen är i tid jämförs med 
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kostnaden av att utföra ansträngningen. Ett exempel på denna ansats är en chef som ger 

beröm till underordnade. Den första frågan som måste ställas: Är beteendet (berömmen) 

regelbundet eller sporadiskt? Enligt författarna (Bowling, et al., 2005) blir arbetarna 

vana vid beteendet om det är regelbundet och deras uppskattning kommer därför inte 

längre att påverkas. Arbetstrivseln påverkas inte. Men om chefen istället ger sporadiskt 

beröm kan effekterna av detta vara i en dag åt gången. Samtidigt är kostnaden för 

chefens lovord liten och fördelarna i upplevd trivsel kan vara stora. Vilket i sin tur kan 

leda till förhöjda normalvärden av arbetstrivsel. Belägg för att ett företag har lyckats 

med att höja sina anställdas arbetstrivsel skulle kunna vara en organisation med 

signifikant högre trivsel än andra. Då det är mer troligt att organisationen genom 

ansträngningar lyckats höja trivseln snarare än att organisationen lyckats anställa 

personal som endast består av naturligt glada individer (Bowling et al., 2005). 

Trots att det verkar som en självklarhet att arbeta med utveckling av organisationen i 

syfte att förbättra arbetstrivseln, finns det motsägande forskning som tyder på att sådana 

organisationsutvecklingar ofta blir misslyckade i ett längre tidsperspektiv. Porras och 

Robertson (1992) rapporterade att majoriteten av organisationsutvecklingsåtgärder inte 

har några individuella effekter på exempelvis arbetstrivsel. I en metaanalys av Neuman, 

Edwards och Raju (1989) presenteras att organisationsåtgärder oftast inte bär någon 

signifikant effekt på arbetsattityder och när de vid enstaka fall faktiskt erhöll en effekt 

påverkar åtgärderna icke-trivsel relaterade attityder snarare än arbetstrivsel. 

En aspekt på att resultatet inte visade att lärandekrav hade större inverkan på 

arbetstrivsel, kan möjligtvis förklaras med en koppling mellan anställningsbarhet och 

lärandekrav. Tjänstemännen kan eventuellt se anställningen som en möjlighet till 

personligutveckling (Allvin et al., 1998) och känner därför inte att krav på ständig 

utveckling är någonting direkt negativt. Lärandekrav kan enligt resultat från Allvin et al. 

(1998) tolkas som att det snarare förbättrar anställningsbarheten och därför kan ses som 

någonting positivt. Resultatet från denna studie visar däremot inte någon positiv 

inverkan av lärandekrav på tjänstemäns arbetstrivsel. Inverkan av lärandekrav kan 

varken sägas vara positiv eller negativ eftersom resultatet inte var signifikant, det kan 

lika gärna tillkommit av slumpen.  

Metoddiskussion 

Det måste tilläggas att detta endast är en diskussion och inga slutsatser kan generaliseras 

enbart utifrån resultatet från denna studie allena. Resultatet i denna studie baseras endast 

på tjänstemäns upplevelser om arbetstrivsel. Andra resultat kan mycket väl nås i studier 

om andra branscher. Resultatet behöver alltså inte vara överförbart till andra områden 

eller till andra länder, där arbetskulturen kan vara annorlunda och andra värderingar 

gäller. Författaren till denna studie anser att den gemenskapen som beskrivs i 

diskussionsdelen skulle kunna vara någonting typiskt för svenskar. Gemenskap är trots 

allt någonting genomgående i vår kultur, i vårt Sverige med IKEA-möbler, charterresor 
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och medbestämmandelag. Framtida forskning görs därför med fördel inom andra 

branscher för att vidimera resultatet från denna studie. Dessutom kan fler variabler 

användas för en säkrare utgallring av vilka faktorer som påverkar arbetstrivsel. Från 

resultatet av denna studie kan inte orsakssamband klargöras, det går inte att utesluta att 

bakomliggande variabler som ej kontrollerats för kan ha orsakat effekterna som 

iakttagits. En svaghet med valet av variabler kan vara att individfaktorer är den enda 

faktorn som bara hade variabler som förväntades ha positiva effekter på arbetstrivsel. 

Detta skulle kanske till viss del kunna förklara varför individfaktorer hade minst 

inverkan på arbetstrivsel, det kanske är enklare att påverka trivseln negativt. Istället bör 

alla områden representeras av lika många förväntade positiva som negativa variabler.  

En punkt som bör diskuteras är restriction of range. Tjänstemännens medelvärde för 

arbetstrivsel var 4.02 på en skala där maxpoäng var 5, de flesta tjänstemännen verkar 

följaktligen trivas väldig bra. En liten variation i beroende variabel kan medföra 

allvarliga problem med att upptäcka samband och kan delvis vara en förklaring till en 

lägre andel förklarad varians. I föreliggande studie har inga jämförelser med annan 

forskning där samma skala för erhållandet av deltagarnas arbetstrivsel har använts. 

Detta vore intressant för att undersöka om resultatet för tjänstemännens arbetstrivsel var 

ovanligt högt eller om det är problem med validiteten med skalan.  

Slutsatser 

Resultatet tyder på att feedback och delaktighet är viktigt eftersom det tycks bilda en 

gemenskap, informationsspridning, en samhörighet som de individfaktorerna som 

använts i innevarande studie är avvikande ifrån. För att försöka öka arbetstrivseln bör 

organisationer fokusera sina åtgärder i synnerhet på relationen mellan anställda och 

chef, men även på relationen mellan anställda och organisation. Cheferna bör ge 

anställda feedback och tydliga direktiv samtidigt som organisationen bör arbeta mot att 

involvera personalen mer i verksamheten. 
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