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Vårt samhälle präglas av stora förändringar och så är det även i 

arbetslivet. Det är av stort intresse att undersöka vad organisationer 

kan göra för att skapa de bästa arbetsvillkoren för anställda. Studien 

avser att ta ett helhetsgrepp på anställdas arbetsattityder utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv och prövar prediktorer för en hållbar utveckling 

på arbetsplatsen. Datamaterialet består av en medarbetarundersökning 

vid en statlig myndighet (N=111, svarsfrekvensen=89 %). Resultatet 

av regressionsanalyser antyder att ett hållbart arbetsliv där anställda 

känner arbetstillfredsställelse, engagemang, och upplever tillit kan 

skapas om de anställda får möjlighet till delaktighet, stöd från sin 

närmaste chef och upplever sig ha en bra ledning samt en effektiv 

organisation. 

 

 

I n l e d n i n g 

 

Under de senaste decennierna har det skett en mängd förändringar i samhället. En av de 

stora förändringarna är övergången från en producerande industri till en serviceindustri 

(Tetrick & Quick, 2003). Det som karaktäriserar serviceorienterat arbete är den 

kommunikation som krävs för att identifiera kundens behov och önskemål. Även 

kraven på de anställdas flexibilitet ökar (Näswall, Baraldi, Richter, Hellgren & Sverke, 

2006).  

 

Idag upplever tjänstemän allt oftare att deras arbetsliv blir mer osäkert, de vet inte vad 

som förväntas av dem i arbetet och gränserna kring arbetet och arbetsuppgifterna blir 

alltmer otydliga. Samtidigt ökar kraven på flexibilitet och arbetets ramar flyttas ständigt 

(Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson, Lundberg & Skärstrand, 1998). Det spontana 

samarbetets ökade betydelse ställer nya krav på kunskaper och lärande i relation till 

andra har blivit allt viktigare (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 

2006). Även kraven på självständighet och ansvarstagande ökar på samma gång som 

gränserna kring arbetet blivit alltmer diffusa och arbetsresultaten blivit svårare att 

definiera och utvärdera (Hellgren, Sverke & Näswall, 2008). De påfrestningar som 

finns i dagens arbetsliv riskerar att leda till stress och ohälsa (Allvin et al, 2006). Den 

arbetsrelaterade ohälsan kan för individen leda till försämrad hälsa och på 

organisationsnivå så hotar den organisationens hållbarhet och överlevnad (Göransson, 

2009).   

 

Det är av stort intresse att undersöka vad organisationer kan göra för att skapa de bästa 

arbetsvillkoren för sina anställda, då det är fördelaktigt för både livskraften i 
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organisationen och för de anställdas välbefinnande. För att de anställda ska känna sig 

väl till mods på arbetet är det viktigt att de känner att de har rätt kompetens och att de 

själva kan bedöma mängden arbete som är nödvändigt, när arbetsuppgifterna är 

slutförda, och även bedöma hur väl de utförts. Arbetet påverkar de anställdas hälsa och 

välmående, både i positiv och i negativ riktning (Näswall, Hellgren & Sverke, 2008). 

Anställda som upplever sig ha kontroll i arbetet och/eller har tillgång till resurser att 

klara kraven känner inte negativ stress i samma grad som anställda vars upplevelse är 

att inte ha kontroll i arbetet. Höga krav i arbetet i kombination med stort 

handlingsutrymme kan leda till både personlig och yrkesmässig utveckling (Karasek & 

Theorell, 1990).   

 

För att organisationer ska kunna överleva krävs att de är konkurrenskraftiga, lönsamma 

och effektiva (Dawson, 2003). Kännetecknande för en organisation som genomgått en 

framgångsrik förändringsprocess är att den är fortsatt konkurrenskraftig, att 

medarbetarna är delaktiga och att de mår bra, att de presterar väl och att de vill arbeta 

kvar inom organisationen (Göransson, 2009). Att utveckla hållbara arbetsplatser har 

blivit ett viktigt forskningsområde på senare år (Kelloway & Day, 2005). Arbete kan till 

exempel ses utifrån ett stressperspektiv eller utifrån att det är en hälsosam källa för de 

anställda. Det har blivit allt viktigare för organisationer och forskare att utveckla ett 

hälsosamt arbetsliv och hälsosamma arbetsplatser (Kelloway & Day, 2005). Anställdas 

hälsa och välbefinnande bidrar indirekt till att organisationen är hälsosam och detta 

ingår i begreppet långsiktig hållbarhet (Göransson, 2009).   

 

Hållbarhet är ett begrepp som myntades redan på 1970-talet och har definierats på flera 

olika sätt, idag saknas en tydlig definition på vad det omfattar (Nilsson, 2009). 

Corporate Social Responsibility, CSR, kan översättas till hållbarhet och handlar om det 

samhällsansvar som företagen tar för människor och för miljö (Windell, 2009). 

Hållbarhet kan sammanfattas som företagens ansvarstagande för verksamhetens 

effekter för kunder, leverantörer, anställda, aktieägare och andra intressenter samt för 

miljön. Tengblad och Ohlsson (2009) menar att begreppet hållbarhet har ändrats från att 

handla om politiska frågor till att mer handla om etiska frågeställningar och en hållbar 

utveckling. Hållbarhet kan delas in ett ekonomiskt ansvarstagande, miljömässigt 

ansvarstagande och ett socialt ansvarstagande.  

 

Det sociala ansvarstagandet innefattar investeringsstrategier, mänskliga rättigheter, 

förhållningssätt och etik samt produktansvar (Grankvist, 2009). Det handlar om att 

driva verksamheter med hänsyn till andra medborgares hälsa och välbefinnande, oavsett 

om de är anställda, jobbar hos underleverantörer, är affärspartners eller konsumenter 

(Grankvist, 2009). Goda relationer med anställda, kunder och leverantörer och 

trovärdighet gynnar affärerna, under senare år har många konstaterat att etik och 

ekonomi går hand i hand (Brytting, 2005). En viktig del i arbetet med hållbarhet är att 

ta fram bättre policies och strategier för att uppnå nya framsteg och leda till högre 

kvalitet och bättre förutsättningar i arbetslivet (Peiró, 2008). Skapandet av en 

gemensam värdegrund, eller gemensamma kärnvärden ingår naturligt i företagens 

arbete med hållbarhet (Trollestad, 2000).  

 

Forskningen har tidigare fördjupats inom ett flertal områden, till exempel kring 

arbetsmiljö och anställdas motivation och attityder till arbetet. Det förändrade 
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arbetslivet har skapat nya och viktiga områden för forskning (Göransson, 2009). Syftet 

med föreliggande studie har varit att ta ett helhetsgrepp på anställdas attityder till arbete 

utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Avsikten har varit att undersöka några av de faktorer 

som påverkar medarbetarnas upplevelser av sitt arbete och studera hur dessa faktorer 

förhåller sig till varandra. Studien avsåg att fördjupa sig i medarbetarnas upplevelser av 

arbetstillfredsställelse, engagemang, tillit till organisationen samt ett etiskt 

förhållningssätt. Dessa faktorer är beroende variabler och antas i föreliggande 

undersökning ingå som dimensioner i ett hållbart arbetsliv.  

 

Villkor för ett hållbart arbetsliv 

För att skapa en hållbar utveckling inom organisationer och på arbetsmarknaden är 

både individernas och organisationernas välmående oerhört viktiga (Göransson, 2009.)  

Arbetstillfredsställelse kan leda till god hälsa för de anställda (Hackman & Oldham, 

1980) och samvarierar med produktivitet samt leder till ett bättre liv för den anställde 

(Adelmann, 1987). För att organisationer ska kunna överleva i en föränderlig miljö 

krävs att de anställda är engagerade och hängivna sitt arbete. Medarbetare som är 

engagerade har positiva attityder gentemot arbetet och presterar goda arbetsresultat 

(Schaufeli & Salanova, 2008). Den som känner tillit har en allmän positiv inställning 

till andra (Robinson, 1996) och en organisation vars medarbetare känner tillit har lättare 

att komma överens vilket leder till goda organisatoriska resultat (Zaheer, McEvily & 

Perrone, 1998). Tillit är en bakomliggande orsak till organisatorisk framgång (Shaw, 

1997) och i en högpresterande organisation finns anställda som delar organisationens 

värderingar och har ett etiskt förhållningssätt (Kotter & Heskett, 1992).  

 

Det är intressant att se om prediktorerna; delaktighet, stöd från närmaste chef, ledning, 

organisatorisk effektivitet och organisationsstruktur, ger ett positivt utfall på beroende 

variablerna och om det kan skapas dimensioner som kan ligga till grund för ett hållbart 

arbetsliv. Var och en av de i studien ingående faktorerna kommer först att beskrivas 

teoretiskt, därefter kommer den föreslagna modellen att prövas.  

 

 

Prediktorer 

  

Dimensioner för  

ett hållbart arbetsliv 

 
 

Delaktighet 

 

  

Arbetstillfredsställelse  

 

Stöd från närmaste chef 
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Ledning 

 

  

Tillit 

 

Organisatorisk effektivitet 

 

  

Etiskt förhållningssätt 

 

Organisationsstruktur 

 

  

 

Figur 1. Villkor för ett hållbart arbetsliv. 
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Figur 1 beskriver den modell över villkor för ett hållbart arbetsliv som prövats i 

studien. I denna studie har de oberoende variablerna delaktighet, stöd från närmaste 

chef, ledning, organisatorisk effektivitet och organisationskultur antagits vara 

prediktorer för ett hållbart arbetsliv. I ett hållbart arbetsliv ingår dimensionerna; 

arbetstillfredsställelse, engagemang, tillit och ett etiskt förhållningssätt.  

 

Arbetstillfredsställelse 

Arbetstillfredsställelse kan beskrivas som en del i ett allmänt psykologiskt välmående 

eller tillfredsställelse som är direkt kopplat till arbetet och dess egenskaper (Adelmann, 

1987). Det finns en mängd olika faktorer som kan bidra till att en anställd känner 

arbetstillfredsställelse. En studie visar att arbetsuppgifter som ger variation i arbetet 

med möjlighet för den anställde att ha kontroll över sitt arbete ökar 

arbetstillfredsställelsen och produktiviteten samtidigt som det leder till ett bättre liv för 

de anställda (Adelmann, 1987).  

 

Arbetstillfredsställelse består av en kombination av känslor och intellektuella 

funktioner som uppstår då den anställde jämför det hon eller han önskar uppleva på 

arbetet, med det som hon eller han faktiskt upplever på arbetet (Cranny, Smith och 

Stone, 1992). Arbetstillfredsställelse är ett inre tillstånd som utvärderas känslomässigt 

och intellektuellt och som uttrycks på ett positivt eller mindre positivt sätt (Brief, 

1998). Arbetstillfredsställelse kan baseras på arbetssituationen eller på den anställdes 

personlighet (Brief, 1998). Vissa personer tycker om att arbeta och anser att det är en 

viktig del av livet, andra tycker inte om att arbeta och gör det bara för att de måste 

(Spector, 1997). 

 

Arbetstillfredsställelse kan förenklat beskrivas som i vilken grad den anställde trivs 

med sitt jobb (Spector, 1997). Arbetstillfredsställelse baseras på variation i arbetet, 

arbetsuppgifterna och dess vikt vilket visar arbetets meningsfullhet, självständighet i 

arbetet, ansvarsfullhet och feedback som kan ge den anställde en förståelse av 

arbetsresultatet (Spector, 1997). En individs inre motivation, där individen kan 

beskrivas uppleva sitt arbete som ett mål i sig, leder till både hög arbetstillfredsställelse 

och god hälsa (Hackman och Oldham, 1980). En hög inre motivation bygger på 

upplevelser av meningsfullhet, ansvar och kännedom om arbetsresultatet. Individer som 

har en inre motivation till sitt arbete kommer att anstränga sig hårdare ju mer motiverad 

denne känner sig (Hackman & Oldham 1980).  

 

En metaanalys gjord av Loher, Noe, Moeller och Fitzgerald (1985) visar att arbetets 

komplexitet kan påverka arbetstillfredsställelsen. Kelloway och Barling (1991) har tagit 

fram en modell där självständighet i arbetet, variation i arbetet samt feedback från 

kollegor ligger till grund för anställdas upplevelse av arbetstillfredsställelse. De menar 

att det är arbetets egenskaper som är kopplat till upplevelse av arbetstillfredsställelse.  

Det finns ett starkt samband mellan arbetstillfredsställelse och prestation, den som 

känner tillfredsställelse i arbetet presterar bättre (Whitman, Van Rooy & Viswesvaran, 

2010).  

 

Arbetstillfredsställelse korrelerar med anställdas attityder till arbete, psykologiskt 

välmående, motivation, prestation och ett etiskt förhållningssätt vilket förenklat kan 
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beskrivas att det inom organisationen fokuseras på värderingar (Parker et al, 2003). 

Anställda som upplever att deras ledare ger stöd i arbetet upplever en högre 

arbetstillfredsställelse jämfört med de som inte känner stöd från den närmaste chefen 

(Schyns, van Veldhoven & Wood, 2009). Schneider och Snyder (1975) som har 

studerat skillnaden mellan arbetstillfredsställelse och organisationsklimat menar att 

arbetstillfredsställelse handlar om den känsla som de anställda får då de utvärderar de 

framträdande aspekterna av arbetet och den organisation de arbetar för. 

Organisationsklimat handlar mer om vad som kännetecknar organisationen, till 

exempel i form av policies, praxis och anställningsvillkor.   

 

Arbetstillfredsställelsen påverkas om den anställde känner lust eller olust i arbetet, om 

den anställde upplever olust eller negativ stress i arbetet påverkas 

arbetstillfredsställelsen negativt (Frankenhauser, 1993). Stöd från våra medmänniskor 

och en känsla av egenkontroll är det bästa botemedlet mot skadlig stress 

(Frankenhauser, 1993).  Den som inte känner arbetstillfredsställelse på sin arbetsplats är 

mer benägen att söka sig därifrån jämfört med en anställd som känner tillfredsställelse i 

arbetet (Hellman, 1997). Bristande arbetstillfredsställelse är den viktigaste orsaken till 

att anställda vill lämna organisationen och söker efter annat arbete (Tett & Meyer, 

1993). Den anställningsotrygghet som kan uppstå i samband med neddragningar eller 

omorganisation då anställda upplever att det finns risk att förlora arbetet eller om det 

finns risk för förändringar i arbetet, leder det till en försämrad upplevelse av 

arbetstillfredsställelsen (Hellgren et al, 1999).  

 

Tengblad, Hällstén, Ackerman och Velten (2007) menar att arbetstillfredsställelse, eller 

arbetsglädje som de väljer att kalla det, handlar om att bemästra krävande utmaningar i 

arbetet. De menar att arbetsglädje uppstår när det råder en god balans mellan de 

färdigheter medarbetaren har och de utmaningar som finns i arbetet och att det finns en 

stark koppling till det egna engagemanget. Att vara en del av en viktig verksamhet och 

upplevelsen av att lyckas samt att få uppmärksamhet och förtjänat erkännande är 

ytterligare faktorer som bidrar till arbetsglädje (Tengblad et al, 2007).  

 

Engagemang 

Commitment kan översättas till engagemang och beskrivas som ett psykologiskt 

tillstånd som grundar sig på individens bindning till organisationen, eller som ett 

”organisatoriskt engagemang” som beskriver sambandet mellan anställdas relation till 

sin organisation, hur denna etableras och hur den påverkar de anställdas beteende, 

välbefinnande och deras bidrag till organisationens resultat och produktivitet. Inom 

begreppet organisatoriskt engagemang ryms engagemang till arbetsgruppen, chefen, 

karriären, professionen och eventuell facklig tillhörighet (Meyer & Allen, 1997).  

 

Faktorer som kan påverka de anställdas engagemang är den anställdes personliga 

egenskaper och förutsättningar, som till exempel ålder, kön, utbildning, familj, 

förmåga, inställning till arbete samt lön (Mathieu & Zajac, 1990). Mowday, Porter och 

Steers (1982) menar att olika individer har olika benägenhet att skapa ett känslomässigt 

engagemang till organisationen. Även arbetets egenskaper påverkar de anställdas 

engagemang, och då handlar det till exempel om variation och självständighet i arbetet 

samt om utmaningar i arbetet (Mathieu & Zajac, 1990). Relationer med ledare och 

kollegor har också en hög påverkansgrad, till exempel genom den anställdes 
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grupptillhörighet, tillgång till stöd från ledaren samt ledarens initiativtagande och 

kommunikationen (Mathieu & Zajac, 1990). Ytterligare faktorer som påverkar den 

anställdes känslomässiga engagemang är rolloklarhet, rollkonflikt, organisationens 

storlek och organisationsform. Attityd och beteende kan ses som ömsesidigt relaterade, 

på så sätt att en lojal attityd leder till ett lojalt beteende och dessa stärker varandra. 

Denna process är långsam och sker medvetet hos individen (Mowday et al, 1982).  

 

Anställdas erfarenheter av arbetet och av arbetsgivaren ligger till grund för det 

känslomässiga engagemang som den anställde känner. Det kan till exempel handla om 

hur den anställde upplevt sig få stöd i arbetet och om den anställde känt sig rättvist 

behandlad av både ledning och kollegor. Anställda som har ett känslomässigt 

engagemang till sin organisation har i studier också visat sig dela organisationens 

värderingar. Det innebär att det som är bra för individen även är bra för organisationen 

eftersom den anställde bidrar till organisationens framgång (Allen & Meyer, 1996).  

Det organisatoriska engagemanget kan definieras som en psykologisk länk mellan den 

anställde och organisationen som gör det mindre troligt att den anställde vill lämna 

organisationen (Mathieu & Zajac, 1990). Organisationer som hanterar sina anställda på 

ett bra sätt, vars engagemang riktar sig gentemot de anställda gör att medarbetarna i 

gengäld känner en skyldighet och lojalitet gentemot organisationen (Mathieu & Zajac, 

1990). En anställd som har ett känslomässigt engagemang väljer att stanna kvar i sin 

organisation för att den vill (Allen & Meyer, 1996).   

 

Den personalpolitik som bedrivs inom organisationen och även ledningens 

tillförlitlighet tolkas av den anställde och sammantaget visar detta organisationens 

engagemang för den anställde (Whitener, 2001). Utifrån detta återgäldar sedan den 

anställde denna uppfattning i ett eget engagemang till organisationen i en slags 

reciprocitet. För att organisationer ska kunna överleva i en miljö som kontinuerligt 

förändras behövs anställda som är engagerade och som är hängivna sitt arbete 

(Schaufeli & Salanova, 2008). Som en viktig och positiv del av arbetstagarnas hälsa 

och välbefinnande, kan anställdas engagemang bidra till att skapa synergi mellan 

positiva resultat för enskilda medarbetare och organisationen som helhet. Engagerade 

medarbetare har positiva attityder till sitt arbete, god mental hälsa, ökad motivation och 

ökat tillit till sin egen förmåga och presterar goda arbetsresultat. Detta leder till att 

organisationen visar goda resultat samtidigt som den är hälsosam, och klarar 

konkurrens. Medarbetarna är kompetenta och högt värderade samt bidrar till att skapa 

en positiv image av organisationen (Schaufeli & Salanova, 2008).  

 

Tillit 

Tillit är en nödvändig förutsättning för att ett samhälle eller en organisation ska fungera 

(Ramirez, 2001). Tillit är en blandning av en känsla och en föreställning som kan 

uppfattas som grunden till trygghet, förtroende, förtrogenhet, klokhet, välvilja och 

kreativitet. Tillit kan också beskrivas som en grundhållning som växer fram av sig själv 

när vi utövar och tränar oss i att begå kloka handlingar och att lära oss hur klokt 

genomtänkta mål nås (Ramirez, 2001).   

 

Tillit kan beskrivas som en persons förväntningar, antaganden eller tro att någon annans 

framtida handlingar kommer att bli till fördel eller vara till nytta, eller i alla fall inte stå 

i motsats till personens intressen (Robinson, 1996). Tillit representeras av 
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förutsägbarhet och opartiskhet och baseras på ett beteende och kan vara känslomässigt 

eller intellektuellt (Zaheer et al, 1998). Tillit kan också beskrivas som det centrala 

elementet i samhällens och organisationers kultur. I vardagen dominerar tilliten över 

misstron och möjliggör handlande utan fullständig information (Stevrin, 1998). Tillit 

kan inte åstadkommas med en uttänkt strategi utan är ett helhetsfenomen som uppstår 

som en slags sidoprodukt till andra handlingar och aktiviteter.  

 

Det finns en risk att tillit blandas ihop med trygghet, visserligen innebär tilliten ett slags 

trygghet men det är inte riktigt samma sak (Ramirez, 2001). Tryggheten har en mer 

passiv karaktär än tilliten. Tillit innebär en förväntan riktad till enskilda medmänniskor, 

till bestämda människors handlingar, medan trygghet snarare syftar till en hel situation. 

De som känner tillit inom relationer har en allmän positiv inställning till andra och 

denna känsla påverkar tolkningar av olika sociala beteenden (Robinson, 1996).  

 

En av de modeller gällande förtroende och tillit som fått störst acceptans inom 

företagsekonomin har presenterats av Mayer, Davis och Schoorman (1995). Författarna 

menar att tillit handlar om att den vi har förtroende för och känner tillit till har integritet 

och den goda vilja som motparten visar i syfte att göra det bra för oss och även 

motpartens kompetens, det vill säga förmåga att utföra jobbet på ett kvalificerat sätt. 

Förenklat kan detta beskrivas som att vi ställer oss själva frågan om personen eller 

företaget vi relaterar till kan och vill leva upp till de förväntningar som ställts.  

 

En bakomliggande orsak till organisatorisk framgång är tillit. Tillit kan skapas om 

ansvarsfulla anställda och grupper tillåts ta beslut inom ramen för uppdraget, 

organisationen ses över och enheter ges självbestämmande och möjligheter att kunna 

agera snabbt, samarbete över enhetsgränser för att utveckla produkter, möta kunders 

behov, för att minska kostnaden och för att kunna växa. Dessutom kan tillit skapas 

utifrån att organisationen skaffar samarbetspartners inom andra organisationer och 

genom organisatoriskt lärande för att effektivt kunna möta de utmaningar som finns i 

omvärlden. För att tillit ska kunna uppstå behöver också vissa risker tas, risker som 

faktiskt skulle kunna leda till misstro. Ju mer tillit en person känner desto större är 

risken att bli besviken (Shaw, 1997).  

 

Tillit är av stor betydelse för organisationens resultat. En studie visar att höga värden av 

tillit i en organisation leder till färre konflikter och att det blir lättare för de anställda att 

komma överens (Zaheer et al, 1998). För organisationer är det viktigt att ha kompetens 

att bygga tillitsbaserade relationer, både internt mellan ledare och medarbetare men 

även externt mot kunder och samarbetspartners (Stevrin, 1998). Ledarskapet har direkt 

inverkan på medarbetarnas tillit genom att medarbetarna läser av ledarnas handlingar 

och tolkar dessa för att sedan ligga till grund för tillit, alternativt misstro hos 

medarbetaren. Ledarens förmåga att skapa och visa trovärdighet är av stor vikt (Shaw, 

1997). En ytterligare aspekt är organisationsstruktur och organisatoriska processer som 

behöver bygga på förutsättningen att det går att lita på medarbetarna och att det finns 

utrymme för självständighet för individer och grupper (Nadler, Gerstein & Shaw, 

1992). Vidare påverkar även den organisatoriska kulturen, organisationens vision och 

värderingar. Dessa ligger till grund för de förväntningar som skapas i organisationen, 

det måste finnas tillit till att ta risker och att experimentera. 
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Davis, Schoorman, Mayer och Tan (2000) har studerat sambandet mellan det förtroende 

en chef åtnjuter och det resultat som organisationen uppnår. Studien visar att tillit 

bygger på den anställdes upplevelse av chefens kapacitet, välvilja och integritet. Den 

anställdes förtroende för chefen påverkar försäljning, vinst och trivsel på arbetsplatsen 

och leder till att de anställda inte byter jobb så ofta. Tillit och förtroende kan ha en 

positiv inverkan på ett företags resultat och konkurrenskraft. Däremot kan låg grad av 

tillit leda till att anställda försöker bryta mot ledningens regler och även lyckas med det, 

eller sätter olämpliga mål som inte främjar positiva resultat.  

 

Ett psykologiskt kontrakt kan beskrivas som en individs föreställningar om de 

ömsesidiga villkoren i en överenskommelse mellan personen och en annan part. Det 

psykologiska kontraktet bygger på rättvisa och tillit (Rousseau, 1989). Till skillnad från 

formella eller underförstådda avtal, kan det psykologiska kontraktet beskrivas som den 

ena partens förståelse av avtalet. Grunden till det psykologiska kontraktet läggs redan 

under den tid som den anställde rekryteras till organisationen och i samband med den 

tidiga socialisationen på arbetsplatsen. Robinson (1996) menar att det psykologiska 

kontraktet kan beskrivas som föreställningar om vad de anställda anser att de har rätt 

till utifrån vad de uppfattat att deras arbetsgivare lovat att tillhandahålla. De anställdas 

förväntningar utgår inte endast från upplevda, underförstådda eller uttryckliga, löften 

från arbetsgivaren utan även från andra källor till exempel från tidigare erfarenheter, 

sociala normer och observationer av vänner. Rosseau (2001) menar att psykologiska 

kontrakt kan förstås utifrån en kunskap om de scheman som en individ har, det vill säga 

dennes mentala förställningar, samt genom att studera de löften och överenskommelser 

som skett genom ett ömsesidigt utbyte mellan parterna.  

 

Guest (1998) har tagit fram en modell för att värdera vilken betydelse det psykologiska 

kontraktet har i en viss organisation. Kritiska faktorer i denna modell är de anställdas 

tillit till företaget, om arbetsvillkoren upplevs som rättvisa eller inte, samt om företaget 

uppfyller sina åtaganden. En annan studie visar att anställda som har en positiv 

upplevelse av det psykologiska kontraktet samvarierar med högre 

arbetstillfredsställelse, högre grad av engagemang, högre motivation och i en högre 

grad av nöjdhet med anställningsvillkoren samt en lägre grad av vilja att lämna 

organisationen (Guest & Conway, 1997, refererade i Guest, 1998).     

 

Etiskt förhållningssätt  

I ett klimat färgat av ökade rationaliseringskrav och internationell konkurrens har 

tillvaron förändrats för de anställda (Brytting, 2005). Många har fått ett vidgat 

arbetsinnehåll, större handlingsutrymme och fler personliga kontakter i arbetet vilket 

också innebär ett större ansvar och krav på personliga ställningstaganden i en mängd 

frågor, många med ett mer etiskt innehåll. I takt med att marknadsorienteringen ökar 

och beslutsfattande delegeras samtidigt som förändringstakten ökar ställs nya krav på 

att kontrollera organisationen (Trollestad, 2000). Dessutom införs nya 

organisationsformer, till exempel projektinriktade eller nätverksbaserade 

organisationer. I detta sammanhang lyfts tanken om att istället styra, leda och 

kontrollera verksamheten utifrån medarbetarnas gemensamma värderingar (Trollestad, 

2000). 
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Etiskt förhållningssätt handlar om att företagets ledare och medarbetare ska ta ett 

individuellt ansvar för det gemensamma bästa (Brytting, 2005). Omvärldsförändringar 

pågår och så även värderingsmässiga förändringar, idag växer andra värderingar fram 

som till exempel ett mer mänskligt samhälle, mer delaktighet och egenkontroll i 

arbetslivet, fördjupad demokrati och yttrandefrihet. Under senare år har man konstaterat 

att etik och resultat går hand i hand. Goda relationer gynnar affärerna och trovärdighet 

är oerhört viktigt, de som inte uppför sig korrekt slås ut av marknadskrafterna. Etik är 

lönsamt på lång sikt och det är dessa tankar som ligger bakom begreppet hållbarhet. Det 

handlar om att ett företag ska vara bärkraftigt genom en hållbar utveckling och då krävs 

att organisationen befinner sig i såväl ekonomisk, ekologiskt som etisk balans. 

 

Det ökade intresset för värderingar kan enligt Trollestad (2000) bero på den allmänna 

samhällskulturella förändringen i form av en successiv övergång från att värdera 

materialistiska trygghetsvärden högt till att istället uppvärdera postmaterialistiska 

frihetsvärden. I arbetslivet handlar det om att anställda ställer krav på att 

arbetsuppgifterna ska vara intressanta och meningsfulla samt ge möjlighet till personlig 

utveckling, delaktighet och självständighet. Organisationer som eftersträvar en 

homogen företagskultur bygger ofta upp den på en begränsad uppsättning värderingar 

som formuleras i ett policydokument (Brytting, 2005). Med värdering avser Trollestad 

(2000) en föreställning om vad som har ett värde som antingen beskrivs som något gott 

och värdefullt, eller dess motsats. Värderingarna utgörs i stor utsträckning av moraliska 

värderingar eller uppfattningar om vad som är gott med fokus på vad man vill ska 

utmärka organisationen idag och imorgon. Trollestad (2000) definierar begreppet 

värdegrund som ett system av utvalda gemensamma värderingar som beskriver de 

gemensamma värderingar som finns, eller den gemensamma grund som ledningen inom 

en organisation vill skapa. 

 

Det krävs ett djupt engagemang i samband med utarbetande och införandet av en 

organisations kärnvärden och det är av yttersta vikt att de är tätt sammansvetsade med 

företaget (Treviño & Nelson, 1999). Enligt Brytting (2005) är det viktigt att värdena, 

eller de etiska koderna som han kallar det, ständigt arbetas med för att kunna fungera 

som ett stöd och kunna vägleda medarbetarna i deras handlande och beslutsfattande. 

Treviño och Nelson (1999) menar att cheferna behöver konkretisera värderingarna 

genom att påvisa lämpligt beteende, det kan till exempel ske genom ett fastställande av 

konkreta mål i arbetssituationer som ofta förekommer. På så sätt skapas en förståelse 

och värderingarna blir relevanta för medarbetarna Om cheferna skapar en god 

kommunikation kring värderingarna kan samhörighet skapas och om cheferna själva 

agerar som goda förebilder så finns kraft att skapa en arbetsmiljö som uppmuntrar 

medarbetarna att agera i enlighet med ett etiskt förhållningssätt (Treviño & Nelson, 

1999). 

 

Det är värderingarna som utgör organisationens vision och ledare som arbetar med att 

skapa gemensamma värderingar och visioner har ofta ett effektivt och gott ledarskap 

(Kotter, 1990).  Företagets värderingar påverkar i hög grad ledarskapet och är en viktig 

del i en stark företagskultur vilket är en nödvändighet i skapandet av en bra 

organisation. Enligt Peter och Waterman (1982) kan ledare som skapar värderingar och 

tar fram visioner göra att medarbetare blir entusiastiska. Ledaren behöver ha rollen som 

vågröjare, för att sedan upprätthålla entusiasmen genom dagliga händelser där ledaren 
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är den förnämste tillämparen. Ledaren ingjuter värderingarna genom handlingar snarare 

än genom ord. Dessutom krävs en uthållighet och att ledaren är synlig i vardagen. Om 

den anställde delar organisationens värderingar så agerar denne även i enlighet med 

dessa (Peters & Waterman, 1982). Genom att chefen föregår med gott exempel och i 

handling står för de värderingar som han eller hon säger sig representera kan tillit och 

förtroende skapas (Tengblad et al, 2007). 

 

Anställda ska vara delaktiga i att skapa strategier och ha en reell möjlighet att påverka 

för att implementeringen av värderingar, visioner och mission ska bli framgångsrika 

(Allison & Kaye, 1997). Värderingar finns alltid i en organisation, oavsett om de är 

uttalade eller ej. I de mest framgångsrika organisationer är värderingarna uttalade och 

diskuteras för att hållas levande och för att när så behövs, även uppdateras. Detta 

hjälper till att vid rekrytering och urval kunna välja sådana anställda och 

styrelseledamöter som delar organisationens värderingar. Optimalt är om även 

kunderna är delaktiga i framtagandet av organisationens värderingar. Det råder ett 

idealt läge när både, anställda, kunder och även andra externa intressenter delar 

organisationens värderingar (Allison & Kaye, 1997.) När anställda delar värderingar, 

normer och har ett etiskt förhållningssätt som är kongruenta med organisationens 

strategier finns en samvariation med en högpresterande organisation (Kotter & Heskett, 

1992). Det är moraliskt önskvärt att en organisation skapar en gemensam värdegrund 

för att kunna genomföra sitt uppdrag på bästa sätt (Trollestad, 2000).  

 

På senare år har det blivit allt mer tydligt att organisationer fokuserar på att uttala sig 

kring värderingsfrågor i syfte att förbättra organisationens resultat och för att motivera 

de anställda (Packard, 2001). Värderingar kan fungera som en guide till hur 

verksamheten ska bedrivas i en organisation (Treviño & Nelson, 1999). Anställda som 

upplever att organisationens verksamhet sker genom ett etiskt förhållningssätt i 

ledarskapet, baserat på ärlighet och integritet, har högre grad av engagemang än andra 

organisationer som inte lägger så stor vikt vid sådana aspekter (Treviño & Nelson, 

1999).  

 

Faktorer som kan bidra till hållbarhet 

Det finns förstås många tänkbara faktorer som kan bidra till en hållbar utveckling i 

arbetslivet. I denna undersökning har några faktorer valts ut för prövning. De 

oberoende variablerna, prediktorerna, i denna studie handlar om upplevelse av 

delaktighet, ledarskap, ledning, organisatorisk effektivitet och organisationsstruktur, se 

figur 1 på sidan 3. Delaktighet har visat sig förbättra de anställdas 

arbetstillfredsställelse och motivation vilket leder till produktivitet och goda resultat 

(Lawler, 1986). Studier har visat att stöd från närmaste chef leder till ökad 

arbetstillfredsställelse (Nyberg, Bernin & Theorell, 2005) samt ett ökat välmående (van 

Dierendonck, Haynes, Borril & Stride, 2004). De anställdas hälsa och välmående 

påverkas dessutom av ledningens agerande (Nyberg et al, 2005).  Organisatorisk 

effektivitet handlar till exempel om organisationens överlevnad och kan ligga till grund 

för medarbetarnas arbetstillfredsställelse medan organisationsstruktur kan förklara 

organisationens konkurrenskraft (Söderlund & Bredin, 2009) och visar förmågan att 

överleva i en föränderlig omvärld (Nadler, 1992.) Anställda som känner en osäkerhet 

beroende på ökade förväntningar att själv definiera och planera arbetet önskar en 

tydligare organisering av arbetet (Allvin et al, 2006).  
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I denna studie antas prediktorerna delaktighet, stöd från närmaste chefen, ledning, 

organisatorisk effektivitet och organisationsstruktur leda till ett hållbart arbetsliv där 

medarbetarna upplever arbetstillfredsställelse, engagemang, tillit och har ett etiskt 

förhållningssätt. Nedan ges en teoretisk beskrivning av prediktorerna, var för sig. 

 

Delaktighet  

Delaktighet kan ses utifrån ett humanistiskt perspektiv och leda till att medarbetare 

utvecklas och trivs på sitt arbete. Det kan också handla om att dela makten så att 

demokrati råder på arbetsplatsen och de anställdas intressen skyddas eller att stärka den 

organisatoriska effektiviteten (Heller, Pusić, Strauss, & Wilpert, 1998). Delaktighet kan 

beskrivas bestå av makt, information, belöning och kompetens. Makt handlar om 

beslutsfattandet inom organisationen medan information är en källa till makt och även 

till ett effektivt samarbete inom organisationen och dess organisering. Belöning ligger 

till grund för delaktighet, och organisationens sätt att belöna medarbetarna styr deras 

beteende. För att medarbetare ska vara delaktiga i organisationens beslut behöver 

medarbetarna ha kompetens om beslutspunkten eller det område som beslutet rör och 

även ha mer generella kunskaper om organisationen (Lawler, 1986).  

 

En organisation som har medarbetare som är delaktiga kan signifikant förbättra 

organisationens resultat. Delaktighet förbättrar de anställdas motivation, 

arbetstillfredsställelse, acceptans av förändringar, problemlösning och 

kommunikationen inom organisationen. Medarbetare som har möjlighet att delta i 

beslut och har kontroll över sitt eget arbete får en högre arbetstillfredsställelse och de 

som blir involverade i beslut angående större organisationsförändringar accepterar 

också förändringar i högre grad. Ett effektivt sätt att förbättra arbetsmetoder och att lösa 

viktiga problem är att medarbetare involveras i beslut som rör arbetet. De medarbetare 

som har en god generell förståelse för organisationen bidrar till att förbättra 

kommunikationen inom organisationen (Lawler, 1986).  

 

Studier antyder att delaktighet har en signifikant samvariation med både 

arbetstillfredsställelse och produktivitet (Miller & Monge, 1986; Riordan, Vandenburg, 

& Richardson, 2005; Wagner, 1994). Ledare kan se till att den anställde får möjligheter 

till delaktighet och inflytande genom att den anställde tillåts ta kontroll över sin 

arbetssituation och kan därmed själv påverka sitt arbete, på så sätt kan högre 

arbetstillfredsställelse uppnås (Nyberg et al, 2005). Det finns också ett samband mellan 

anställdas möjlighet till delaktighet i arbetet och ett ökat engagemang (Riordan, 

Vandenburg & Richardsson, 2005). 

 

Stöd från närmaste chef   

Stöd från närmaste chef handlar om att chefen ger stöd i olika former till sina 

medarbetare. Ledare kan ge medarbetarna instrumentellt stöd, det kan handla om att 

stötta i arbetsuppgifterna, medan emotionellt stöd mer handlar om empati och omtanke 

och informativt stöd kan ges i form av råd och direktiv samt att ge uppmuntrande 

support såsom feedback och att komma med förslag till förbättring (Kelloway, 

Sivanathan, Francis & Barling, 2005). De ledare som ger sina medarbetare individuellt 

stöd medverkar till att medarbetarna blir stärkta, och genom intellektuell stimulans kan 
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ledaren hjälpa medarbetarna att se nya perspektiv och få en ökad medvetenhet. Detta 

leder till en högre arbetstillfredsställelse (Nyberg et al, 2005).  

 

En longitudinell studie visar att ett stödjande ledarskap leder till ökat välmående (van 

Dierendonck et al, 2004). Ledare som visar intresse och omtanke om medarbetarna och 

som hjälper dem genom att ge stöd och även strukturera arbetet när så behövs kan leda 

till att de anställda känner en ökad arbetstillfredsställelse (Nyberg et al, 2005). Stöd från 

chefen kan vara till hjälp för individen att hantera arbetsuppgifter som känns 

överväldigande (Näswall, Sverke & Hellgren, 2005). Socialt stöd kan leda till att 

individens hälsa förbättras eller bibehålles (Nyberg et al, 2005).  

  

Ledning  

Ledningsgrupper har generellt sett ett flertal olika områden att hantera i arbetet; 

omvärldsspaning, resursanskaffning, strukturer och system, visioner och strategier,  

människor, kultur och integration samt organisationens image (J:son Hansson, 1988).  

Det viktigaste arbete en ledning har att sköta är att designa, bygga upp och se till att 

organisationen fungerar effektivt och visar goda resultat. Det handlar om att se över 

organisationens system, strukturer och processer (Nadler & Tushman, 1992).  

 

Ledningens uppgift är komplex, de behöver hantera krav som omgivningen ställer och 

avväga dessa mot de krav som finns inom organisationen och dessutom klara av att 

hantera relationer (Nadler & Anconca, 1992). Ledningens agerande kan påverka de 

anställdas hälsa och välmående (Nyberg et al, 2005). Ju större en organisation är, desto 

viktigare blir det för ledningen att styra och leda verksamheten. På samma sätt påverkar 

den omgivande miljön, när dynamiken ökar och förutsättningarna blir alltmer osäkra 

blir ledningens agerande avgörande för organisationens resultat (Yukl & Lepsinger, 

2005). Ledningen behöver vara beredd på att modifiera ledarskap, strategier, metoder 

och strukturer för att möta de utmaningar som finns i den alltmer turbulenta och osäkra 

omvärlden (Yukl & Lepsinger, 2005).  

   

Organisatorisk effektivitet 

Organisatorisk effektivitet handlar bland annat om organisationens struktur och 

organisering (Robertson, Callinan & Bartram, 2002) och definieras ofta som graden av 

måluppnåelse eller som ett socialt system bestående av organisationens produktivitet, 

organisatoriska påfrestningar och flexibilitet (Georgopoulos & Tannenbaum, 1957). 

Den organisatoriska effektiviteten kan också beskrivas som nyttan av den utförda 

prestationen och i begreppet ingår produktivitet som handlar om att göra saker rätt i 

förhållande till målet. Det handlar också om organisationens överlevnad och bidrag till 

samhället (Abrahamsson & Andersen, 1998). En organisations effektivitet kan också 

definieras utifrån hur den klarar sin överlevnad, sitt uppdrag och att bibehålla värdet av 

tillgångar och finanser. Organisatorisk effektivitet byggs upp av effektiva och 

tillförlitliga processer, kompetenta och motiverade medarbetare samt anpassning till 

omgivningens krav (Yukl, 2008).  

 

Organisatoriska beslut om anställning av medarbetare och deras utveckling, och hur 

medarbetarna organiseras har en avgörande roll för organisationens effektivitet 

(Lawler, 2005). Effektiviteten inom organisationen ökar om medarbetarna upplever att 

de involveras och tillåts vara delaktiga i arbetet (Riordan et al, 2005). Organisationens 
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effektivitet kan också baseras på organisationens struktur, system inom Human 

Resource Management, organisatoriskt klimat, anställdas attityder till arbete, anställdas 

beteende samt organisationens flexibilitet och anseende (Ferris, Arthur, Berkson, 

Kaplan, Harrell-Cook & Frink, 1998). Effektivitet kan ligga till grund för 

medarbetarnas arbetstillfredsställelse, frånvaro och intention att lämna organisationen 

(Ferris et al, 1998).  

 

Organisationsstruktur  

Begreppet organisationsstruktur beskriver hur arbetet har organiserats och fördelats 

mellan de personer som arbetar inom organisationen. Det handlar om att balansera 

behovet av stabilitet mot behov av anpassning och förändring. En god struktur medför 

stabilitet och pålitlighet och är en förutsättning för ett gott resursanvändande och 

måluppnåelse. Det handlar också om hur ansvar och auktoritet fördelats ut i 

organisationen (Abrahamsson & Andersen, 1998). I dagens arbetsliv är det många 

anställda som känner en osäkerhet som grundar sig i ett ökat ansvar för individen att 

själv definiera och planera arbetet och önskar sig en tydligare organisering av arbetet 

och arbetslivet (Allvin et al, 2006).  

 

Organisationsstruktur har alltmer kommit att stå i centrum för att förklara 

organisationers konkurrenskraft (Söderlund & Bredin, 2009). Företag som har förmåga 

att förändra organisationsstrukturen utifrån de utmaningar som finns i omvärlden har 

också möjlighet att överleva och bli framgångsrika. Det handlar om att snabbt svara på 

omvärldskraven och att vara flexibel. Detta kan ske genom att beslut snabbt fattas och 

att organisationen anpassas utifrån de krav som ställs (Nadler, 1992). 

 

 

M e t o d 

 

Undersökningens kontext 

Data till undersökningen samlades in under våren 2009 på Verket för högskoleservice, 

VHS, som är en avgiftsfinansierad myndighet och arbetar med att ge service till 

universitet och högskolor samt till övriga statliga myndigheter. Verksamheten är indelad 

i sju avdelningar/enheter och består i huvudsak av styrning och handläggning av 

antagning till universitet och högskolor, systemförvaltning, bedömning av utländska 

betyg samt upphandling. Vid myndigheten arbetar 125 anställda. Organisationen har 

under senare år genomgått förändringar. I september 2007 implementerades en helt ny 

processorganisation och enhetsindelningen ändrades på så sätt att de följer 

verksamhetsprocesserna. Under 2008 startades ett arbete som involverade alla anställda 

i att ta fram en gemensam värdegrund för organisationen. Arbetet pågick i fem månader 

innan den nya värdegrunden beslutades och på hösten 2008 presenterades den för alla 

anställda.  

 

Urval och procedur 

Undersökningen genomfördes via en webenkät som Statistiska Centralbyrån, SCB, 

skickade ut till samtliga medarbetare via e-post med inloggningsuppgifter. 

Undersökningsdeltagarna bestod av samtliga anställda, 125 stycken. De sex 

medarbetare som under undersökningsperioden var föräldralediga fick ett skriftligt brev 

med information om att en medarbetarundersökning skulle genomföras och en skriftlig 
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enkät bifogades tillsammans med ett frankerat kuvert. I brevet framgick även att det 

fanns en möjlighet att få tillgång till inloggningsuppgifter genom SCB:s försorg för att 

kunna fylla i webenkäten på nätet. Se bilaga 1 och 2 för följebrev med den information 

som gått till medarbetarna.  

 

Datainsamlingen inleddes den 20 april och avslutades den 8 maj 2009. SCB skickade 

tre påminnelser till de anställda som var i arbete och som inte besvarat enkäten. Totalt 

111 medarbetare besvarade enkäten, vilket innebär att svarsfrekvensen blev 89 procent. 

Svarsfrekvensen skiljer dock mellan de 7 enheterna och varierade mellan 76 och 100 

procent. Så många som 68,4 procent av de svarande var kvinnor och 29,7 procent var 

män, uppgift om kön saknades för 1,8 procent. Dessa siffror speglar könsfördelningen 

inom VHS. Andelen 35 år eller yngre var 35,1 procent, 30,6 procent var mellan 36 och 

44 år, medan 19,8 procent var mellan 45 och 54 år och 13,5 procent var äldre än 55 

(bortfall 0,9 procent). Totalt 87,4, procent av undersökningsdeltagarna var medarbetare, 

det vill säga utan chefsansvar, och de flesta, 39,6, procent hade arbetat mellan tre till 

fem år, 28,8 procent hade arbetat kortare än två år medan 17,1 procent hade arbetat 

mellan 6 till 10 år (bortfall 0,9 procent). 

 

Datamaterialet överlämnades från SCB i en avidentifierad version till författaren av 

denna uppsats. Data gällande undersökningsdeltagarnas bakgrundsvariabler 

överlämnades dock inte med anledning av att undersökningsdeltagarnas konfidentialitet 

skulle kunna garanteras. 

 

Mätinstrument 

En enkät utvecklades utifrån SCB:s mall för medarbetarenkät i samarbete med VHS 

ledning och de fackliga organisationerna. I enkätens frågeområden ingick 

arbetstillfredsställelse, förtroende, möjlighet till delaktighet, arbete med värdegrund, 

tillgång till information, upplevelse av ledarskap och av ledningsgruppen, trygghet, 

öppenhet, kompetensutveckling, organisation, måluppföljning, arbetsbelastning, fysisk 

arbetsmiljö och ersättning. Om inget annat anges gick svarsskalan från 1, inte alls nöjd 

till 10, i allra högsta grad nöjd. Frågor om bakgrundsvariabler som ställdes handlade om 

kön, ålder, antal anställningsår inom organisationen, enhetstillhörighet samt 

personalkategori.  

 

Utvärdering av modellen där ett antal grundförutsättningar antas predicera arbetstrivsel, 

engagemang, tillit och etiskt förhållningssätt har genomförts genom undersökning av 

olika förklaringsvärden. Faktoranalyser har genomförts för att testa om ingående items i 

en faktor verkligen mäter samma sak, det vill säga, laddar i samma faktor och för att 

kontrollera att ingående items inte laddar i flera faktorer. Vid prövning av faktorerna 

har en hel del items tagits bort på grund av för låg laddning för att höja reliabiliteten 

och i vissa fall har även items tagits bort för att undvika en alltför hög laddning inom en 

faktor. De items som visat sig hålla för vidare prövning har fått bilda indexvariabler. 

Tekniken som har använts är Principal Axis Factoring som är en explorativ teknik och 

syftar till att förklara korrelation mellan variabler. Eftersom faktorerna starkt korrelerar 

med varandra har en oblique rotationsmetod använts, Oblimin with Kaiser 

Normalization. Resultatet blev en niofaktor modell med tre till fyra frågor i varje faktor 

förutom engagemang som endast bestod av en fråga. Den interna konsistensen var 

tillfredsställande för alla ingående faktorer, Cronbachs alfa varierade mellan ,79 och 
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,89.  Tabell 1 (i resultatdelen) visar korrelationer, medelvärden (M), standardavvikelser 

(SD) och intern konsistens, (Alfa Standardized Item Alpha) för alla i denna 

undersökning ingående variabler. Nedan följer en beskrivning av de faktorer och frågor 

som ingått i denna studie.  

  

Prediktorer 

Arbetstillfredsställelse mättes med fyra ingående frågor (α= ,89): Hur nöjd är du vad 

gäller hur intressanta dina arbetsuppgifter är?  Hur nöjd är du vad gäller hur 

meningsfullt ditt arbete känns? Hur nöjd är du vad gäller hur stimulerande ditt arbete är? 

Hur nöjd är du vad gäller i vilken grad din kompetens tas tillvara? Engagemang mättes 

med en fråga: Kan du rekommendera vänner och bekanta att söka arbete på VHS? där 

Svarsskalan gick från 1, nej absolut inte till 10, ja, absolut. Tillit mättes med tre 

ingående frågor (α= ,82): Hur nöjd är du med din arbetsplats vad gäller tryggheten mot 

hot och våld? Hur nöjd är du med din arbetsplats vad gäller arbetet med att motverka 

hot och våld? Hur nöjd är du med din arbetsplats vad gäller arbetet med att motverka 

mobbning? Etiskt förhållningssätt mättes med tre ingående frågor (α= ,78): I hur hög 

grad försöker du agera enligt VHS värdegrund i ditt dagliga arbete? I hur hög grad 

sympatiserar du med VHS värdegrund? I hur hög grad tycker du det är viktigt att vi har 

en gemensam värdegrund på VHS?  

 

Dimensioner för ett hållbart arbetsliv 

Delaktighet mättes med fyra ingående frågor (α= ,88): Hur nöjd är du med din 

arbetsplats vad gäller hur öppet man kan diskutera med arbetskamrater hur arbetet 

planeras och genomförs? Hur nöjd är du med din arbetsplats vad gäller hur öppet man 

kan diskutera målen för verksamheten? Hur nöjd är du vad gäller inflytandet du har över 

ditt arbete? Hur nöjd är du vad gäller i vilken mån du själv kan planera ditt arbete? Stöd 

från närmaste chef mättes med fyra ingående frågor (α= ,88): Hur nöjd är du vad gäller 

den information du får på enhetsmöten? Hur nöjd är du vad gäller hur personalansvarig 

chef fördelar arbetsuppgifter? Hur nöjd är du vad gäller hur personalansvarig chef 

hanterar konflikter på din arbetsplats? Hur nöjd är du med ditt arbete vad gäller hur väl 

du informerats om målen för din enhet? Ledning mättes med tre ingående frågor (α= 

,89): Hur nöjd är du vad gäller hur ledningsgruppen styr verksamheten? Hur nöjd är du 

vad gäller hur ledningsgruppen företräder VHS? Hur nöjd är du vad gäller hur 

ledningsgruppen arbetar med att marknadsföra VHS? Organisatorisk effektivitet mättes 

med tre ingående frågor (α= ,89): Hur nöjd är du med din organisation vad gäller hur 

samarbetet över enhetsgränser fungerar? Hur nöjd är du med din organisation vad gäller 

hur effektivt den fungerar? Hur nöjd är du med din organisation vad gäller 

ansvarfördelningen mellan enheterna? Organisationsstruktur mättes med fyra ingående 

frågor (α= ,88): Hur nöjd är du med din organisation vad gäller VHS nuvarande 

enhetsindelning? Hur nöjd är du med din organisation vad gäller processorienteringen? 

Hur nöjd är du med din organisation vad gäller arbetsfördelningen i processarbetet? Hur 

nöjd är du med din organisation vad gäller att arbeta i processer?  

  

Databearbetning 

Statistikprogrammet SPSS användes till den statistiska bearbetningen av materialet. 

Bivariata korrelationer (Pearson) mellan indexvariablerna togs fram. Multipla 

regressionsanalyser i fyra steg för var och en av beroende variablerna har också 

genomförts för att undersöka hur prediktorerna; delaktighet, stöd från närmaste chef, 
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ledning, effektiv organisation och en välfungerande organisationsstruktur förhöll sig till 

dimensionerna för hållbarhet i arbetslivet; arbetstillfredsställelse, engagemang, tillit och 

ett etiskt förhållningssätt.  

 

Multipla regressionsanalyser visar de ingående oberoende variablerna och beroende 

variablernas samvariation. Eftersom variablerna är starkt korrelerade har värden för 

Tolerans och VIF studerats. Det visade sig att det inte råder någon risk för 

multikollinearitet, modellen visar toleransvärden mellan 0,4 och 0,6 och VIF-värden 

mellan 1,5 och 2,5. (Risk för multikollinearitet råder vid små toleransvärden under 0,1 

och VIF-värden över 10.)  

 

 

R e s u l t a t 

 

Undersökningen visade positiva, signifikanta samband mellan alla ingående variabler 

förutom de båda beroende variablerna etiskt förhållningssätt och tillit (p > 0,05), se 

tabell 1 på sid 17.  Medelvärdena för de ingående indexvariablerna varierade mellan 

4,84 - 7,06 på en svarsskala mellan 1 och 10. Högst resultat fick ett etiskt 

förhållningssätt, därefter kom arbetstillfredsställelse, delaktighet, tillit, engagemang, 

stöd från chef, organisationsstruktur, ledning och sist organisatorisk effektivitet.  

 

Villkor för hållbart arbetsliv 

Tabell 2 redovisar resultaten av de multipla regressionsanalyserna, se sid 18.  

 

Dimensionen arbetstillfredsställelse hade ett starkt positivt samband med delaktighet 

och stöd från närmaste chef samt upplevelse av organisationens effektivitet. Ledning 

och organisationsstruktur var orelaterade till beroendevariabeln arbetstillfredsställelse. 

De oberoende variablerna kunde till 56 % (p < 0,001) förklara den totala variationen i 

beroende faktorn arbetstillfredsställelse.  

 

Även dimensionen engagemang uppvisade ett starkt positivt samband med prediktorn 

delaktighet. Den oberoende variabeln ledning och engagemang hade också ett starkt 

positivt samband. Stöd från chef, upplevelse av organisationens effektivitet, ledning 

och organisationsstruktur var däremot orelaterade till beroendevariabeln engagemang. 

Totalt sett förklarade modellens ingående variabler 40 % (p < 0,001) av variansen i 

faktorn engagemang. 

 

Tillit hade en måttlig och positiv samvariation med prediktorerna delaktighet och stöd 

från närmaste chef. Prediktorerna upplevelse av organisationens ledning, organisatorisk 

effektivitet och organisationsstruktur var orelaterade till beroendevariabeln tillit. De 

oberoende variablerna kunde till 28 % (p < 0,001) förklara den totala variationen i 

beroende faktorn tillit.  

 

Dimensionen etiskt förhållningssätt hade ett svagt, positiv samband med den oberoende 

variabeln organisationsstruktur. Prediktorerna delaktighet, stöd från chef, upplevelse av 

organisationens ledning och organisatorisk effektivitet var orelaterade till 

beroendevariabeln tillit.  Modellens förklarade varians vad gäller etiskt förhållningssätt 

var 11 % (p < 0,01). 
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Tabell 1. Beskrivande statistik och korrelationer mellan studiens alla ingående variabler.  
 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M SD Alfa 

 

Dimensioner för ett hållbart arbetsliv 

 

1. Etiskt förhållningsätt               7,06 2,02 ,79 

 

2. Tillit ,15              6,37 1,84 ,82 

 

3. Arbetstillfredsställelse ,31** ,43**           6,76 1,93 ,89 

 

4. Engagemang ,32** ,50** ,58**         6,17 2,58   - 

 

Prediktorer 

 

5. Delaktighet ,25** ,52** ,72** ,58**       6,65 2,00 ,88 

 

6. Stöd från chef ,27** ,51** ,65** ,53** ,75**      6,04 2,05 ,88 

 

7. Ledning ,22** ,38** ,48** ,54** 53** ,49**    5,19 1,39 ,89 

 

8. Organisatorisk effektivitet  ,31** ,22* ,49** ,39** ,44** ,38** ,54**   4,84 1,80 ,89 

  

9. Organisationsstruktur  ,35** ,31* ,44** ,46** ,50** ,52** ,59** ,48**  5,78 1,82 ,88 
 

 

*  = p < 0,05; **  = p < 0,01. (N=111) 

 

Alla variabler bedömdes på en skala från 1-10, där 10 var mest positivt och 1 var mest negativt. 
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Tabell 2. Resultat av multipla regressionsanalyser 

 
 

  Arbetstillfredsställelse Engagemang  Tillit Etiskt förhållningssätt

  

 

Delaktighet  ,46** ,29* ,26*  ,18 

 

Stöd från chef  ,23* ,13 ,24*  ,89 

 

Ledning  ,03 ,26* ,20  ,12 

 

Organisatorsik effektivitet ,20* ,03 -,07  ,22 

 

Organisationsstruktur  -,02 ,08 -,02  ,27* 

 

R
2 
(adjusted)

  
,56*** ,40*** ,28***  ,12** 

 

 
*  = p < 0,05; **  = p < 0,01; ***= p < 0,001. (N=111) 

 

Tabell 2 redovisar resultaten av de multipla regressionsanalyserna. Tabellen visar 

resultaten av hur prediktorerna; delaktighet, stöd från närmaste chef, ledning, effektiv 

organisation och en välfungerande organisationsstruktur förhåller sig till dimensionerna 

för hållbarhet i arbetslivet; arbetstillfredsställelse, engagemang, tillit och ett etiskt 

förhållningssätt. Prediktorerna förklarade sammantaget drygt hälften av variationen i 

arbetstillfredsställelse (Adjusted R2 = 0,56), 40 procent av variationen i engagemang 

(Adjusted R2 = 0,40), knappt 30 procent av variationen i tillit (Adjusted R2 = 0,28) samt 

drygt 10 procent av etiskt förhållningssätt (Adjusted R2 = 0,12).  

  

 

D i s k u s s i o n 

 

Syftet med föreliggande undersökning var att ta ett helhetsgrepp på anställdas 

arbetsattityder utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Dimensioner som i studien antogs ingå 

i ett hållbart arbetsliv var arbetstillfredsställelse, engagemang, tillit och etiskt 

förhållningssätt.  Prediktorer som i denna studie antogs ligga till grund för ett hållbart 

arbetsliv var delaktighet, stöd från närmaste chef, ledning, organisatorisk effektivitet 

och organisationsstruktur. Undersökningen visade att det fanns ett signifikant positivt 

bivariat samband mellan alla de dimensioner och prediktorer som ingår i modellen. 

Resultatet pekade mot att delaktighet var den allra viktigaste prediktorn, även stöd från 

närmaste chef, ledning och upplevelse av att organisationen var effektiv var viktiga 

prediktorer för ett hållbart arbetsliv där dimensionerna arbetstillfredsställelse, 

engagemang och tillit ingår. 

 

Resultaten från föreliggande studie visade att alla ingående faktorer hade en hög 

reliabilitet (α= ,79 - ,89) och att medelvärdena för de ingående faktorerna i 

undersökningen varierade mellan 4,8 och 7,0 på en svarsskala mellan 1 och 10. 

Medarbetarnas upplevelse av ett etiskt förhållningssätt, arbetstillfredsställelse, 

delaktighet, tillit och engagemang var de aspekter som värderades högst. Alla ingående 
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variabler förutom beroendevariablerna tillit och etiskt förhållningssätt hade en 

signifikant, positiv korrelation med varandra.  

 

Faktorer som predicerar hållbarhet 

Denna studie har undersökt några möjliga prediktorer som antogs predicera hållbarhet; 

delaktighet, stöd från närmaste chef, ledning, organisatorisk effektivitet och 

organisationsstruktur. Den prediktor som visade sig ha det starkaste positiva sambandet 

med villkoren för hållbarhet var delaktighet. Delaktighet visade sig ligga till grund för 

dimensionerna arbetstillfredsställelse, engagemang och tillit. Studiens resultat låg i linje 

med Miller och Monges studie (1986) och Lawlers resultat (1986) som visar att 

delaktighet ligger till grund för arbetstillfredsställelse. Lawlers resultat (1986) visar 

också att de som blir involverade i beslut angående större organisationsförändringar i 

högre grad accepterar förändringar samt att det är ett effektivt sätt att förbättra 

arbetsmetoder och att lösa viktiga problem att involvera medarbetare i beslut som rör 

arbetet.  

 

Resultaten gav även stöd för Nyberg et als litteraturstudie (2005) om att anställda som 

får möjligheter till delaktighet och inflytande kan uppnå en högre arbetstillfredsställelse 

samt Trollestads (2000) teori om att det i dagens arbetsliv handlar om att 

arbetsuppgifterna ska vara intressanta och meningsfulla samt ge möjlighet till 

delaktighet och självständighet. Undersökningens resultat gav också stöd för Riordan et 

als undersökning (2005) som visat att det finns ett samband mellan anställdas möjlighet 

till delaktighet i arbetet och ett ökat engagemang. Stöd gavs även till Shaws (1997) 

resultat att delaktighet i form av att anställda och grupper tillåts ta beslut inom ramen 

för uppdraget leder till att de anställda upplever tillit samt Nadler et als studier (1992) 

som handlar om att självständighet för individer leder till en känsla av tillit. 

  

Delaktighet i föreliggande studie bestod av frågor kring nöjdhet vad gäller inflytande 

över arbetet samt möjlighet att själv planera arbetet och att diskutera hur arbetet 

planeras och genomförs samt hur öppet det går att diskutera målen för verksamheten. 

Trots att prediktorn delaktighet uppvisade en positiv bivariat korrelation med 

dimensionen etiskt förhållningssätt var den inte signifikant i regressionsanalysen. 

Undersökningsresultaten gav alltså inte stöd för Bryttings (2005) teori om att 

delaktighet skulle leda till ett etiskt förhållningssätt eller Allison och Kayes teori (1997) 

om att det finns ett positivt samband mellan anställdas möjlighet till delaktighet och 

påverkansmöjlighet för en framgångsrik implementering av värderingar och vision i en 

organisation. 

 

Prediktorn stöd från närmaste chef uppvisade ett signifikant och positivt samband med 

arbetstillfredsställelse och tillit. Resultaten var överensstämmande med Schyns et als 

teori (2009) om att anställda som har ledare som ger stöd i arbetet också upplever en 

högre arbetstillfredsställelse jämfört med de som inte känner stöd från sin närmaste 

chef. Föreliggande studie gick i linje med en litteraturstudies slutsats (Nyberg et al, 

2005) som visar att de ledare som erbjuder stöd till sina medarbetare påverkar 

medarbetarnas upplevelse av arbetstillfredsställelse på ett positivt sätt. Socialt stöd kan 

också leda till att individens hälsa förbättras eller bibehålles (Nyberg et al, 2005). 

Undersökningsresultaten låg även i linje med Davis et als (2000) teori om att den 

anställdes upplevelse av chefens kapacitet, välvilja och integritet ligger till grund för 
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dennes förtroende och tillit till chefen samt Shaws (1997) teori om att ledarskapet 

inverkar på medarbetarnas tillit till chefen genom att medarbetarna läser av ledarnas 

handlingar. Ledarens förmåga att skapa och visa trovärdighet är i detta fall av stor vikt.  

 

Frågor som i föreliggande studie ställdes kring stöd från närmaste chef handlade om 

nöjdhet med chefens förmåga att förmedla information, till exempel vad gäller målen 

för enheten, samt hur chefen fördelar arbetsuppgifter och hanterar konflikter på 

arbetsplatsen. Trots att prediktorn stöd från närmaste chef uppvisade höga bivariata 

samband med beroende variablerna engagemang och etiskt förhållningssätt var de inte 

signifikanta i regressionsanalyserna. Undersökningen gav alltså inte stöd för Allen & 

Meyers (1991) teori kring att om den anställde upplever sig få stöd i arbetet leder det 

till ett känslomässigt engagemang hos den anställde eller Mathieu och Zajacs teori 

(1990) om att stöd från ledaren leder till engagemang.  

 

Prediktorn ledning visade i denna undersökning ett signifikant och positivt samband 

med engagemang. Studien stärker Whiteners teori (2001) om att anställda tolkar 

personalpolitiken inom organisationen och bedömer ledningens tillförlitlighet och att 

detta sammantaget ligger till grund för organisationens engagemang för den anställde. 

Enligt Whitener (2001) återgäldar sedan den anställde denna uppfattning i ett eget 

engagemang till organisationen i en slags reciprocitet. I föreliggande undersökning 

ställdes frågor kring ledningen som handlade om nöjdhet med hur ledningsgruppen styr 

verksamheten, företräder och marknadsför organisationen. Trots höga bivariata 

korrelationer mellan prediktorn ledning och dimensionerna arbetstillfredsställelse, tillit 

och etiskt förhållningssätt var sambandet inte signifikant i regressionsanalyserna.  

 

Prediktorn organisatorisk effektivitet visade sig ha ett signifikant och positivt samband 

med arbetstillfredsställelse. Resultaten gav stöd för Söderlund och Bredins (2009) och 

Ferris et als resultat (1998) om att effektiviteten inom organisationen samvarierar med 

medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Resultatet gick även i linje med Adelmanns 

studie (1987) som visat att ökad arbetstillfredsställelse leder till ökad produktivitet och 

lönsamhet. Flera studier har visat att det finns ett starkt samband mellan 

arbetstillfredsställelse och prestation, den som känner tillfredsställelse i arbetet 

presterar bättre (t.ex. Whitman et al, 2010). Frågorna som ställdes i undersökningen 

kring organisatorisk effektivitet fokuserade på medarbetarnas nöjdhet vad gäller 

organisationens effektivitet, samarbete över enhetsgränser samt ansvarfördelning 

mellan enheterna. Resultaten från denna studie gav alltså inte stöd för att organisatorisk 

effektivitet skulle leda till engagemang, tillit eller ett etiskt förhållningssätt trots att 

prediktorerna uppvisade höga bivariata korrelationer.  

 

Prediktorn organisationsstruktur  visade sig ha ett signifikant och positivt samband med 

ett etiskt förhållningssätt. Resultatet gick i linje med Kotters teori (1990) som menar att 

företagets värderingar är en viktig del i en stark företagskultur vilket är en nödvändighet 

i skapandet av en bra organisation (Kotter, 1990). Enligt Kotter och Heskett (1992) 

leder en stark organisationskultur med delade värderingar till en högpresterande 

organisation. Undersökningens frågor när det gäller organisationsstruktur handlade om 

nöjdhet med nuvarande enhetsindelning, processorientering, arbetsfördelningen i 

processarbetet och hur det fungerar att arbeta i processer. Trots signifikanta bivariata 

korrelationer gav inte undersökningsresultaten från regressionsanalyserna stöd för att 
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prediktorn organisationsstruktur skulle leda till arbetstillfredsställelse, engagemang eller 

tillit. Undersökningsresultatet gav alltså inte stöd för Mowday et als teori (1982) om att 

organisationsstrukturen, i detta fall organisationens storlek och organisationsform, 

skulle leda till engagemang eller Mathieu och Zajacs teori (1990) om att den anställdes 

känslomässiga engagemang påverkas av hur organisationen är organiserad.  

 

Metoddiskussion och framtida forskning 

Undersökningen genomfördes på Verket för högskoleservice, en mellanstor statlig 

myndighet med 125 anställda, och med anledning av att den undersökta populationen 

inte var så stor kan generaliserbarheten ifrågasättas. Den externa validiteten kan dock 

eventuellt stärkas av Göranssons avhandling (2009) om en hållbar utveckling i 

arbetslivet och behandlar flera undersökningar som utförts i andra kontexter (Aronsson 

& Göransson, 1999; Göransson, Näswall & Sverke, 2009; Sverke, Hellgren, Näswall, 

Göransson & Öhrming, 2008) och har bidragit till att öka förståelsen kring hur 

anställdas välmående och hälsa kan leda till att en hållbar utveckling i arbetslivet 

uppnås. 

 

Det finns en risk att resultaten påverkats av den ojämna könsfördelningen då nästan 70 

% av de svarande var kvinnor, detta återspeglar dock den könsfördelning som råder 

inom den undersökta organisationen. Dessutom skulle studiens resultat behövt ha 

kontrollerats mot bakgrundsvariabler, något som var omöjligt i föreliggande 

undersökning då inte undersökningsdeltagarnas konfidentialitet skulle kunna  

garanterats. För att stärka validiteten bör framtida forskning utföra flera replikeringar, i 

olika sorters kontext, i större populationer med jämnare könsfördelning och med 

tillgång till data om undersökningsdeltagarnas bakgrundsvariabler.   

 

Alla ingående variabler, förutom beroendevariablerna tillit och etiskt förhållningssätt 

hade en signifikant positiv korrelation med varandra. Trots hög korrelation för de 

ingående faktorerna råder ingen risk för multikollinearitet. Dock mätte flertalet av de i 

studien ingående frågorna den anställdes nöjdhet och inleddes med: Hur nöjd är du 

med… Detta innebär att det finns en stor risk att frågorna som ingått i undersökningen 

alla mätt den anställdes generella nöjdhet, på ett sådant sätt att begreppet nöjd har 

korrelerats med begreppet nöjd, istället för att mäta de olika begreppen som ingår i 

studien och som varit avsikten att mäta. Det skulle kunna ha lett till att samvariationen i 

undersökningen blivit starkare än den egentligen var.   

 

Studiens resultat har tolkats på ett sådant sätt att prediktorerna gett ett positivt utfall på 

beroende variablerna, dock visade inte resultatet något om orsakssambandets riktning. 

Det innebär att studien egentligen inte visat vad det var som påverkar vad. Med stöd 

från tidigare undersökningar, studier och teorier var det dock troligt att de oberoende 

variablerna gav ett positivt utfall på beroende variablerna, när det gäller till exempel 

arbetstillfredsställelse har Locke (1976) konstaterat att det är en effekt av individens 

upplevelser på arbetet och kan ses som en slags slutprodukt. Även Miller och Monge 

(1986), Lawler (1986) samt Nyberg et als (2005) studier visar att arbetstillfredsställelse 

är en följd av den anställdes upplevelse av möjligheter till delaktighet. Att 

känslomässigt engagemang är en effekt av den anställdes upplevelse av tillgång till stöd 

i arbetet har bland annat konstaterats av Meyer & Allen (1991), Mathieu och Zajac 

(1990) samt Schyns et al (2009). Att delaktighet är en av de aspekter som ligger till 
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grund för anställdas känsla av tillit har Shaws (1997) och Nadler et als (1992) 

undersökningar visat. Det kan dock inte uteslutas att det finns någon annan eller flera, 

bakomliggande variabler som påverkat och gett ett positivt utfall på beroende 

variablerna. 

 

Det kan också diskuteras om de fyra valda dimensionerna för ett hållbart arbetsliv var 

de mest centrala, andra aspekter skulle kunna tas upp i framtida studier. Det skulle vara 

av stort intresse om framtida forskning utifrån ett hållbarhetsperspektiv även studerar 

andra möjliga dimensioner samt villkor och förutsättningar för organisationer att skapa 

ett hållbart arbetsliv. Studier kring hållbarhet har tidigare avgränsat sig till att handla 

om hur organisationen bidrar till utvecklingen i samhället och fokuserat på hur stort 

ansvar som tagits gällande miljön och även vilket ansvar som tas gentemot de anställda 

(Göransson, 2009).  

 

Det skulle vara intressant att fördjupa undersökningen genom att studera flera aspekter 

av anställdas välmående och hur organisationer kan skapa hållbara villkor för de 

anställda. Undersökning av anställdas upplevelser av hur till exempel arbetsbelastning, 

samarbete och konflikter, tydliga mål och uppgifter påverkar de anställdas välmående 

samt attityder till arbete skulle ytterligare fördjupa kunskaperna och därmed öka 

möjligheterna att skapa hållbara villkor i arbetslivet för anställda. De anställdas hälsa 

och välbefinnande bidrar indirekt till att organisationen är hälsosam och detta ingår i 

begreppet långsiktig hållbarhet i arbetslivet (Göransson, 2009). 

 

Slutsatser  

Trots begränsningarna i undersökningen kan resultatet ses som ett bidrag i förståelsen 

kring hur ett hållbart arbetsliv kan skapas. För att skapa en hållbar utveckling inom 

organisationer och på arbetsmarknaden är både individernas och organisationernas 

välmående oerhört viktiga (Göransson, 2009). Arbete kan ses som en källa till hälsa 

som påverkar individens hälsa positivt och leder till ett ökat välmående (Kelloway & 

Day, 2005). Det är av stort intresse att undersöka vad en organisation kan göra för att 

skapa de bästa arbetsvillkoren för anställda då det är fördelaktigt för både livskraften i 

organisationen och för de anställdas välbefinnande (Näswall et al, 2008).  Villkoren för 

de anställda har på senare år förändrats, det krävs en ökad flexibilitet och kraven och 

förväntningarna på individen har ökat. Det förutsätts att individer har kunskaper och 

förhållningssätt i arbetet samt även i relationer till livet utanför arbetet. Det nya 

arbetslivet med de påfrestningar det innebär, gör att värderingar, etik, tillit, delaktighet 

och engagemang blivit allt viktigare ingredienser på arbetsplatserna (Allvin et al, 2006).  

 

Undersökningens resultat antyder att delaktighet, stöd från närmaste chef, ledning, 

organisatorisk effektivitet ligger till grund för ett hållbart arbetsliv där medarbetarna har 

en hög arbetstillfredsställelse, är engagerade och upplever tillit. De allra viktigaste 

förklaringsaspekterna för ett hållbart arbetsliv visade sig vara delaktighet och även stöd 

från närmaste chef. Det fanns starka samband mellan dimensionen 

arbetstillfredsställelse och prediktorerna delaktighet, stöd från närmaste chef och 

organisatorisk effektivitet samt dimensionen engagemang och prediktorerna delaktighet 

samt ledning. Måttliga samband fanns mellan dimensionen tillit och 

förklaringsfaktorerna delaktighet och stöd från närmaste chef. 
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Förklaringsfaktorerna eller prediktorerna står alla under organisationens inflytande och 

är faktorer som varje arbetsgivare aktivt kan påverka för att erbjuda organisationens 

anställda goda villkor och skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. De 

förutsättningar som organisationen erbjuder medarbetare för att möta de krav som 

organisationen ställer, spelar en avgörande roll för hur väl arbetet och organisationen 

kommer att fungera (Theorell, 2003). Medarbetare som mår bra i arbetet och 

organisationer som är välmående kan bidra till en hållbar utveckling inom 

organisationer och på arbetsmarknaden (Göransson, 2009). 
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  Bilaga 1 

 

 Medarbetarundersökning 2009 
 

Nu är det dags att följa upp hur VHS medarbetare uppfattar sitt arbete och sin 

arbetssituation. Ta nu vara på möjligheten att lämna dina synpunkter.  

 

Det är viktigt att alla medarbetare verkligen för fram sina synpunkter så att det 

blir tydligt vilka förbättringsområden som finns. 

 

Avsätt tid för att besvara enkäten och försök att besvara frågorna så ärligt och 

noggrant som möjligt. Resultatet blir ett underlag för förbättringar på din 

arbetsplats, inom din enhet och för hela VHS.   

 

Det är Statistiska centralbyrån (SCB) som kommer att analysera enkätsvaren och 

redovisa resultaten för hela VHS i början eller mitten av juni.  

 

Enheter eller grupper med färre än 5 svarande får inga egna resultat. De 

bakgrundsuppgifter om kön, ålder, personalkategori m.m. som du lämnar kommer 

endast att användas för en samlad redovisning för hela VHS.  

 

Inga redovisningar kommer att göras som innebär att det går att identifiera 

enskilda personer. Eventuellt kommer en avidentifierad datafil att lämnas till 

studenter för uppsatsarbete.  

 

Om Du har några frågor om undersökningen är Du välkommen att kontakta 

Camilla Stenemyr på VHS 08-725 96 04 camilla.stenemyr@vhs.se eller Jenny 

Hjort på SCB tel 08-506 945 03 jenny.hjort@scb.se 

mailto:camilla.stenemyr@vhs.se
mailto:jenny.hjort@scb.se
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  Bilaga 2 

 

Hej! 
 

Eftersom du är föräldraledig kanske du inte nåtts av informationen att vi på VHS nu 

genomför en medarbetarundersökning. Det är viktigt att alla medarbetare har möjlighet 

att lämna in sina synpunkter och därför skickar jag ut enkäten till dig via post. Svaret 

skickas direkt till SCB, adress:  

 

Statistiska centralbyrån 

Enheten för demokratistatistik  

Att: My Raquette 

Box 24300 

104 51 Stockholm 

 

Det går också bra att besvara enkäten via webben, för att få tillgång till dina 

inloggningsuppgifter, kontakta Ulrika Eriksson tel: 019 - 17 68 22 mail: 

ulrika.eriksson@scb.se.  

 

Observera att svaren måste ha inkommit till SCB senast 8 maj. 
 

Mer information som publicerats på Insidan finns på nästa sida. 

 
 

 

Med vänlig hälsning, 

 

 

Camilla Stenemyr 

 

 

mailto:ulrika.eriksson@scb.se

