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     Kevin Kazemi 

Sammanfattning 

Arbetstillfredsställelse är ett komplext, men intressant begrepp som undersöks ur olika 

perspektiv och inom olika akademiska discipliner, vilket anses bidra med kunskap inom olika 

områden, exempelvis hälsa och sjukfrånvaro. Inom arbetssociologin undersöks 

arbetstillfredsställelse ofta utifrån den anställdes perspektiv, vilket är fallet i denna studie. 

Fokus i denna studie är lagd på variabler som anses kunna förklara stressen i arbetet i både 

negativ och positiv bemärkelse, eftersom de anses påverka arbetstillfredsställelse. Med detta 

syfte formulerade jag en frågeställning för att ta reda på i vilken mån mentala arbetskrav, 

autonomi och socialt stöd från arbetskamrater påverkar de anställdas tillfredsställelse i arbetet. 

För att besvara frågeställningen valde jag kvantitativ ansats. Utifrån den teoretiska modellen 

jag valde för studien deducerade jag tre hypoteser. Hypoteserna operationaliserade jag på 

basis av data från Levnadsnivåundersökningar (LNU) 2000. Samtliga hypoteser kunde jag 

anta med stöd av studiens resultat. Studiens resultat visar att anställda i arbetsförhållanden 

med hög stress dvs. arbetsförhållanden som karaktäriseras av höga arbetskrav utan betydande 

autonomi har minst tillfredsställelse i arbetet.  Anställda i arbetsförhållanden med höga 

arbetskrav i kombination med betydande autonomi är däremot mycket mer tillfredsställda 

(arbete med positiv stress). Socialt stöd och hjälp från arbetskamrater visar sig också öka 

tillfredsställelsen i arbetet. Slutligen föreslår jag bland annat vidare studier om skillnaden i 

arbetstillfredsställelse mellan könen.  
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1. Inledning 

Det antas ofta att det moderna arbetslivet utmärks av en högre arbetsintensitet. Den 

ekonomiska dynamiken i det moderna arbetslivet anses ha pressat de privata arbetsgivarna till 

att söka konkurrensfördelar genom kostnadssänkningar. Samtidigt har krympande budgetar 

inom den offentliga sektorn lett till besparingar i form av minskning av antal anställda. Dessa 

processer ser ut att ha lett till en förändring av arbetsvillkoren i riktning mot högre arbetskrav 

för den kvarvarande personalen. De högre arbetskraven har i sin tur lett till en ökning av den 

mentala anspänningen i arbetet, vilket bekräftas av den empiriska forskningen i ämnet. En 

avsevärd ökning av negativ stress i arbetet har noterats under 1980-talet och 1990-talet. Men 

arbetsintensitetens ökning och därmed ökningen av den negativa stressen i arbetet är tydligt 

ojämnt fördelad över olika typer av verksamheter. Den signifikanta ökningen av den negativa 

stressen har exempelvis noterats inom vård, utbildning och handel men inte inom industri (Le 

Grand, Szulkin & Tåhlin, 2001). Under 2000-talet har den negativa stressen och de psykiska 

påfrestningarna i arbetet först haft en uppåtgående trend och sedan en neråtgående, men 

fortfarande ligger de på högre nivå än år 1998. Mellan år 2004 och år 2008 har den negativa 

stressen och de psykiska påfrestningarna i arbetet varit de vanligaste orsakerna till 

arbetsrelaterade besvär hos kvinnor med 12 procent och näst vanligaste hos män med 7 

procent (Arbetsmiljöverket, 2008).    

 

Trots alla påståenden om påfrestningar i arbetet som framgår av arbetsmiljöundersökningar i 

Sverige påstår en majoritet av arbetstagarna att de i det stora hela är tillfredsställda med sina 

arbeten (Levi, 2005). Det kan finnas flera anledningar till att individer uttrycker 

tillfredställelse med sina arbeten i dess helhet. Det är inte ovanligt att människor väger 

nackdelarna och fördelarna med sitt arbete, för att sedan komma fram till att fördelarna 

överväger (Furåker, 2003). Människor kan även vara missnöjda med sina arbeten men ändå 

vara kvar i dem av olika anledningar, exempelvis om förutsättningarna för arbetsbyte inte är 

bra. Obehaget i en sådan situation löser man ofta genom att anpassa sin inställning. Med andra 

ord betonas fördelarna (Abrahamsson, 2005; Furåker, 2003; Hultin, 1993). Med en sådan 

bakgrund är det inte konstigt att de flesta påstår att vara nöjda med sina arbeten. Därför är det 

av betydelse att undersöka olika faktorer som påverkar tillfredsställelse i arbetet och att få 

fram en mer mångsidig bild av arbetstillfredsställelse (Furåker, 2003; Höög, 1985).   

 



       Kevin Kazemi 

2 

 

Två av de ofta framförda förklaringarna till bristande tillfredsställelse i arbetet är 

arbetstagarnas begränsade inflytande på arbetets tempo och innehåll samt brist på stöd från 

arbetsledaren (Fjoestad & Wolven, 2005). Arbetsmiljölagen förskriver bl.a. att hänsyn ska tas 

till människors fysiska och psykiska förutsättningar och dessutom ska arbetstagaren ha 

inflytande över sin arbetssituation (Eriksson & Larsson, 2002). Med tanke på den starka 

samarbetstraditionen mellan arbetsmarknadens partner, medbestämmandelagen (MBL)
1
 och 

liknande lagstiftningar ser det ut som om de psykosociala arbetsvillkoren har kommit i 

skymundan till förmån för löner och de fysiska arbetsvillkoren i Sverige (Fjoestad & Wolven, 

2005).   

 

1.1 Syfte, frågeställning och avgränsningar     

Utifrån diskussionen ovan förefaller det rimligt att fokus i denna studie ska läggas på de 

faktorer som tycks vara mest betydelsefulla för anställdas tillfredsställelse i arbetet. Dessa 

faktorer är även betydelsefulla för arbetsgivarna, dels p.g.a. arbetslagar, och dels p.g.a. 

ekonomisk lönsamhet. Som Furåker (2003) poängterar antas den ekonomiska lönsamheten 

exempelvis ligga i ökad effektivitet i arbetet och lägre personalomsättning.  

 

Arbetstillfredsställelse kan, precis som många andra faktorer i arbetslivet studeras från olika 

perspektiv. I den här studien kommer perspektivet att vara de anställdas, eftersom det är deras 

upplevelse av sina arbetsförhållanden som kommer att undersökas.  

 

Syftet med studien är alltså att undersöka sambanden mellan arbetskrav, autonomi (utrymme 

för egna beslut), socialt stöd och arbetstillfredsställelse från anställdas perspektiv. Studiens 

frågeställning kan preciseras enligt nedan:   

  

I vilken mån påverkar mentala arbetskrav, autonomi (utrymme för egna beslut) och 

socialt stöd från arbetskamrater anställdas tillfredsställelse i arbetet?  

 

Vad som avses med de centrala begreppen i frågeställningen kommer att definieras i samband 

med teori- och metodavsnitten. För studien används data från Levnadsnivåundersökningar 

(LNU) 2000, vilket innebär att studien avgränsas till anställda inom Sverige. Egen företagare 

                                                 
1
 ”MBL är en utpräglad ramlag. Den anger förutsättningarna för medbestämmandet, men överlämnar åt parterna 

själva – på såväl centtal som lokal nivå – att själva komma fram till hur medbestämmandet i praktiken ska 

utformas.” (Granberg, 2003:187).  
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och jordbrukare är exkluderade från datamaterialet av naturliga skäl, eftersom de inte 

definieras som anställda.  

 

1.2 Vad kan denna studie bidra med?  

Att krav, kontroll (autonomi) och socialt stöd i arbetet påverkar de anställdas upplevelse i 

arbetet och därmed arbetstillfredsställelsen är känt sedan tidigare. Så långt jag känner till finns 

det en hel del studier med ekonomiskt eller psykologiskt perspektiv baserade på data från ett 

företag eller ett fåtal organisationer med arbetstillfredsställelse i fokus
2
. Men jag känner inte 

till någon ny studie med sociologiskt perspektiv som bygger på omfattande data som 

Levnadsnivåundersökningar (LNU) 2000. Hultin (1993) har gjort en liknande studie som min 

men som bygger på LNU 1990 och som inte tar hänsyn till socialt stöd i arbetet. Min studie 

bidrar med ny kunskap om sambandet mellan socialt stöd i arbetet från arbetskamrater och 

arbetstillfredsställelse bland anställda i Sverige men även med uppdaterade kunskaper om 

sambandet mellan krav, kontroll och arbetstillfredsställelse.    

 

2. Teori   

2.1 Val av teoretisk modell 

För att kunna besvara frågeställningen valde jag Robert Karaseks (1990) krav- och 

kontrollmodell som utgångspunkt, eftersom modellen innehåller och förklarar samspelen 

mellan krav och kontroll i arbetet (socialt stöd i arbetet som ett tillägg till den ursprungliga 

modellen), dvs. faktorerna som ingår i frågeställningen. Modellen har även den utgångspunkt 

som tidigare forskning indikerar är lämpligt för att besvara frågeställningen. Dessutom är 

modellen sociologiskt relevant och flitigt använd av etablerade forskare i ämnet. Som 

Theorell (2004) poängterar kan egenmakt och utövande av kontroll vara nyckelbegrepp när 

man intresserar sig för social ojämlikhet av olika slag i samhället.  

 

2.2 Integrering av två perspektiv 

Inom modern teoribildning kring den psykosociala aspekten av arbetsmiljön och dess 

konsekvenser har det funnits två framträdande traditioner eller perspektiv, nämligen 

kvalifikationsperspektivet och stressperspektivet. Inom kvalifikationsperspektivet har bl.a. 

den tyske psykologen Hacker (1973), inspirerad av Marx (1844) alienationsteori, utvecklat 

                                                 
2
 Exempelvis: Babic & Cirgic (2007), Cohen & Nilsson (2006), Dillner & Skogheden (2007), Gabriel (2007), 

Hedberg (2006). 
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och testat en teoretisk modell för att visa människans intellektuella handlingskompetens som 

ursprung till positivt arbetsinnehåll
3
. Inom det andra perspektivet, som behandlar 

stressfaktorer i arbetssituationen, har det utformats och testats olika modeller för olika typer 

av mentala belastningar i arbetet, bl. a. av den svenske sociologen och psykologen Bertil 

Gardell (1971, 1976). Den amerikanske sociologen Robert Karasek (1979) menar att separat 

behandling av dessa perspektiv i vissa fall kan bidra till empiriskt motstridiga resultat. 

Karaseks (1979) krav- och kontrollmodell är följaktligen en teoretisk interaktionsmodell över 

utrymme för egna beslut i arbetet och arbetets mentala krav för att avhjälpa problemet med 

empiriska motstridigt resultat (Szulkin & Tåhlin, 1994).  

  

2.3 Krav- och kontrollmodellen 

Utgångspunkten i Karaseks (1979) krav- och kontrollmodell är att upplevelsen av 

arbetsvillkoren påverkas av de krav som arbetet ställer på individen och de möjligheter som 

individen har att själv kontrollera sitt eget arbete (autonomi). Krav- och kontrollmodellen 

består av fyra olika typer av arbeten: lågstressarbeten, högstressarbeten, passiva arbeten och 

aktiva arbeten, samt en stressdiagonal och en aktivitetsdiagonal. Lågstressarbeten 

karaktäriseras av låga krav och höga grader av autonomi. Högstressarbeten karaktäriseras av 

höga krav och låga grader av autonomi. Passiva arbeten karaktäriseras av låga krav och låga 

grader av autonomi. Aktiva arbeten karaktäriseras av höga krav och höga grader av autonomi. 

Längs stressdiagonalen finner man lågstress- respektive högstressarbeten och längs 

aktivitetsdiagonalen finner man passiva respektive aktiva arbeten. Ju längre ut på 

stressdiagonalen en individs arbete befinner sig, desto större blir risken för ohälsa
4
 i arbetet 

för individen, eftersom avståndet mellan arbetskrav som ställs på individen och individens 

kontroll på arbetssituationen ökar, vilket rubbar den viktiga jämvikten mellan dessa faktorer. 

Arbeten längs aktivitetsdiagonalen är inte direkt skadliga eftersom det i allmänhet råder 

jämvikt mellan arbetskrav som ställs på individen och individens kontroll över 

arbetssituationen. Ju längre ut på denna diagonal en individs arbete befinner sig, desto mer 

stimulerande, utvecklande och intresseväckande kommer arbetet dessutom att vara för 

individen, trots att kraven ökar. Detta faktum visar att graden av egenkontroll är avgörande 

                                                 
3
 För en utförlig beskrivning av alienationsteorin föreslås skrifter av Månson, P. (2003) kapitel 2 i boken 

Klassisk och modern samhällsteori av Heine Andersen & Lars Bo Kaspersen och sidorna 80-86 i boken 

Filosofins historia av Delius C. m.fl. (2000). För en utförlig beskrivning av kvalifikationsperspektivet föreslås 

Fritzell & Lundberg (red.), (1994:87–95), Vardagens villkor. 
4
 Här menas att den mentala ohälsan som uppstår av en längre tid sysselsättning i stressande arbeten, viket oftast 

leder till fysisk ohälsa också, exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar.  
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för vilka arbetsförhållanden som är de bästa respektive de sämsta (figur 1) (Erikson & 

Karlsson, 2000).   

   

                  

Figur 1: Krav- och kontrollmodellen (Karasek 1983:240). 

 

En vidareutveckling av krav- och kontrollmodellen med en tredje faktor, socialt stöd, finner 

man hos Jeff Johnson (1986, 1991), och även senare hos Karasek (1990). Den 

vidareutvecklingen av modellen går ut på att om det inte finns socialt stöd är arbetet isolerat 

och om det finns socialt stöd är det kollektivt. Socialt stöd i arbetet kan ha direkt betydelse 

genom tillfredsställelse av ett primärt behov av umgänge och gruppkänsla och indirekt som ett 

skydd mot arbetskrav och individuella förmågor (Erikson & Karlsson, 2000).  

 

Vad innebär mer konkret faktorerna krav, kontroll och socialt stöd i arbetet? Arbetskrav 

handlar exempelvis om huruvida arbetet är enformigt och arbetstakten snabb och stressande.  

Autonomi i arbete handlar exempelvis om i vilken grad arbetet tillåter att den anställde själv 

avgör hur det egna arbetet ska planeras. Det sociala stödet i arbetet handlar exempelvis om 

stöd från arbetskamraterna (Erikson & Karlsson, 2000)
5
, 

6
.  

  

3. Tidigare forskning 

3.1 Begreppet arbetstillfredsställelse  

Begreppet arbetstillfredsställelse syftar på en subjektiv företeelse. Därför, behöver individens 

uppfattning om sina arbetsförhållanden inte nödvändigtvis avspegla de faktiska förhållandena. 

Exempelvis kan individen med hög lön vara mindre nöjd än individen med låg lön (Furåker, 

2003; Hultin, 1993; Högg, 1985). Diskrepansen mellan faktiska förhållanden och 

                                                 
5
 Dessa faktorer kan utvecklas mer än det som min studie berör. Exempelvis, att lära sig nya saker och utvecklas 

i arbetet, att arbetet kräver kreativitet, om det finns socialt stöd från arbetsledare.  
6
 För mer detaljerade läsning föreslås Karasek och Theorell, 1990.  
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tillfredsställelsen med dem kan delvis förklaras med begreppet anspråksnivå. Två faktorer 

tenderar att spela roll för individens anspråksnivå. Den ena är individens tidigare erfarenheter 

och den andra är förhållanden för personer i individens referensgrupper. Exempelvis tenderar 

en individ som har upplevt många framgångar att höja sin anspråksnivå och en som har 

upplevt många misslyckanden att sänka sin. Referensgrupperna antas vara flera för varje 

individ och kan variera mellan olika tidpunkter och från område till område. Individen antas 

göra en jämförelse med hjälp av sina erfarenheter och referensgrupper. Efter jämförelsen kan 

individen finna att det hon har uppnått ligger under eller över hennes anspråksnivå (Hultin, 

1993). Uttryckt tillfredsställelse beror enligt detta antagande alltså på förhållandet mellan 

individens anspråksnivå och hennes faktiska villkor (Furåker, 2003; Hultin, 1993; Höög, 

1985). Jag har valt följande definition av arbetstillfredsställelse i den här studien:  

 

”… ett hos individen sammanfattat intryck av arbetsmiljön i dess helhet.”  

(Höög, 1985: 66)  

 

En anledning till att jag väljer denna definition är överensstämmelsen mellan den och frågan 

som ställs till respondenterna i LNU 2000 om arbetstillfredsställelse. En annan anledning är 

att definitionen är förenad med studiens perspektiv och den teoretiska utgångspunken i 

tidigare forskning i ämnet, nämligen individens upplevelse av sina arbetsförhållanden.  

 

3.2 Allmänt om relationen mellan krav, kontroll och arbetstillfredsställelse 

När kraven är för höga eller för låga i förhållande till individens förmåga uppstår obalans eller 

stress. I det moderna samhället aktiveras kroppens stresshanteringssystem oftare p.g.a. 

psykosociala omständigheter än plötsliga fysiska hot. De nya typerna av omständigheter är 

oftast långvariga, varför kroppens stresshanteringssystem inte kan stängas av för återhämtning 

på samma sätt som vid plötsliga hot och fysiska ansträngningar (Levi, 2005; Socialstyrelsen, 

2009).  

 

Situationer som kräver kortvariga muskelaktiviteter framkallar i allmänhet positiv stress och 

bidrar dessutom till en extra fokusering. Forskningen visar att i arbetssammanhang uppstår 

positiv stress i form av arbetstillfredsställelse och engagemang exempelvis när individen får 

inflytande på vad och hur arbetet ska utföras. Om arbetet däremot kräver långvarig och 

intensiv fokusering eller är enformigt och utan utmaningar uppstår negativ stress. Den 
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positiva stressen får vara måttlig annars riskerar individen att jobba för mycket och med tiden 

få en känsla av att avbrott i arbetet är irriterande. Det, resulterar i för lite eller ingen 

återhämtning, som vid negativ stress, och därmed en ökad risk för utmattning eller utbrändhet 

kombinerat med känslor av hopplöshet (Levi, 2005).  

 

3.3 Krav- och kontrollmodellen och arbetstillfredsställelse   

I figur 2 visas konsekvenserna av en längre tids anställning i de arbeten där den anställde har 

kontroll över arbetssituationen och i de arbeten där den anställde har bristande kontroll över 

arbetssituationen. Som figuren visar stimulerar arbetsförhållandena den anställdes psyke 

positivt i de arbeten där den anställde har kontroll över arbetssituationen. Det förbättrar 

individens sätt att bemöta påfrestningarna i arbetet (coping). I de arbeten där den anställde har 

bristande kontroll stimulerar arbetsförhållandena den anställdes psyke negativt, vilket i sin tur 

försämrar individens sätt att bemöta påfrestningarna i arbetet (coping). Försämringen kan gå 

så långt att även om det skulle uppstå gynnsamma perioder att utöva kontroll kan individen 

inte utnyttja dem, eftersom individen har blivit van vid att inte kunna påverka. Detta får 

konsekvenser exempelvis i form av mental ohälsa. Däremot kan individer i arbeten där de har 

kontroll över arbetssituationen lätt klara av stressiga perioder i jobbet (Karasek, 1983; 

Theorell, 2004).   

 

                    

Figur 2: Långtidseffekter av höga krav vid hög respektive låg kontroll (Theorell, 2004:46). 

 

Forskningen visar även att individer med litet beslutsutrymme och individer med stort 

beslutsutrymme utvecklar olika sätt att bemöta den sociala omgivningen i arbetet. I det första 
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fallet utvecklas ett mer dolt sätt och i det andra fallet ett mer öppet sätt. När en individ med 

litet beslutsutrymme exempelvis känner sig orättvist behandlad tiger hon/han normalt och 

säger inte vad hon/han tycker och känner. Det, kan ses som om individen har låtit sig 

förödmjukas, vilket i sin tur kan bidra till bristande tillfredsställelse och psykisk ohälsa i 

längden. En individ med stort beslutsutrymme säger däremot i regel öppet vad hon/han tycker 

och känner i arbetet, vilket i sin tur kan öka chansen för tillfredsställelse och i längden god 

psykisk hälsa. Flera undersökningar visar att kvinnor generellt sett har ett dolt förhållningssätt 

jämfört med män i liknade situationer som i exemplet (Theorell, 2004).  

 

3.4 Krav, kontroll och arbetstillfredsställelse i en utsatt sektor i Sverige 

Furåker (2003) har intresserat sig för arbetstillfredsställelse hos vårdanställda inom 

primärvård i Västra Götalandsregionen, en sektor som anses vara bland de mest utsatta för 

negativ stress i arbetet i Sverige. Furåker (2003) finner bl.a. i sin undersökning att när frågan 

om arbetstillfredsställelse formuleras som nöjdhet med arbetet i dess helhet svarar 

vårdanställda på samma sätt anställda inom andra sektorer på arbetsmarknaden, dvs. mellan 

70 och 80 procent påstår att vara nöjda. Furåker (2003) konstaterar i sina mer detaljerade 

analyser att variablerna krav, kontroll och socialt stöd i arbetet har betydelse för individernas 

upplevelse av arbetsorganisationen och därmed för tillfredsställelse eller bristande 

tillfredsställelse i arbetet hos de anställda med det förväntade mönstret i Karaseks (1979) 

teoretiska modell. Vilket kön de anställda har, har däremot inte någon signifikant effekt. 

Furåker (2003) påvisar slutligen att stressen i arbetet är en av de viktiga faktorerna för 

bristande tillfredsställelse bland vårdanställda.  

 

”… Vad som i vår undersökning talar för att tillfredsställelse med olika arbetsförhållanden 

har betydelse är att en stor majoritet av dem som under senaste tiden funderat på eller 

bestämt sig för ett arbetsplats- eller yrkesbyte uppgett för låg lön och stressigt arbete som 

viktiga skäl.”  (Furåker, 2003:123) 

 

”… Bearbetningen av data visar också på starka effekter av hur man uppfattar sin situation 

vad beträffar arbetsbelastning, medinflytande och socialt stöd. Om man är nöjd i dessa 

avseenden är sannolikheten också avsevärt större att man är nöjd med sin lön.” (Furåker, 

2003:126)  
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Berglund (2003) undersöker samma population vårdanställda som Furåker (2003) men med 

syftet att utforska eventuella samband mellan arbetsförhållanden, upplevda arbetskrav och 

känslomässig utmattning, vilket också relateras till andra förhållanden som 

arbetstillfredsställelse och önskan att byta arbetsplats. Berglund (2003) finner att kontroll och 

socialt stöd är mycket betydelsefulla för upplevelse av arbetskrav och den känslomässiga 

utmattningen.  

 

”… Upplevelsen av arbetskrav förklarar cirka 50 procent av variationen i utmattningsskalan, 

vilket är mycket hög procentandel.” (Berglund, 2003:163) 

 

Skillnaderna i känslomässig utmattning mellan olika yrkesgrupper ligger främst i upplevelsen 

av olika grader av arbetskrav. Därmed kan en anpassning av kontroll och socialt stöd efter 

yrkesrollerna tydligt minska arbetskravsbördan och den emotionella utmattningen (Berglund, 

2003).   

 

Med ytterligare analyser visar Berglund (2003) att den känslomässiga utmattningen är mycket 

tydligt relaterad till bristande tillfredsställelse i arbetet, vilket bl. a. innebär mindre 

engagemang i arbetet, mindre lojalitet mot organisationen och mer funderingar kring yrkes- 

eller arbetsplatsbyte.  

 

3.5 Hypoteser 

Sammanfattningsvis kan det utifrån tidigare forskning konstateras att den negativa stressen i 

arbetet främst verkar kunna förklaras med obalans mellan arbetskrav och autonomi (utrymme 

för egna beslut). Balansen mellan dessa faktorer påverkar den anställdes upplevelse i arbetet, 

som även kan påverkas av socialt stöd i arbetet. Alltså bör en högre grad av autonomi och 

socialt stöd i arbetet leda till minskad stress och ökad tillfredsställelse i arbetet, vilket leder 

mig till formulering av följande hypoteser:   

 

1. I arbetsförhållanden som karaktäriseras av höga mentala krav i kombination med 

liten eller ingen autonomi rubbas jämvikten mellan dessa faktorer, vilket förväntas 

leda till ökad negativ stress i arbetet och därmed minska tillfredsställelsen i arbetet 

(högstressarbeten i krav- och kontrollmodellen). 
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2. I arbetsförhållanden som karaktäriseras av höga mentala krav i kombination med stor 

autonomi råder jämvikt mellan dessa faktorer, vilket förväntas leda till positiv stress i 

arbetet och därmed öka tillfredsställelsen i arbetet (aktiva arbeten i krav- och 

kontrollmodellen).   

 

3. I arbetsförhållanden där socialt stöd förekommer (kollektiva arbeten) tillfredsställs 

individens grundläggande behov av socialt umgänge samt skyddas individen mot 

arbetskrav och individuella brister, vilket förväntas leda till ökad tillfredsställelse i 

arbetet. Det innebär att, ju högre grad av socialt stöd från arbetskamraterna desto 

högre sannolikhet för tillfredsställelse i arbetet (den kompletterade dimensionen i 

krav- och kontrollmodellen).    

 

4. Metod  

4.1 Val av strategi och datamaterial (LNU) 

Med hänsyn till syftet och frågeställningens karaktär har jag valt en kvantitativ strategi med 

deduktiv metod (teoristyrd med hypotes prövande). Det gjorde jag för att kunna se om det 

fanns statistiska samband mellan variablerna i studien och om hypoteserna kan antas eller 

förkastas utifrån resultaten som framkommer av analyserna. Eftersom jag söker svar bland 

anställda i hela Sverige behöver jag ett relevant och pålitligt representativt urval från den 

svenska befolkningen.   

 

”… ett representativt urval kan sägas utgöra en miniatyr av populationen.” (Bryman, 

2002:101).  

 

Resultaten från en studie som bygger på ett representativt urval kan alltså generaliseras. 

 

Levnadsnivåundersökningar (LNU) 2000 är samlade data där ett representativt urval av den 

vuxna svenska befolkningen i åldern 18 till 75 intervjuades under år 2000 och i början av år 

2001 om sina faktiska levnadsförhållanden, bl. a. hälsa och arbetsförhållanden. Bruttourvalet 

består av ungefär 6800 personer med en svarsfrekvens på 76,6 % dvs. ett totalt bortfall på 

23,4 %. Materialet har samlats in med hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB). Institutet för 
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social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet har haft ansvaret för LNU-materialet 

sedan 1972 (LNU, 2000)
7
.  

 

För analyser använder jag data från LNU 2000, som bygger på ett representativt urval. LNU 

är en panelundersökning, dvs. undersökningen upprepas och samma individer deltar i flera 

undersökningar
8
. Det gör att det går att följa enskilda individers levnadsvillkor över tid och 

därmed dra slutsatser om orsakssamband. Men eftersom jag bara baserar min studie på en 

omgång av LNU data försvinner möjligheten att dra slutsatser om orsakssamband eller att 

säga något om den kausala ordningen, exempelvis om socialt stöd i arbetet påverkar 

arbetstillfredsställelsen eller tvärtom. Vid tolkningen av resultaten kommer jag därför att 

hänvisa tillbaka till den teoretiska modellen och tidigare forskning och uttala mig om 

eventuella kopplingar och samvariation.  

 

4.2 Val av analysmetod 

Jag har genomfört regressionsanalyserna med hjälp av statistikprogrammet SPSS 17.0 för 

Windows. Jag har valt att analysera sambanden mellan variablerna i studien med hjälp av 

logistisk regression, eftersom beroendevariabeln arbetstillfredsställelse inte var en 

kontinuerlig variabel utan en kategorisk. Edling & Hedström (2003) menar att i ett sådant 

förhållande föredras den logistiska regressionsmodellen. Med kategoriska variabler avses de 

variabler som bara kan anta ett fåtal variabelvärden som variabler på ordinal skalnivå eller 

nominal skalnivå. Medan Edling & Hedström (2003) argumenterar för och starkt 

rekommenderar den logistiska modellen framför den linjära (OLS)
9
 i ovannämnda 

förhållande, lyfter Mood (2010) fram brister i den logistiska regressionsmodellen
10

. Mood 

(2010) menar det finns en hel del betydande problem som sociologerna inte har noterat med 

den logistiska regressionsmetoden som härstammar från icke-observerande 

heteroskedasticitet. 

 

                                                 
7
 Resultatet, baserat på LNU-data har redovisats exempelvis i Vardagens villkor – Levnadsförhållanden i 

Sverige under tre decennier (Fritzell & Lundberg, 1994), Har jobbet blivit bättre? En analys av arbetsinnehållet 

under tre decennier (Le Grand, C., m. fl. 2001) och Stress i arbetslivet (Toivanen, 2002). 
8
 LNU har genomförts 1968, 1974, 1981, 1991, 2000 och 2010. Den senaste är under bearbetning, varför jag 

använder LNU 2000 i min studie. 
9
 Den linjära regressionen härleds matematiskt genom minsta kvadratmetoden, OLS, Ordinary Least Squares 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010).  
10

 Jag finner det inte relevant att redogöra för bristerna med linjära och problem med logistiska 

regressionsmodeller i uppsatsen. Istället hänvisar jag de som vill fördjupa sig i dessa till Edling & Hedström 

(2003: 173-178) och Mood, (2010: 67-82). 
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 …”Importantly, we cannot straightforwardly interpret log-odds ratios or odds ratios as 

effect measures, because they also reflect the degree of unobserved heterogeneity in the 

model.” (Mood, 2010:67). 

 

Därför väljer jag att analysera mina variabler även med den linjära regressionsmetoden 

(OLS). Jag kommer att rapportera eventuella avvikelser mellan metoderna i samband med 

tolkning av resultaten.  

 

Resultaten av logistiska regressionsanalyser kan redovisas som oddskvoter (Exp. B) dvs. den 

procentuella förändringen i oddset som uppstår vid en enhet förändring av den oberoende 

variabeln, samtidigt som de övriga oberoende variablerna hålls konstanta (Edling & 

Hedström, 2003). Vid redovisning av oddskvoter kommer alltid referenskategorin att ha 

värdet 1, vilket innebär att ett Exp. B-värde som överstiger 1 indikerar högre sannolikhet 

jämfört med referenskategorin, och ett Exp. B-värde som understiger värdet 1 indikerar lägre 

sannolikhet jämfört med referenskategorin (Miles & Shevlin, 2007). Det innebär i den här 

studien att ett Exp. B-värdet över 1 indikerar högre sannolikhet (överrisk) för tillfredsställelse 

i arbetet jämfört med referenskategorin och ett Exp. B-värde under 1 indikerar lägre 

sannolikhet (underrisk) för tillfredsställelse jämfört med referenskategorin.   

 

I den logistiska regressionsmodellen finns det ett mått som beskriver hur bra den aktuella 

regressionsmodellen beskriver aktuella data. Måttet blir intressant först när det är tal om två 

eller flera modeller, eftersom måttet syftar till att jämföra olika regressionsmodeller
11

.  -2log- 

likelihoodvärdet jämför log-likelihoodvärdet mellan den aktuella modellen och det log-

likelihoodvärde som man skulle ha fått om modellen hade uppskattats utan några oberoende 

variabler alls. -2log-likelihoodvärdet räknas och presenteras för att man utifrån det värdet ska 

kunna testa (Chi-två-test) om variabler som ingår i en modell har en ackumulerad signifikant 

effekt. Ju lägre -2log-likelihoodvärdet är desto bättre beskriver modellen det aktuella 

stickprovet. Utifrån log-likelihoodvärdet beräknar man även det s.k. Pseudo-R
2
-värdet, vilket 

inte är den direkta motsvarigheten till R
2
-värdet i en linjär regressionsanalys. Pseudo-R

2
 

beräknar den procentuella reduktionen i log-likelihoodvärdet, som de oberoende variablerna 

tillsammans skapar och inte andelen förklarad varians som R
2
 i en linjär regressionsanalys 

(Edling & Hedström, 2003). Vid logistisk regressionsanalys med hjälp av statistikprogrammet 

                                                 
11

 Vissa villkor ska vara uppfyllda för att modeller ska kunna jämföras, läs mer i Edling & Hedström, 2003:199.  
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SPSS finns ett motsvarande mått på Pseudo-R
2
 som jag redovisar i kommande tabeller, 

nämligen Nagelkerke-R
2
-värdet.  

 

4.3 Variabelbeskrivningar och operationaliseringar 

Det är viktigt att forskaren som ett första steg mot en bra mätning förklarar och klargör vad 

som avses med de aktuella begreppen i sin studie och sedan operationaliserar sina begrepp, 

dvs. hittar de bästa tänkbara empiriska motsvarigheterna till begreppen (Ruane, 2006).   

 

4.3.1 Arbetstillfredsställelse  

Arbetstillfredsställelse har jag operationaliserat med graden av nöjdhet med det nuvarande 

arbetet. Det mäts i LNU 2000 med frågan: ”Sett i stort, hur nöjd är du med ditt nuvarande 

arbete?”. Variabeln har fem svarsalternativ som högsta värde ”Mycket nöjd” och som lägsta 

värde ”Mycket missnöjd”. I enighet med den logistiska analysmetoden har jag gjort om 

variabeln till en binär variabel, vilket innebär att variabeln bara kan anta två värden. De två 

svarsalternativen med högre värden har fått värdet ett, som indikerar ”tillfredsställelse”, och 

de två svarsalternativen med lägre värden samt mitten-svarsalternativet har fått värdet noll, 

som indikerar ”bristande tillfredsställelse”. Med tanke på den sneda svarsfördelningen har det 

varit rimligt att mittensvarsalternativet får värdet noll för en jämnare fördelning (se bilaga 1).  

 

4.3.2 Arbetskrav och autonomi i arbetet 

Enligt Szulkins & Tåhlins (1994) operationalisering av Karaseks (1979) krav- och 

kontrollmodell har jag definierat villkoren för höga respektive låga arbetskrav och autonomi. 

Om arbetet är både psykiskt ansträngande och jäktigt definieras arbetskraven som höga, 

annars som låga. Om arbetet är både omväxlande (inte enformigt) och individen själv får 

bestämma arbetstakten definieras autonomin i arbetet som hög, annars som låg. De variabler 

som valdes från LNU 2000 för detta syfte framgår av bilaga 1. 

 

Genom att kombinera de valda variablerna från LNU 2000 har jag skapat en ny variabel med 

fyra svarsalternativ (kategorier). Dessa fyra kategorier bildar tre dummyvariabler och en 

referenskategori enligt följande: Om arbetsförhållanden karaktäriseras av höga arbetskrav 

kombinerat med låg autonomi definieras de som högstressarbeten. Om arbetsförhållanden 

karaktäriseras av låga arbetskrav kombinerat med låg autonomi definieras de som passiva. 

Om arbetsförhållanden karaktäriseras av höga arbetskrav kombinerat med hög autonomi 
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definieras de som aktiva. Om arbetsförhållanden karaktäriseras av låga arbetskrav kombinerat 

med hög autonomi definieras de som lågstressarbeten. Som referenskategori valde jag 

högstress, eftersom de var tillräckliga till antalet och resultaten kunde redovisas tydligare (se 

bilaga 1)
12

.  

 

4.3.3 Socialt stöd i arbetet 

Socialt stöd i arbetet har jag operationaliserat med den grad av stöd och hjälp individen får 

från sina arbetskamrater. Det mäts i LNU 2000 med frågan, ”I viken grad innebär ditt arbete 

att du kan få stöd och hjälp från dina arbetskamrater då det behövs?” Variabeln har fem 

svarsalternativ. Det högsta värdet är ”I mycket hög grad” och det lägsta värdet är ”Inte alls”. 

För att få en jämnare fördelning mellan svarsalternativen har jag lagt ihop de tre lägre värdena 

till en och samma kategori som indikerar ”I liten grad”. Sedan har jag skapat dummyvariabler 

med de högre svarskategorierna ”I mycket hög grad” och ”I hög grad”. Kategorin ”I liten 

grad” har jag valt som referenskategori, eftersom de var tillräckliga till antalet och resultaten 

kunde redovisas tydligare (se bilaga 1).   

 

4.3.4 Kontrollvariabler  

Könsvariabeln har jag valt som kontrollvariabel, eftersom kvinnor som Hultin (1993) 

poängterar jämfört med män i genomsnitt har sämre status, mindre autonomi och lägre lön i 

arbetet. Samtidigt uttrycker kvinnor normalt högre grad av arbetstillfredsställelse än män, 

vilket även har stöd i den internationella forskningen (Stålnacke & Vestman, 2009). Det kan 

finnas olika förklaringar till att kvinnor uttrycker en högre grad av arbetstillfredsställelse trots 

i genomsnitt sämre faktiska arbetsvillkor. Kvinnor kan ha lärt sig att ha lägre anspråksnivå än 

män eller kan ha socialiserats till att inte yttra sin bristande tillfredsställelse (Hultin, 1993).  

Dock visar en svensk studie på basis av LNU 1991 gjord av Hultin (1993) ingen signifikant 

skillnad i graden av arbetstillfredsställelse hos kvinnor och män vad gäller arbetsvillkor i 

stort. När det gäller socialt stöd och hjälp till arbetskamrater kan det vara så att kvinnor och 

män agerar olika p.g.a. att de socialiseras olika. ”Man” och ”Kvinna” utgör två svarsalternativ 

för könsvariabeln i LNU 2000. Jag har valt ”Man” som referenskategori eftersom ”Man” i 

tidigare forskning ofta har valts som referenskategori, vilket gör det lättare att diskutera 

eventuella skillnader. (se bilaga 1).   

 

                                                 
12

 Analyserna genomfördes även med lågstressarbeten som referenskategorin eftersom de var flest till antalet. 

Men effekterna var samma som i analyserna med högstressarbeten som referenskategori.    
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”Utbildningsnivå” har jag valt som kontrollvariabel, eftersom individer med högre utbildning 

har bättre kognitiva resurser. Det ökar sannolikheten för att dessa individer ska kunna skaffa 

sig bättre positioner i arbetet, det vill säga arbetsförhållanden med hög autonomi, vilket i sin 

tur påverkar arbetstillfredsställelsen. Utbildning påverkar också individernas inställning och 

därmed deras sociala agerande generellt, och agerandet mot arbetskamrater är en del av det. 

Stålnacke & Vestman (2009) menar att de flesta tidigare studierna i Sverige och i andra länder 

har visat att högutbildade individer är mindre tillfredsställda med sina arbeten än lågutbildade. 

Det förklaras med att högutbildade individer har högre anspråksnivå än lågutbildade. 

Variabeln mäts i LNU med frågan ”IP:s utbildningsnivå”. Variabeln har åtta svarsalternativ 

som redovisas i bilaga 1. Svarsalternativet ”Ingen utbildning” har jag kodat om till bortfall 

eftersom detta inte innebär någon kvalifikation alls. Svarsalternativet ”Grundskola” har jag 

valt till referenskategori eftersom de var tillräckliga till antalet och det är det normala som 

väljs till referenskategori (se bilaga 1). 

 

Klassvariabeln
13

 har jag valt som kontrollvariabel eftersom det är sannolikt att individer i 

olika klasser kan få olika arbetsförhållanden och att den upplevda tillfredsställelsen i arbetet 

kan variera. Exempelvis arbetar en högre tjänsteman mycket sannolikt i de aktiva 

arbetsförhållandena och har förutom autonomi i arbetet även möjligheter att lära sig nya saker 

och utvecklas. En okvalificerad arbetare arbetar däremot mycket sannolikt i ett 

högstressarbete utan eller med mycket begränsade möjligheter till inlärning och utveckling. 

Det är också sannolikt att individer som tillhör olika klasser är internaliserade och 

socialiserade på olika sätt, vilket med stor sannolikhet avspeglas i deras sociala agerande i 

arbetet i förhållande till arbetskamraterna. Variabeln mäts i LNU med frågan ”IP:s klass”. 

Variabeln har sju svarsalternativ som redovisas i bilaga 1. Jag har valt svarskategorin 

”Okvalificerade arbetare” till referenskategorin eftersom de var tillräckliga till antalet. Av de 

andra svarsalternativen har jag skapat dummyvariabler (se bilaga 1).   

 

Timlönvariabeln har jag valt som kontrollvariabel, eftersom det kan vara så att en individ med 

hög lön är mer benägen att acceptera sämre arbetsförhållanden samt mindre socialt stöd från 

arbetskamraterna. Men individen kan ändå vara mer tillfredsställd med arbetet i dess helhet än 

en individ som inte har hög lön. Många svenska studier visar att lönen har en signifikant 

effekt på arbetstillfredsställelse. En möjlig förklaring till det kan vara att högre lön ger 

                                                 
13

 Om klassbegreppet, se bilaga 3 i Vardagens villkor (Fritzell & Lundberg, 1994). 
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individen möjlighet till högre konsumtion, vilket i sin tur kan signalera framgång och högre 

status. En annan förklaring kan vara att lönen symboliserar uppskattning och erkännande från 

arbetsgivare (Furåker, 2003; Hultin, 1993; Stålnacke & Vestman, 2009). Variabeln mäts i 

LNU 2000 med frågan, ”Hur stor är lönen före skatt för den arbetstid som du vanligen 

arbetar?”. Variabeln är kontinuerlig och har ett minimum på 35 kronor per timme och ett 

maximum på 1 735 kronor per timme, vilket visar den sneda fördelningen
14

 (se bilaga 1). 

 

4.4 Reliabilitet och validitet   

Det förefaller rimligt att mätinstrumenten här, dvs. de frågor som har ställts till 

respondenterna är reliabla och valida, eftersom frågorna sammanställdes av etablerade 

forskare. I strävan efter god reliabilitet och validitet har jag utgått ifrån en välbeprövad och 

flitigt använd teoretisk modell av etablerade forskare i ämnet världen över. Jag har även 

definierat och operationaliserat studiens centrala begrepp som etablerade forskare i ämnet har 

gjort.  

 

5. Resultat 

I det här avsnittet beskriver jag först det viktiga i datamaterialet som relateras direkt till 

frågeställningen och sedan tolkar jag resultaten av den logistiska regressionsanalysen. För att 

redovisa resultaten effektivt tar jag hjälp av tabeller. Som det tidigare poängterades i 

uppsatsen kommer jag att tolka och rapportera resultaten av den logistiska 

regressionsanalysen men inte den linjära.  

 

I tabell 1 redovisas korstabulering mellan studiens första oberoende variabler 

arbetsförhållanden och arbetstillfredsställelse. I tabellen kan exempelvis utläsas att den 

procentuella andelen individer i högstressarbeten som upplever bristande tillfredsställelse är 

31,9 %, medan den procentuella andelen av individer i aktiva arbetsförhållanden som 

upplever bristande tillfredsställelse är 12,5 %. När det gäller upplevd tillfredsställelse är den 

procentuella andelen i högstressarbeten 68,1 %, medan den i aktiva arbetsförhållanden är 87,5 

%.  

 

 

                                                 
14

 Jag har logaritmerat timlönvariabeln eftersom den är snedfördelad och har även gjort regressionerna med 

logaritmerade värden. Skillnaderna i resultaten är marginella, varför jag har valt att redovisa resultatvärdet av 

den icke-logaritmerade timlönvariabeln.      
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Tabell 1. Korstabulering mellan arbetsförhållanden och arbetstillfredsställelse, redovisat i antal och procent. 

Arbetstillfredsställelse Arbetsförhållanden Total  

Högstress 

arbetsförhålland

en 

Passiva 

arbetsförhålland

en 

Aktiva 

arbetsförhålland

en 

Lågstress 

arbetsförhålland

en 

Antal och 

procent 

Antal och 

procent 

Antal och 

procent 

Antal och 

procent 

Antal och 

procent 

Bristande 

tillfredsställelse 

215    

31,9 % 

174       

24,6 % 

84             

 12,5 % 

  95         

9,0 % 

568 

18,3 % 

Tillfredsställelse 459       

68,1 % 

532        

75,4 %  

586         

 87,5 % 

960          

91,0 % 

2537 

81,7 % 

Summa 674       

100,0 % 

706       

100,0 % 

670            

100,0 % 

1055          

100,0 % 

3105  

100,0 % 

Chi-två-test; skillnaderna är signifikanta, signifikantnivå: 0,001  

 

I tabell 2 redovisas korstabulering mellan studiens andra oberoende variabler kamratstöd och 

arbetstillfredsställelse. I tabellen kan exempelvis utläsas att den procentuella andelen av 

individer som har uppgett att de får kamratstöd i liten grad och upplever bristande 

tillfredsställelse är 24,7 %. Medan den procentuella andelen av individer som har uppgett att 

de får kamratstöd i mycket hög grad och upplever bristande tillfredsställelse är 13,1 %. Den 

procentuella andelen av individer som har uppgett att de får kamratstöd i liten grad och 

upplever tillfredsställelse är 75,3 %. Medan den procentuella andelen av individer som har 

uppgett att de får kamratstöd i mycket hög grad och upplever tillfredsställelse är 86,9 %.   

 

Tabell 2. Korstabulering mellan kamratstöd i arbetet och arbetstillfredsställelse, redovisat i antal och procent. 

Arbetstillfredsställelse Socialt stöd och hjälp från arbetskamrater Total  

I liten grad I hög grad I mycket hög grad 

Antal och procent Antal och procent Antal och procent Antal och procent 

Bristande tillfredsställelse 247 

24,7 % 

205 

17,0 % 

117 

13,1 % 

569 

18,4 % 

Tillfredsställelse 751 

75,3 % 

1003 

83,0 % 

777 

86,9 % 

2531 

81,6 % 

Summa 998 

100,0 %  

1208 

100,0 % 

894 

100,0 % 

3100 

100,0 % 

Chi-två-test; skillnaderna är signifikanta, signifikantnivå: 0,001  

 

Jag har lagt delar av det deskriptiva datamaterialet i bilaga 2 eftersom de inte säger mycket 

om det centrala i uppsatsen, dvs. frågeställningen, men de ger ändå ytterligare information om 

variablerna i uppsatsen. 

   

I tabell 3 redovisas tre regressionsmodeller. I den första analyseras sambanden mellan olika 

typer av arbetsförhållanden och arbetstillfredsställelse. I den andra analyseras sambanden 
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mellan olika grader av kamratstöd i arbetet och arbetstillfredsställelse och i den tredje 

kontrolleras ett antal kontrollvariabler.  

 

I modell 1 framgår att arbetstillfredsställelsen är lägst hos anställda i högstressarbeten 

(referenskategorin), medan de tre andra kategorierna av arbetsförhållanden visar signifikanta 

högre odds för arbetstillfredsställelse. För anställda i lågstressarbeten är tillfredsställelsen 

högst: oddskvoten är mer än fyra gånger så stor jämfört med oddskvoten för anställda i 

högstressarbeten. Oddskvoten för denna kategori är 4,688. För anställda i aktiva 

arbetsförhållanden är också tillfredsställelsen högre jämfört med anställda i högstressarbeten: 

oddskvoten är mer än tre gånger så stor, 3,348. Tillfredsställelsen är även något högre hos 

anställda i passiva arbetsförhållanden jämfört med anställda i högstressarbeten. Oddskvoten 

för denna kategori är 1,389.  

 

I modell 2 lägger man i analysen till graden av stöd och hjälp från arbetskamrater, dvs. den 

andra huvudvariabeln i studien. Som framgår i modellen finns det ett tydligt och signifikant 

samband mellan kamratstöd och arbetstillfredsställelse. Tillfredsställelsen i arbetet är högre 

för de anställda som har uppgett mycket hög grad av kamratstöd i arbetet än för de anställda 

som har uppgett en liten grad. Oddskvoten är 2,228. Tillfredsställelsen i arbetet är även något 

högre för anställda som har uppgett hög grad av kamratstöd i arbetet jämfört med de anställda 

som har uppgett en liten grad av kamratstöd i arbetet. Oddskvoten är 1,580.    

 

I modell 3 introduceras kontrollvariablerna kön, utbildningsnivå, klass och timlön i analysen. 

Effekterna av studiens huvudvariabler, arbetsförhållanden och kamratstöd, förändras inte 

speciellt mycket, och slutsatserna från modell 1 och 2 kvarstår. I den här modellen kan noteras 

att oddset att vara tillfredsställd i arbetet är högre för kvinnor jämför med män. Oddskvoten är 

1,267. Utbildningsnivåer visar förutom för en nivå (folkskolan eller motsvarande) lägre odds 

jämfört med referenskategorin grundskoleutbildning. Men endast oddset att vara tillfredsställd 

i arbetet är signifikant lägre för anställda med universitetsexamen respektive postgymnasial 

utbildning jämfört med referenskategorin. Oddskvoterna är 0,556 respektive 0,603. 
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Tabell 3. Logistisk regression med arbetstillfredsställelse som beroende variabel redovisade i oddskvoter (Exp. 

B) för en individ att vara nöjd i arbetet (svara ja).  
Oberoende variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 

 B (Exp.) B (Exp.) B (Exp.) 

Hypoteser 1 & 2     

Karaseks modell, fyra olika arbetsförhållanden    

Lågstress  4,688*** 4,729*** 4,608*** 

Aktivt 3,348*** 3,390*** 3,030*** 

Passivt  1,389** 1,362** 1,606*** 

Högstress (referenskategori) 1,000 1,000 1,000 

Hypoteser 3    

Jeff Johnson, grad av socialt stöd i arbetet    

I mycket hög grad kamratstöd   2,228*** 2,380*** 

I hög grad kamratstöd   1,580*** 1,624*** 

I liten grad kamratstöd (referenskategori)  1,000 1,000 

Kontrollvariabler    

Kön                                                                    

Kvinna    1,267* 

Man (referenskategori)    1,000 

    

Utbildningsnivå    

Forskarutbildning   0,407 

Universitetsexamen   0,556* 

Postgymnasial   0,603* 

 Gymnasial   0,706 

Kort yrkesutbildning   0,749  

Folkskolan eller motsvarande    1,276 

Grundskoleutbildning (referenskategorin)   1,000  

Klass    

Högre tjänsteman   2,176*** 

Mellantjänsteman   1,713*** 

Lägre tjänsteman   1,146 

Okvalificerad tjänsteman   1,196 

Kvalificerad arbetare   1,457** 

Okvalificerad arbetare (referenskategori)   1,000 

    

Lön     

Krona per timme   1,007*** 

    

    

Antal personer i regressionen (N) 2 949 2 949 2 949 

Nagelkerke R2 0,093 0,114 0,142 

-2-log-likelihood 2 646, 564 2 605,405 2 549,140 

Modellens signifikans, Chi-två-test *** *** *** 

Signifikansnivåer ***p<0,001 **p<0,01 *p<0,05 
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Bland klasskategorierna är arbetstillfredsställelse lägst bland okvalificerade arbetare 

(referenskategorin) och högre för alla andra klasskategorier. Högre tjänstemän, mellan 

tjänstemän samt kvalificerade arbetare visar signifikanta högre odds.  Oddskvoterna är 2,176 

för högre tjänsteman, 1,713 för mellan tjänsteman och 1,457 för kvalificerade arbetare. 

Timlönvariabeln visar även signifikant högre odds, vilket innebär att tillfredsställelse i arbetet 

stiger med lönen. Oddskvoten är 1,007.   

 

Längst ner i tabell 3 framgår antalet observationer i varje modell samt att Nagelkerke-R
2
-

värdet på 9,3 procent i modell 1 har ökat till 11,4 procent i modell 2 och sedan till 14,2 

procent i modell 3, dvs. en total ökning på 4,9 procentenheter från modell 1 till modell 3. Det 

innebär reduktioner i log-likelihoodvärden och därmed en viss grad av förbättring av 

modellernas förklaringsvärden från modell 1 till modell 3. Chi- två-tester visar att modellerna 

är signifikanta.    

 

I bilaga 3 redovisas resultaten av samma analyser som i tabell 3 fast med linjär 

regressionsanalys. Resultaten liknar dem som redovisats ovan och slutsatserna verkar vara 

oberoende av vilken regressionsmetod som används.  

 

6. Diskussion och förslag till fortsatt forskning 

6.1 Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka sambanden mellan arbetskrav, autonomi (utrymme för 

egna beslut i arbetet), socialt stöd i arbetet och arbetstillfredsställelse ur de anställdas 

perspektiv. För det valde jag en teoretisk modell som kunde förklara samvariationen mellan 

frågeställningens faktorer med en utgångspunkt i studiens perspektiv. Utifrån den teoretiska 

modellen deducerade jag tre hypoteser som operationaliserades med hjälp av data från LNU 

2000 och analyserades med logistiska och linjära regressionsanalyser. I det här avsnittet 

diskuterar jag studiens resultat i förhållande till teorin och tidigare forskning. Men innan jag 

börjar diskussionen vill jag påminna om två viktiga komplikationer som tidigare har 

poängterats i uppsatsen. Den första är att studien bygger på tvärsnittsdata, vilket medför att 

det inte går att tala om den kausala ordningen eller att uttala sig om tidsföljden. Den andra är 

att arbetstillfredsställelse syftar till en subjektiv företeelse och flera av indikatorerna eller 

måtten som ligger till grund för datainsamlingen är självuppskattade variabler, dvs. 

subjektiva.   
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Hypotes 1 formulerades för att se om höga mentala arbetskrav kombinerade med liten eller 

ingen autonomi bidrar till negativ stress och därmed minskar tillfredsställelsen för anställda i 

dessa arbetsförhållanden (högstressarbeten, längs stressdiagonalen i krav- och 

kontrollmodellen). Med stöd av studiens resultat kan hypotes 1 antas, eftersom studiens 

resultat visar att oddsen att vara tillfredsställd är högre i de tre andra arbetsförhållandena i 

analysen än i högstressarbeten. De signifikanta högre oddsen i dessa arbetsförhållanden 

kvarstår i de tre modellerna i analysen och reduktionen av effekten är marginella trots att det 

läggs flera kontrollvariabler i analysen.  

 

Hypotes 2 formulerades för att se om ökad autonomi i arbetet ökar anställdas tillfredsställelse 

(aktiva arbetsförhållanden, arbeten längs aktivitetsdiagonalen i krav- och kontrollmodellen). 

Med stöd av studiens resultat kan även hypotes 2 antas. Det signifikanta högre oddset visar att 

anställda i aktiva arbetsförhållanden är mer tillfredsställda än anställda i högstressarbeten 

även efter att flera kontrollvariabler läggs i regressionsanalysen. Detta indikerar autonomins 

betydelse i sambandet, eftersom det är det som skiljer högstressarbeten och aktiva 

arbetsförhållanden från varandra. Det sker en mycket liten minskning av sambandseffekten 

efter införandet av kontrollvariablerna. Om den trots allt ska förklaras kan följande vara några 

förklaringar: Kvinnornas lägre anspråksnivå kan sannolikt vara en del av förklaringen. En 

annan del av förklaringen kan eventuellt vara inlärning och utvecklingsmöjligheter som 

arbetet i aktiva arbetsförhållanden förutom autonomi innebär, möjligheter som exempelvis 

högre tjänstemän och mellantjänstemän har. En annan sannolik förklaring är som Theorell 

(2004) menar, att individer som länge har arbetat i aktiva arbetsförhållanden har en känsla av 

att kunna bemästra stressiga perioder i arbetet när de uppstår. En ytterligare del av 

förklaringen kan förmodligen vara de högre timlönerna som anställda i aktiva 

arbetsförhållanden har delvis p.g.a. högre kvalifikationsgrad. Allt det här kan sannolikt bidra 

till att sambandet mellan aktiva arbetsförhållanden och arbetstillfredsställelse i mycket liten 

grad döljs av dessa kontrollvariabler.   

 

Hypotes 3 formulerades för att se om graden av stöd och hjälp från arbetskamrater
15

 ökar 

arbetstillfredsställelse. Även denna hypotes får stöd av studiens resultat. De signifikanta högre 

                                                 
15

 Jag skulle gärna operationalisera socialt stöd i arbetet från arbetsledare också men, det fanns inte en 

operationell term för det i LNU 2000.   
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oddsen för de två grader av socialt stöd och hjälp från arbetskamrater som prövades i analysen 

visar att tillfredsställelsen i arbetet ökar i takt med att det sociala stödet och hjälpen från 

arbetskamraterna ökar. Effekterna kvarstår även efter införande av kontrollvariablerna med 

samma signifikansnivåer, och förändringarna är ytterst marginella.  

 

Resultaten visar att den teoretiska modellen mycket bra förklarar samvariationen mellan 

arbetskrav, autonomi i arbetet och individens upplevelse av arbetet. Anledningen är helt 

enkelt att sambanden är signifikanta och nästan oförändrade även efter införandet av 

kontrollvariablerna. Därmed kan det konstateras att Karaseks (1979) antaganden i modellen är 

mycket välgrundade. Även sambanden av olika grad av socialt stöd från arbetskamrater och 

arbetstillfredsställelse är signifikanta även efter införande av kontrollvariablerna i analysen. 

Därmed kan konstateras att Johnsons (1986, 1991) antagande om socialt stöd i arbetet som 

tilläggs den ursprungliga krav- och kontrollmodellen är välgrundade. Tidigare forskning som 

presenterades i studien har visat att negativ stress som uppstår i arbetet till stor del beror på 

bristande kontroll i arbetet eller på obalans mellan arbetskrav och autonomi, vilket i sin tur 

bidrar till bristande tillfredsställelse i arbetet (Furåker, 2003; Levi, 2005; Theorell, 2004). 

Även utifrån resultatet i denna studie kan den bilden bekräftas. Tidigare forskning har visat att 

ökat inflytande i arbetet bidrar till ökad arbetstillfredsställelse (Levi, 2005; socialstyrelsen, 

2009). Det kan även resultaten i denna studie bekräfta. Berglund (2003) har i sina analyser 

visat att kontroll och socialt stöd i arbetet är mycket betydelsefulla för upplevelsen av 

arbetskraven. Det innebär att justeringen av kontroll och socialt stöd i arbetet efter 

yrkesrollerna tydligt minskar den emotionella bördan som även relaterats till 

arbetstillfredsställelse. Även om denna studie är baserad på mer omfattande data än Berglunds 

(2003), dvs. inte bara en yrkesgrupp som särskild är utsatta för stress, visar resultaten ändå att 

autonomi och socialt stöd är mycket avgörande när det gäller att minska den negativa stressen 

och därmed öka arbetstillfredsställelse. Furåker (2003) har visat att autonomi och socialt stöd 

i arbetet påverkar arbetstillfredsställelsen i mycket hög grad och dessutom ökar sannolikheten 

för att den anställde även upplever tillfredsställelse med andra faktorer relaterade till 

arbetstillfredsställelse. Resultaten i denna studie bekräftar Furåkers (2003) slutsatser om 

autonomi, socialt stöd och dess påverkan på arbetstillfredsställelse.  

 

Lågstressarbeten är de ”bästa” eller de mest uppskattade hos de anställda enligt resultaten. Det 

innebär att de anställda i Sverige är mest tillfredsställda i dessa arbetsförhållanden, trots att 
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dessa arbetsförhållanden inte är utvecklande som de aktiva. Passiva arbetsförhållanden är 

något mer tillfredsställande än högstressarbeten som väntat.   

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Som jag har framfört tidigare i uppsatsen visar Hultins (1993) studier att kvinnor tenderar att 

vara mer tillfredsställda i arbetet än män, trots generellt sämre status, mindre autonomi och 

lägre lön i arbetet. Hultin (1993) förklarar tendenserna med kvinnornas lägre anspråksnivå. 

När detta kontrollerades i denna studie visade resultaten att oddset att vara tillfredsställd i 

arbetet är signifikant högre, för kvinnor jämfört med män. Den här delen av resultaten är 

delvis förvånande, eftersom tidigare studier inte visar något förbättring av kvinnors mentala 

arbetsvillkor efter Hultins (1993) studie. Därmed är ett förslag till en fortsatt studie att 

skillnaden i arbetstillfredsställelse mellan könen studeras vidare exempelvis på basis av den 

kommande LNU 2010
16

, för att se om skillnaden finns och om den har ökat eller minskat.  

 

Ett annat förslag är att göra en longitudinell studie exempelvis på basis av LNU 1990, 2000 

och 2010, för att kunna studera de eventuella förändringarna över tiden mellan olika 

arbetsförhållanden, socialt stöd i arbetet och arbetstillfredsställelse samt kontrollera skillnaden 

beträffande i arbetstillfredsställelse mellan könen. Då kan även den kausala ordningen 

fastställas.  

 

Ett ytterligare förslag till fortsatt studie är att analysera effekten av olika klasskategorier på 

arbetstillfredsställelse mer grundligt, exempelvis att studera vilka direkta och indirekta 

effekter (förslagsvis genom socialt stöd i arbetet) klasskategorierna har på 

arbetstillfredsställelse. Dessutom blir sambandet mer intressant om socialt stöd från 

arbetsledare analyseras, eftersom det saknas i denna studie.  

 

En kvalitativ studie i sammanhanget kan också tänkas ge djupare kunskaper om ett komplext 

begrepp som arbetstillfredsställelse.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 LNU 2010 är just nu under bearbetning.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1   

Befintliga Variabler (LNU2000) Omgjorda variabler       

Beroende variabel  

Nöjd med arbetet   Arbetstillfredsställelse            

1. Mycket nöjd (1177  33,3 %) tillfredsställelse (2 915 82,6 %)  

2. Ganska nöjd (1738  49,2 %) skapad av svarsalternativ 1 & 2  

3. Varken eller (400  11,3 %)  

4. Ganska missnöjd (162  04,6 %) Bristande tillfredsställelse (615 17,4 %) 

5. Mycket missnöjd (53  01,5 %) skapad av svarsalternativ 1, 2 & 3   

 

Oberoende variabler 

Är ditt arbete psykisk ansträngande? Fyra arbetsförhållanden  

1. Ja (1786  50,5 %)  1. Lågstress (1057  34,0 %) 

2. Nej (1749  49,5 %)  2. Aktiva (670  21,6 %)  

   3. Passiva (706  22,7 %) 

Är ditt arbete jäktig?  4. Högstress (674  21,7 %, Referenskategorin) 

1. Ja (2494  70,6 %)    

2. Nej (1041  29,4 %)   

    

Är ditt arbete enformigt?       

1. Ja (644  18,2 %)    

2. Nej (2890  81,8 %)    

 

Kan du själv bestämma din arbetstakt?     

1. Ja (2078  66,8 %)   

2. Nej (1033  33,2 %)    

 

Stöd och hjälp från arbetskamrater Kamratstöd      

1. I mycket hög grad (895  28,9 %) 1. I mycket hög grad (895  28,9 %) 

2. I hög grad (1208  38,9 %) 2. I hög grad (1208  38,9 %)  

3. I viss grad (716  23,1 %) 3. I liten grad (999  32,2 %, Referenskategorin) 

4. I liten grad  (190  06,1 %) 4. Inlagd i svarsalternativ 3 

5. Inte alls (93  03,0 %)  5. Inlagd i svarsalternativ 3 

  

Kontrollvariabler       

Kön      Kön1  

1. Man (2602  50,6 %)  0. Man (2602  50,6 %, Referenskategorin) 

2. Kvinna (2540  49,4 %) 1. Kvinna (2540  49,4 %)  
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IP:s utbildningsnivå   Utbildningsnivå 

0. Ingen utb. (36 0,7 %)  0. Ingen utb.  Bortfall 

1. Folksk/motsv. (644  12,5 %) 1. Forskarutb. (34  0,7 %) 

2. Grundskola (352  6,8 %) 2. Univ. ex. (580  11,4 %) 

3. Kort yrkutb. (1785  34,7 %) 3. Postgymn. (1113  21,8 %) 

4. Teor. gymn. (597  11,6 %) 4. Teor. gymn. (597  11,7 %) 

5. Post gymn. (1113  21,6 %) 5. Kort yrkutb. (1785  35,0 %)  

6. Univ. ex. (580  11,3 %) 6. Folksk/motsv. (644  12,6 %)  

7. Forskarutb. (34  0,7 %) 7. Grundskola (352  6,9 %, referenskategorin) 

 
IP:s klass   Klass1    

1. Högre tjänsteman (733  14,5 %) 1. Högre tjänsteman (733  15,7 %)     

2. Mellan tjänsteman (994 19,6 %) 2. Mellan tjänsteman (994  21,3 %) 

3. Lägre tjänsteman (410  08,1 %) 3. Lägre tjänsteman (410  08,8 %) 

4. Okvalific. tjänsteman(27305,4 %) 4. Okvalificerad tjänsteman (273  05,8 %) 

5. Egen företagare (396  07,8 %)  Egen företagare  Bortfall (000  0,0 %)  

6. Kvalific. arbetare (946  18,7 %) 5. Kvalificerad arbetare (946  20,2 %)  

7. Okvalific. arbetare (1318  26,0 %) 6. Okvalificerad arbetare (1318  28,2 %, Ref.kat.) 

 

Timlön   Timlön  

2991 100,0 %   2991  100,0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Kevin Kazemi 

28 

 

8.2 Bilaga 2 

 

Deskriptiv statistik. Antal observationer, medelvärde, median och standardavvikelse för samtliga variabler i 

studien. 

Variabler 

 
N Medelvärde Median Standard-

avvikelse 

Arbetstillfredsställelse  

 

3530 0,83 1,00 

 

0,379 

 

Fyra olika arbetsförhållanden 

 

3107 2,68 3,00 1,154 

Socialt stöd och hjälp från arbetskamrater 

 

3102 

 

2,03 2,00 0,781 

Kön 5142 0,51 1,00 0,500 

 

Utbildningsnivå 5105 4,90 5,00 1,906 

 

Klass 

 

4674 3,78 4,00 1,906 

Timlön 2991 116,45 104,00 55,370 

 

 

 

Korstabulering mellan kontrollvariabeln, kön och arbetstillfredsställelse, redovisat i antal och procent. 

Arbetstillfredsställelse Kön  Total  

Man  Kvinna   

Antal och procent Antal och procent Antal och procent 

Bristande tillfredsställelse 311 

16,7 % 

304 

18,3 % 

615 

17,4 % 

Tillfredsställelse 1554 

83,3 % 

1361 

81,7 % 

2915 

82,6 % 

Summa 1865 

100,0 % 

1665 

100,0 % 

3530 

100,0 % 

Chi-två-test, skillnaderna är ej signifikanta.  

 

Korstabulering mellan kontrollvariabeln, utbildningsnivå och arbetstillfredsställelse, redovisat i antal och 

procent. 

Arbets-

tillfredsställelse 

Utbildningsnivå Total 

Grund-

skola 

 

Kork 

yrkes- 

utbild- 

ning 

 

Folk- 

skola 

eller mot-

svarande 

Gym- 

nasial 

Postgym-

nasial 

Universitet

examen 

Forskar- 

utbild-

ning 

 

Antal och 

procent 

Antal och 

procent 

Antal och 

procent 

Antal och 

procent 

Antal och 

procent 

Antal och 

procent 

Antal och 

procent 

Antal 

och 

proc. 

Bristande 

tillfredsställelse 

33 

14,8 % 

246 

18,8 % 

35 

13,2 % 

81 

18,3 % 

145 

18,7 % 

70 

14,6 % 

4 

12,5 % 

614 

17,4 % 

Tillfredsställelse 

 

190 

85,2 % 

1060 

81,2 % 

230 

86,8 % 

361 

81,7 % 

632 

81,3 % 

408 

85,4 % 

28 

87,5 % 

2909 

82,6 % 

Summa 223 

100,0 % 

1306 

100,0 % 

265 

100,0 % 

442 

100,0 % 

777 

100,0 % 

478 

100,0 % 

32 

100,0 % 

3523 

100,0 % 

Chi-två-test, skillnaderna är ej signifikanta.  
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Korstabulering mellan kontrollvariabeln, klass och arbetstillfredsställelse, redovisat i antal och procent. 

Arbetstillfredss-

tällelse 

Klass Total  

Okvali-

ficerad 

arbetare 

Kvali-

ficerad 

arbetare 

Okvali-

ficerad 

tjänsteman 

Lägre 

tjänste-

man 

 

Mellan 

tjänste-

man 

Högre 

tjänste-

man 

Antal och 

procent 

Antal och 

procent 

Antal och 

procent 

Antal och 

procent 

Antal och 

procent 

Antal och 

procent 

Antal 

och 

procent 

Bristande  

Tillfredsställelse 

194 

24,9 % 

108 

17,1 % 

35 

21,3 % 

60 

20,2 % 

116 

15,8 % 

65 

11,3 % 

578 

18,2 % 

 

Tillfredsställelse 586 

75,1 % 

523 

82,9 % 

129 

78,7 % 

237 

79,8 % 

619 

84,2 % 

510 

88,7 % 

2604 

81,8 % 

 

Summa 780 

100,0 % 

631 

100,0 % 

164 

100,0 % 

297 

100,0 % 

735 

100,0 % 

575 

100,0 % 

3182 

100,0 % 

 
Chi-två-test, skillnaderna är signifikanta, signifikansnivå: 0,001.  

 

Korstabulering mellan kontrollvariabeln, timlön och arbetstillfredsställelse, redovisat i antal och procent. 

Arbetstillfredsställelse Timlön  

Totalt antal och procent 

Bristande tillfredsställelse 550 

18,4 % 

Tillfredsställelse 2438 

81,6 % 

Summa  2988 

100,0 % 

Chi-två-test, skillnaderna är ej signifikanta.  
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8.3 Bilaga 3 

 

Tabell 4. OLS regression med arbetstillfredsställelse som beroende variabel. Sannolikheten för att individen 

ändrar sin uppfattning från mycket missnöjd med arbetet till mycket nöjd. 

Oberoende variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 

 B & Sig.   B & Sig.  B & Sig.  

Hypoteser 1 & 2    

Karaseks modell fyra olika arbetsförhållanden    

Lågstress 0,558***   0,554***          0,538***          

Aktivt  0,438***    0,435***          0,405***          

Passivt 0,175***      0,165***            0,202***           

Högstress (referenskategori) 0,000 0,000 0,000 

Hypoteser 3    

Jeff Johnson, grader av socialt stöd i arbetet    

   I mycket hög grad kamratstöd  0,349***           0,366***           

                                               I hög grad kamratstöd   

       

 0,166***          0,176***           

                      I liten grad kamratstöd (referenskategori)  0,000 0,000 

Kontrollvariabler    

Kön    

Kvinna   0,086**               

Man (referenskategori)    0,000 

    

Utbildningsnivå    

Forskarutbildning   -0,219              

Universitetsexamen   -0,236**           

Postgymnasial   -0,212**          

 Gymnasial   -0,139                

Kort yrkesutbildning    -0,078                

Folkskolan eller motsvarande    0,063               

Grundskoleutbildning (referenskategorin)    0,000 

    

Klass    

Högre tjänsteman   0,287***          

Mellantjänsteman   0,183***           

Lägre tjänsteman   0,076                     

Okvalificerad tjänsteman   0,069               

Kvalificerad arbetare   0,083                

Okvalificerad arbetare (referenskategori)   0,000 

    

Lön     

Per timme   0,001*** 

    

    

Antal personer i regressionen (N) 2 948 2 948 2 948 

R2 0,065 0,089 0,106 

R2 Adj.  0,064 0,088 0,101 

Modellens signifikans (F-test) *** *** *** 

Signifikansnivåer ***p<0,001 **p<0,01 *p<0,05 
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