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SAMBANDET MELLAN UPPLEVD DELAKTIGHET OCH 

ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE HOS ANSTÄLLDA I EN FACKLIG ORGANISATION
1
 

Isabelle Ängsås 

 

Mot bakgrund av teori och tidigare forskning inom området 

arbetstillfredsställelse kan antas att en viktig faktor som bidrar till att skapa 

arbetstillfredsställelse är upplevd delaktighet i arbetet (Spreitzer 2007). 

Denna studie syftar till att undersöka ett eventuellt samband mellan upplevd 

delaktighet och arbetstillfredsställelse i en facklig organisation, och om 

någon aspekt av delaktighet (autonomi, information eller påverkan) har 

större inflytande på ett eventuellt samband. Studien utfördes genom en 

enkätundersökning på kansliet hos en facklig organisation (n=53). För att 

mäta arbetstillfredsställelse användes ett mätinstrument utarbetat av 

Hellgren, Sjöberg och Sverke (1997). För att mäta upplevd delaktighet 

användes ett eget mätinstrument som utformats och testats i en pilotstudie. 

Resultaten visade ett signifikant positivt samband mellan upplevd 

delaktighet och arbetstillfredsställelse hos de anställda. Variansen i 

arbetstillfredsställelse tycktes förklaras i störst utsträckning av påverkan. 

Det funna sambandet mellan upplevd delaktighet och arbetstillfredsställelse, 

och att det till största delen förklarades av påverkan, behöver undersökas 

vidare i studier med större stickprov och gärna utförda över tid. 

 

En viktig uppgift för en Human Resources-avdelning är att attrahera kompetent personal till 

företaget, men också att behålla den personal man har lyckats attrahera. Att rekrytera och lära 

upp ny personal tar tid och kostar mycket pengar och därför är en alltför hög 

personalomsättning problematisk. Det finns många sätt att arbeta för att behålla personal i 

företaget, såsom kompetensutveckling, möjlighet att avancera i företaget och olika förmåner 

som exempelvis friskvårdsbidrag, förmånligt pensionssparande och sjukvårdsförsäkringar. En 

grundläggande komponent i varför en person stannar på ett företag är ändå, bortsett från 

sådana förmåner, något så enkelt som huruvida man trivs på arbetsplatsen och med sina 

arbetsuppgifter eller inte (Statt, 2004). Detta kallas inom arbetspsykologin för job satisfaction, 

vilket kan översättas till arbetstrivsel eller arbetstillfredsställelse. I denna studie kommer 

hädanefter översättningen arbetstillfredsställelse att användas. Vad som avgör om en person 

upplever arbetstillfredsställelse eller inte och i vilken utsträckning är en komplex fråga som 

kan ha många olika svar. En gemensam nämnare som återkommer i flera teorier om 

arbetstillfredsställelse och i forskningen kring denna är den anställdes upplevelse av att vara 

delaktig i sitt arbete och i organisationen (Miner, 2005).  

Vad är arbetstillfredsställelse? 

I den tidiga forskningen kring arbetstillfredsställelse låg tyngdpunkten för teoretisk förståelse 

ofta på behovsuppfyllelse. En arbetsplats som tillgodoser medarbetarens fysiologiska och 

psykologiska behov skulle enligt det synsättet få medarbetare med hög arbetstillfredsställelse 

(Spector, 1997). En viktig utgångspunkt för behovsteori är Maslows behovshierarki som, även 
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om det finns flera nyare teorier på området, fortfarande används i många läroböcker om 

psykologi. Enligt Maslow (1943) kan mänskliga behov delas in i fem olika områden som är 

inordnade i en hierarki: fysiologiska behov (mat, sömn etc), trygghetsbehov, sociala behov 

(kärlek, gemenskap), behov av självuppskattning (självkänsla, självrespekt, uppskattning och 

respekt från andra) och behov av självförverkligande (att bli allt det individen kan vara, 

uppfylla sin potential). Maslow menade att människor alltid strävar efter uppfyllelse av de 

lägre behoven först och vartefter de uppfylls kan individen fortsätta att sträva uppåt i 

behovshierarkin. Till viss del sker detta strävande simultant, det är alltså inte så att människan 

fokuserar på vart och ett av behoven i tur och ordning. Strävan efter olika behov kan ske 

samtidigt men de högre behoven kan inte uppfyllas innan de lägre är till en tillräcklig del 

uppfyllda. Denna teori har använts som utgångspunkt för tidiga teorier om 

arbetstillfredsställelse även om den inte i sig har någon koppling till arbete. Kopplingen till 

arbetstillfredsställelse består i ett antagande om att arbetstillfredsställelse uppstår när arbetet 

möjliggör för individen att uppnå eller röra sig mot uppfyllelse av sina behov. Teorin har dock 

kritiserats utifrån dess bristande empiriska stöd och svårigheten i att skilja mellan vad som är 

ett behov och vad som är en värdering (Locke 1976). 

 

Herzbergs tvåfaktormodell. 

En annan tidig teori om arbetstillfredsställelse som fått stor spridning är Herzbergs 

tvåfaktormodell.  Den utgår liksom Maslows teori från människors behov, men har en annan 

struktur. Herzberg (1967) kallade modellen för motivation-hygienteorin. Han utvecklade den 

med utgångspunkt i en uppdelning mellan människors ”djuriska” behov av att undvika smärta 

och ”mänskliga” behov av att växa på ett psykologiskt plan. Behovet av att undvika smärta 

eller obehag utgjorde grunden för vad Herzberg kallade för hygienbehov och behovet av att 

växa på ett psykologiskt plan utgjorde motivatorer i hans teori om arbetstillfredsställelse. 

Hygienbehoven är sådana att de även om de är uppfyllda inte i sig kan åstadkomma 

tillfredsställelse, utan enbart frånvaro av otillfredsställelse. På samma sätt kan det han kallade 

för motivatorer inte i sig orsaka otillfredsställelse om de inte är uppfyllda, men om de är 

uppfyllda leder det till tillfredsställelse. Hygienbehoven kan vara sådant som lön, 

arbetsförhållanden, trygg anställning och goda relationer till kollegor och chefer. Herzberg 

menade att det som han kallar för motivatorer är kopplade till själva arbetet i sig och kan vara 

sådant som självständighet, erkännande, utmaningar, ansvar etc. Dessa möjliggör personligt 

växande för de anställda och verkar som motivatorer på så sätt att de ger den nödvändiga 

psykologiska stimulansen som gör att den anställde kan närma sig ett uppfyllande av sitt 

behov av självförverkligande. Detta kan sättas i relation till Maslows behovshierarki genom 

att motivationsfaktorerna i Herzbergs teori kan jämföras med det Maslow kallar för behov av 

självuppskattning och självförverkligande medan hygienfaktorerna kan jämföras med de lägre 

behoven i Maslows hierarki, de av trygghet och gemenskap (Gruneberg, 1979). Herzberg 

(1967) menade också att olika individer kan styras i olika hög grad av antingen hygienfaktorer 

eller motivationsfaktorer. Vissa människor är mer orienterade mot att uppfylla trygghetsbehov 

medan andra är mer orienterade mot att uppnå självförverkligande och utvecklas som 

individer (Miner, 2005). Enligt denna teori behöver alltså en organisation till att börja med 

skapa frånvaro av otillfredsställelse genom att tillgodose hygienbehoven för sina anställda, 

men för att åstadkomma arbetstillfredsställelse för sina anställda måste de också ge 

möjligheter till självständighet, utveckling, utmaningar och ansvar (Miner, 2005).  
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Hackman och Oldhams job characteristics theory. 

Herzbergs teori om arbetstillfredsställelse gav upphov till en mängd forskning på området, 

men slutsatserna var motsägelsefulla. Vissa studier tycktes bekräfta teorin medan andra 

motsade den och bl a visade att hygienfaktorer, tvärtemot vad teorin sa, i sig tycktes kunna 

leda till arbetstillfredsställelse. Bakomliggande variabler tycktes också kunna förklara vissa av 

sambanden (Miner, 2005). Hackman och Oldham (1976) framförde kritik mot teorin grundad 

på att den inte tar tillräcklig hänsyn till individuella skillnader hos människor när det gäller 

hur de svarar på en ökad komplexitet i arbetet, som syftar till att höja graden av 

motivationsfaktorer. Hackman och Oldham utvecklade en egen teori om 

arbetstillfredsställelse som fokuserade på orsaker som härrör från arbetet i sig. Denna kallades 

för job characteristics theory och byggde på ett antagande om att det finns fem huvudsakliga 

dimensioner i ett arbete, vilka ger drivkraft åt tre olika psykologiska tillstånd, vilka i sin tur 

leder till flera positiva personliga och arbetsrelaterade resultat. De tre psykologiska tillstånden 

som författarna syftade på är upplevd meningsfullhet i arbetet, upplevt ansvar för resultatet av 

arbetet och kännedom om resultatet av arbetet. Om den anställde upplever dessa psykologiska 

tillstånd på så sätt att den får kännedom om att resultatet av ett arbete som den har känt sig 

personligen ansvarig för och upplevt som meningsfullt också har blivit bra, så kommer det att 

leda till en positiv affekt hos den anställde. Den positiva affekten kommer att fungera som en 

motivator för individen att fortsätta att prestera bra. 

 

Hackman och Oldham (1976) menade att tre olika dimensioner i arbetet medverkar till att 

skapa upplevd meningsfullhet i arbetet; variation i vilken kompetens och skicklighet det 

kräver, helhet i uppgiften och uppgiftens betydelse. Med variation i skicklighet menade 

författarna att när en uppgift kräver att en person använder och utvecklar ett flertal av sina 

förmågor eller kompetenser upplevs den oftast som meningsfull. Helhet i uppgiften innebär 

huruvida den anställde kan se att det den gör ingår i någonting större, t ex om en anställd i en 

fabrik får sätta ihop flera olika delar av det den tillverkar och kan se slutresultatet, i motsats 

till om den enbart har ansvar för en specifik del. Uppgiftens betydelse innebär i vilken 

utsträckning arbetsuppgiften har betydelse för någon annan, antingen i organisationen eller i 

samhället. Båda dessa leder enligt författarna till en upplevelse av meningsfullhet i arbetet. 

Den dimension i arbetet som Hackman och Oldham menade leder till upplevt ansvar för 

resultatet av arbetet är autonomi, dvs i vilken utsträckning resultatet av arbetet beror på 

individens egna ansträngningar, initiativ och beslut. Detta kan ske genom att arbetet ger 

möjlighet till självständighet och frihet genom hur det schemaläggs och hur det praktiskt 

utförs. Kännedom om resultatet av arbetet uppnås enligt författarna genom feedback, att den 

anställde får tydlig och direkt information om hur det går för den.  

 

Hackman och Oldham (1976) menade att det finns individuella skillnader i hur människor 

reagerar på olika förutsättningar i arbetet, och att ett sätt att förklara den skillnaden är att se 

hur starkt individens behov av att växa på ett psykologiskt plan är som en moderator. En 

person som har ett starkt behov av att växa som individ reagerar mer positivt på ett arbete som 

erbjuder möjlighet till ovan nämnda motiverande faktorer än en person som har ett mindre 

behov av att växa. Senare utveckling av job characteristics model har lett till att Hackman och 

Oldham la till två andra moderatorer: kunskap/skicklighet och tillfredsställelse med 

omgivningen (Miner, 2005). Hackman och Oldham (refererade i Miner, 2005) menade att 

tillräcklig kunskap och skicklighet är nödvändigt för att kunna åstadkomma ett bra resultat 

och därmed i förlängningen påverkar motivationen. Om den anställde inte har tillräcklig 

kunskap för att kunna göra ett bra jobb när den får komplexa arbetsuppgifter så kommer den 

att uppleva dessa som negativa och undvika dem. Om den anställde är alltför missnöjd med 

omgivningen eller otrygg i själva arbetssituationen kommer den inte heller att kunna 
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tillgodogöra sig de dimensioner i arbetet som hade kunnat leda till de psykologiska tillstånd 

som skapar motivation och tillfredsställelse.  

 

Lockes syn på arbetstillfredsställelse. 

Locke (1976) diskuterade begreppet arbetstillfredsställelse utifrån tidigare teori och forskning 

på området och analyserade vad som särskiljer det från närliggande begrepp. Han menade att 

olika teorier om arbetstillfredsställelse har olika utgångspunkter, för det första i huruvida de 

utgår från processteori eller content theory (vilket är olika typer av motivationsteorier), men 

också i om de behandlar t ex människors behov eller värderingar, arbetets innehåll, 

belöningar, relationer etc. Enligt Locke kan arbetstillfredsställelse utifrån processteori ses som 

ett behagligt emotionellt tillstånd som härrör från att individen upplever sitt arbete som 

tillfredsställande eller som att det möjliggör uppfyllandet av det individen ser som värdefullt i 

arbetet, förutsatt att detta är förenligt med dennes behov. Arbetstillfredsställelse uppstår enligt 

författaren som ett resultat av att individen i sitt arbete uppnår värden som är förenliga med 

dennes behov. De viktigaste av dessa värden eller betingelser i arbetet är enligt författaren bl a 

intellektuellt utmanande arbetsuppgifter (som individen är kapabel att klara av), ett personligt 

intresse för själva arbetet, att arbetet inte är alltför fysiskt utmattande, belöningar som är 

rättvisa, informativa och ligger i linje med det individen själv strävar efter, personer eller 

omständigheter på arbetsplatsen som hjälper att uppnå det individen värderar högt i arbetet, 

som intressanta arbetsuppgifter, bra lön etc. Dessa personer eller omständigheter bör bekräfta 

eller överensstämma med individens grundläggande värderingar för att minska risken för att 

denne upplever rollkonflikter i sin arbetsutövning. Hur mycket en viss betingelse påverkar 

arbetstillfredsställelsen hos en viss individ beror på hur högt den individen värderar just den 

betingelsen.  

 

Vad leder arbetstillfredsställelse till? 

Petty, McGee och Cavender (1984) genomförde en meta-analys av tidigare studier av 

sambandet mellan arbetstillfredsställelse och arbetsprestation. Författarna diskuterade olika 

synsätt på förhållandet mellan arbetstillfredsställelse och arbetsprestation; att 

arbetstillfredsställelse leder till bättre arbetsprestation eller tvärtom, och att andra faktorer 

fungerar som moderatorer i relationen mellan arbetstillfredsställelse och arbetsprestation. De 

menade att det förstnämnda synsättet varit förhärskande inom human relations och att det lett 

till att arbetet med personalfrågor inriktats på att få personalen att trivas och må bra därför att 

man trott att det ökar prestationen hos de anställda. Enligt synsättet att sambandet är omvänt, 

att arbetsprestation leder till arbetstillfredsställelse, så är det enligt författarna det faktum att 

prestationer leder till belöningar som orsakar sambandet i och med att belöningar också ökar 

arbetstillfredsställelsen. Ett annat synsätt är att sambandet mellan arbetstillfredsställelse och 

arbetsprestation är beroende av andra, modererande, variabler såsom vilken yrkesgrupp 

individen tillhör, individens inre drivkraft att prestera och hur hög grad av kontroll som utövas 

av organisationen. Petty et al. framhöll att det finns forskning som både bekräftar och 

motsäger alla dessa mot varandra stående synsätt och att det därför råder osäkerhet kring hur 

sambandet egentligen ser ut. Författarna genomförde en meta-analys av studier som mätte 

sambandet mellan tillfredsställelse med olika aspekter av arbetet och arbetsprestation 

respektive allmän arbetstillfredsställelse och arbetsprestation. Resultaten visade ett signifikant 

samband mellan arbetstillfredsställelse och arbetsprestation, och att anställningsnivå tycktes 

fungera som en modererande variabel. Enkelt uttryckt visade studien att ju högre 

arbetstillfredsställelse den anställde upplevde, desto högre presterade den. Anställningsnivå 

fungerade som en modererande variabel på så sätt att ju högre upp i organisationen den 

anställde befann sig, desto svagare var sambandet mellan arbetstillfredsställelse och 

arbetsprestation för den individen.  
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Hellman (1997) genomförde en metastudie av tidigare studier av sambandet mellan 

arbetstillfredsställelse och intention att säga upp sig från arbetet. 50 studier inkluderades i 

analysen och det totala antalet deltagare var drygt 18 000. Studien visade att det fanns ett 

signifikant negativt samband mellan arbetstillfredsställelse och intention att säga upp sig, där 

högre arbetstillfredsställelse minskade intentionen att säga upp sig från sitt arbete. Sambandet 

var något starkare i den privata sektorn än i den offentliga och ålder och anställningstid 

fungerade som modererande variabler. Ju yngre personen var och ju kortare tid den varit 

anställd i organisationen, desto mer ökade intentionen att säga upp sig när 

arbetstillfredsställelsen var låg. Författaren betonade att intention att säga upp sig inte är 

detsamma som att faktiskt säga upp sig, vilket gör att det inte är en perfekt prediktor för 

personalomsättning.  Han hänvisade dock till tidigare studier som visat att det finns ett 

samband mellan intention hos de anställda att säga upp sig och faktisk personalomsättning. 

Studien kan därför enligt författaren anses ge belägg för att en organisation tjänar på att 

tillgodose hög arbetstillfredsställelse hos de anställda på så sätt att det minskar risken för en 

alltför hög personalomsättning. 

 

 

Delaktighet 

 

Self-determination theory. 

En annan teoretisk inriktning som kan ses som relevant för området arbetstillfredsställelse är 

self-determination theory (Deci & Ryan, 1985). Detta är en motivationsteori som utgår ifrån 

människors behov och drifter och fokuserar på inre motivation (intrinsic motivation). Deci 

och Ryan förklarade inre motivation som motivation som härrör från människans inbyggda 

behov av kompetens och självbestämmande. De menade att dessa behov får oss att känna 

intresse och söka utmaningar som får oss att utvecklas som individer och som passar vår 

kompetens och kreativitet. När människor är motiverade inifrån (intrinsically motivated) 

upplever de ett intresse för det de gör, känner sig kompetenta och självbestämmande och 

upplever att deras beteende har inre orsaker snarare än yttre. Deci och Ryan betonade att för 

att ett beteende ska vara helt och hållet motiverat inifrån måste personen uppleva sig fri från 

yttre press såsom belöningar eller bestraffningar kopplade till beteendet eller handlingen. Self-

determination theory utgår enligt författarna ifrån människans behov av självbestämmande i 

den bemärkelsen att vi behöver känna att vi har ett val. Detta är inte samma sak som att ha 

kontroll över resultatet av en handling utan handlar främst om en upplevelse av frihet att 

initiera sitt eget beteende.  

 

Enligt Deci och Ryan har self-determination theory implikationer för hur arbete bör 

organiseras om man vill åstadkomma motivation hos de anställda. De menade att människor 

för att uppleva självbestämmande (self-determination) i sitt arbete behöver få möjlighet att 

vara delaktiga i beslut, i den utsträckning det är möjligt, och få information och förklaringar 

när beslut fattas av deras överordnade. Det är också nödvändigt att ha självständighet i arbetet 

och få möjlighet att utvecklas, liksom att få återkoppling på det arbete man gör. Deci och 

Ryan menade dock att yttre motivatorer i form av belöningssystem kan upplevas som 

kontrollerande av de anställda och därmed underminera den inre motivationen istället för att 

höja den. Återkoppling bör därför inte i första hand utgöras av yttre belöningssystem utan av 

direkt och informativ respons på individens arbete. Enligt författarna bör arbetsgivare sträva 

efter att skapa ett arbetsklimat som minimerar kontroll av de anställda och möjliggör för dem 

att använda sin egen kompetens i arbetet, samtidigt som de anställda ges information och 

återkoppling. 
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Employee empowerment. 

Spreitzer (2007) diskuterar begreppet employee empowerment, som han menar är ett ofta 

använt koncept inom HR och något som många organisationer arbetar med. Följaktligen är 

begreppet och dess effekter på anställda också ett område där det utförts mycket forskning. 

Begreppet kan översättas ungefär till ”att ge de anställda egenmakt” eller ”att ge de anställda 

möjlighet till självständighet/självbestämmande”. Eftersom en kortare svensk översättning är 

svår att åstadkomma kommer begreppet hädanefter att användas på engelska. Spreitzer (2007) 

förklarar employee empowerment som bestående av två dimensioner; empowerment climate 

(ung. arbetsklimat som möjliggör egenmakt för de anställda) och psychological empowerment 

(ung. psykologisk egenmakt eller upplevd egenmakt) vilket kan ses som ett makro- respektive 

mikroperspektiv på begreppet. Empowerment climate innebär hur organisationen strukturellt 

möjliggör för de anställda att uppleva egenmakt och självständighet i sin roll som anställda, t 

ex genom att organisationen är öppen med information rörande kostnader, intäkter, kvalitet 

och produktivitet gentemot de anställda, uppmuntrar till självständigt agerande och låter 

beslutsfattande ske i arbetsgrupper. Psychological empowerment innebär enligt Spreitzer en 

individs upplevelse av inre motivation baserat på dennes uppfattning om sig själv i relation till 

sin yrkesroll. Begreppet kan vidare delas upp i fyra olika delar: mening, kompetens, 

självbestämmande och effekt/påverkan. Mening innebär hur meningsfulla individen upplever 

att arbetsrelaterade mål är i relation till dennes egna värderingar. Kompetens är hur individen 

uppfattar sin egen kapacitet att utföra en viss uppgift. Självbestämmande är (som även nämnts 

ovan, jmf self determination theory) i vilken utsträckning individen upplever att den har ett 

eget val när det kommer till aktiviteter i arbetet och arbetsmetoder. Effekt/påverkan innebär i 

vilken utsträckning individen upplever att denne har en inverkan på hela organisationens 

resultat. Psychological empowerment kan ses som hur individen upplever och tolkar de 

strukturella betingelser i organisationen som möjliggör egenmakt hos de anställda (dvs 

empowerment climate). 

 

Seibert, Silver och Randolph (2004) undersökte kopplingen mellan employee empowerment 

och arbetstillfredsställelse respektive arbetsprestation. För att mäta empowerment climate och 

psychological empowerment använde författarna redan utformade mätinstrument i form av 

enkäter för självskattning. Resultaten av studien visade bl a att psychological empowerment 

var positivt relaterat till individuell arbetsprestation och arbetstillfredsställelse, och att även 

empowerment climate var positivt relaterat till arbetstillfredsställelse. En annan studie, av 

Laschinger, Finegan, Shamien och Wilk (2004) använde en longitudinell design för att 

undersöka eventuella samband mellan structural empowerment (vilket kan likställas med 

empowerment climate), psychological empowerment och arbetstillfredsställelse. Resultaten 

av studien visade att förändringar i den upplevda structural empowerment påverkade både 

psychological empowerment och arbetstillfredsställelse, medan psychological empowerment i 

sig inte tycktes påverka arbetstillfredsställelse. I denna studie framstod alltså psychological 

empowerment mer som en mellanhand mellan empowerment climate och 

arbetstillfredsställelse, till skillnad från i studien av Seibert et al. där psychological 

empowerment i sig hade ett positivt samband med arbetstillfredsställelse.  

 

HR-praktiker. 

Zatsick och Iverson (2011) undersökte hur high involvement work systems (förkortat HIWS) 

påverkar anställdas arbetstillfredsställelse, engagemang i organisationen och frånvaro från 

arbetet (t ex sjukfrånvaro). HIWS består enligt författarna av olika HR-praktiker som syftar 

till att öka de anställdas arbetsförmåga, motivation och möjligheter att tillföra något till 

organisationen. Detta kan ske genom självstyrande arbetsgrupper som får mandat att fatta 

beslut om sådant som planerande av utförandet av arbetsuppgifter, bemanning och 
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uppföljning av resultat. Även information är en central del av HIWS, där de anställda får 

tillgång till information om viktiga processer, händelser och resultat i organisationen i stort. 

Dessutom är belöningar och kunskap centralt inom HIWS-praktiker, där de anställda belönas 

för goda prestationer och har kunskap om hur arbetsplatsen och organisationen i stort 

fungerar. HIWS ligger till stor del i linje med ovan nämnda teorier om employee 

empowerment, där de centrala delarna i stort sett är desamma. Enligt författarna visade 

tidigare forskning att HIWS ökar de anställdas produktivitet och ger bättre lönsamhet i 

organisationer som använder sig av det. Resultaten av Zatsick och Iversons studie visade bl a 

att HIWS och de anställdas upplevelse av deltagande i organisationen (med utgångspunkt i 

information, belöningar och kunskap) var positivt korrelerade med arbetstillfredsställelse och 

negativt korrelerade med frånvaro från arbetet. Att arbeta utifrån HIWS ökar alltså enligt 

studien de anställdas arbetstillfredsställelse och minskar deras benägenhet att vara 

frånvarande från arbetet. 

 

Ett annat, till HIWS närliggande, koncept är Employee Involvement and Participation (EIP). 

Enligt Cox, Marchington och Suter (2009) är EIP en term som syftar på olika praktiska sätt 

för HR-avdelningar att arbeta för att få de anställda att uppleva engagemang och delaktighet i 

organisationen och i arbetet. Författarna betonade att termen är ganska löst definierad och kan 

innebära en rad olika praktiska sätt att arbeta, men att det gemensamma är att EIP alltid är 

initierat av organisationen, det är alltså praktiker som ”kommer uppifrån”. Dessa kan innebära 

olika praktiska sätt att ge de anställda information, skapa möjligheter för utbyte av synsätt 

både uppåt och nedåt i organisationen och möjligheter för de anställda att vara delaktiga i 

beslutsfattande. Det är enligt författarna allmänt vedertaget att detta ökar de anställdas 

arbetstillfredsställelse och prestation, men det kan variera mycket mellan olika sätt att 

praktisera EIP. De menade att tidigare studier av effekterna av EIP-program hade antingen 

fokuserat på endast ett sätt att genomföra det (trots att det finns en stor variation) eller enbart 

sett till om EIP-program existerade eller inte på den aktuella arbetsplatsen och inte på i vilken 

omfattning eller form. Cox et al. genomförde därför en studie av sambandet mellan EIP och 

arbetstillfredsställelse respektive engagemang i organisationen, och la till aspekten 

institutional embeddedness. Detta begrepp syftade på hur väl integrerat EIP-arbetet är i 

organisationen, dvs hur accepterade praktikerna är både av de anställda och av cheferna, hur 

seriöst de tas i termer av hur mycket tid de tillåts ta upp, hur stor andel av de anställda som är 

involverade och hur representanterna för de anställda väljs ut.  Författarna menade att 

cheferna spelar en viktig roll i hur väl implementerat EIP-arbetet blir. Resultaten visade att 

både hur djupt och hur brett implementerat EIP-arbetet var (institutional embeddedness) och 

hur bra de anställda tyckte att cheferna var på att implementera det påverkade vinsterna av det 

i termer av de anställdas engagemang i organisationen och deras arbetstillfredsställelse. 
 

Syfte 

Utifrån ovan nämnda teorier och empiri framstår de anställdas upplevelse av delaktighet i sitt 

arbete och i organisationen som en gemensam nämnare som återkommer på olika sätt i teori 

och forskning kring arbetstillfredsställelse. Teorierna om self-determination och employee 

empowerment, liksom HIWS och EIP innefattar olika former av delaktighet i arbetet, såsom 

möjlighet till självbestämmande (autonomi), att få information om vad som händer i 

organisationen och möjlighet att påverka beslutsfattande. Även teorier om 

arbetstillfredsställelse tar i olika utsträckning upp den anställdes upplevelse av delaktighet 

som en faktor som bidrar till den upplevda arbetstillfredsställelsen. I synnerhet Hackman och 

Oldhams (1975) job characteristics model fokuserar på detta genom att autonomi ses som en 

av de tre kärnfaktorer som anses centrala för att skapa motivation och arbetstillfredsställelse. 

Även Herzberg (1967) anser att de motivationsfaktorer som är centrala för att möjliggöra 
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arbetstillfredsställelse kan vara sådant som självständighet, erkännande, utmaningar och 

ansvar. Upplevd delaktighet är som visats ovan inte samma sak som faktiska praktiker i 

organisationen som syftar till att öka delaktigheten. Sådana praktiker kan förvisso öka den 

upplevda delaktigheten hos de anställda, men det är inte ett självklart resultat. Mot bakgrund 

av detta är syftet med denna uppsats att undersöka ett eventuellt samband mellan upplevd 

delaktighet och arbetstillfredsställelse hos de anställda, och om någon av de olika aspekterna 

av delaktighet; autonomi, information och påverkan, inverkar mer på ett eventuellt samband 

än de andra. 

 

 

M e to d  

Undersökningsdeltagare 

Undersökningen genomfördes på ett fackförbunds kansli, dit tillträde erhölls genom en 

kontaktperson. På kansliet arbetar ca 220 personer, fördelat på sju regionala kontor. 

Undersökningen publicerades på kansliets intranät och var således tillgänglig för alla 

anställda. Det totala antalet svarande blev 57 personer, och svarsfrekvensen var därför 26% 

(57/220). Ett internt bortfall på fyra personer tillkom, pga ofullständigt ifyllda enkäter. Dessa 

uteslöts ur undersökningen och kommer hädanefter också att uteslutas i redovisningen av 

deltagare.  

 

Deltagarnas ålder varierade mellan 23 och 63 år, med medelvärdet 40,8. Av de svarande var 

18 personer män, 32 var kvinnor, två personer angav alternativet ”Övrigt/vill inte definiera 

mitt kön” och en person fyllde inte i något alternativ. Anställningstiden varierade mellan 0 

och 23 år, med medelvärdet 5,7 år. Av de svarande hade 8 personer (15%) en chefsposition 

och 45 personer (85%) hade det inte. 

 

Material                                                                                                                                    

För att mäta deltagarnas upplevelse av arbetstillfredsställelse användes tre påståenden 

utformade av Hellgren, Sjöberg och Sverke (1997), vilka tillsammans kan anses utgöra ett 

mått på global (dvs allmän) arbetstillfredsställelse. Exempel på påstående: ”Jag är nöjd med 

det arbete jag har”. Svarsalternativen kunde ges som 1, 2, 3, 4 eller 5 där 1 motsvarade 

”stämmer inte alls” och 5 motsvarade ”stämmer helt”. 

För att mäta deltagarnas upplevelse av delaktighet i arbetet användes påståenden som 

utformats och testats i en pilotstudie (Ängsås, 2012). Påståendena utformades utifrån de tre 

aspekter av delaktighet som antogs viktiga för helhetsförståelsen av begreppet. Dessa utgick 

från de teorier som presenterats i inledningen och var: information, autonomi och påverkan. 

För vart och ett av dessa delområden utformades sedan mellan 4 och 7 påståenden som avsåg 

att mäta individernas upplevelse av dessa aspekter. Dessa påståenden hade, liksom 

påståendena avsedda att mäta arbetstillfredsställelse, svarsalternativ mellan 1 och 5, där 1 

motsvarade ”stämmer inte alls” och 5 motsvarade ”stämmer helt”. Exempel på påstående 

avsett att mäta upplevelse av autonomi: ”Jag har möjlighet att själv bestämma på vilket sätt 

jag praktiskt genomför mina arbetsuppgifter”. Exempel på påstående avsett att mäta 

upplevelse av information: ”Jag får tillräcklig löpande information om vad som händer i 

organisationen”. Exempel på påstående avsett att mäta upplevelse av möjlighet till påverkan: 

”Jag har möjlighet att ge förslag till förändringar i organisationen”. Cronbach’s alfa för den 

utformade skalan var vid föregående undersökning (Ängsås, 2012) 0,88 för hela skalan och 

för delområdet autonomi 0,81, för information 0,87 och för påverkan 0,74. I föreliggande 

undersökning var Cronbach’s alfa för både delaktighet och arbetstillfredsställelse desamma, 
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0,88. Värden över 0,7 anses i allmänhet acceptabla (Pallant, 2010). Ett påstående 

formulerades också för att mäta global upplevelse av delaktighet: ”Jag upplever att jag är 

delaktig i organisationen”, med samma svarsalternativ som föregående frågor.  

 

Enkäten innehöll också några bakgrundsfrågor; ålder, kön, hur länge personen arbetat på 

arbetsplatsen och huruvida personen hade en chefsposition eller inte. Ålder, kön och 

anställningstid antogs kunna vara modererande variabler i det eventuella sambandet mellan 

delaktighet och arbetstillfredsställelse. Huruvida personen hade en chefsposition eller inte 

antogs vara relevant därför att en chefsposition kan tänkas i allmänhet innebära en större 

upplevd delaktighet, och därför bör denna kunna kontrolleras för i undersökningen. 

 

Procedur 

Den färdiga enkäten lades in i det web-baserade programmet Google Survey, där inkomna 

data visas för undersökningsledaren i form av en spreadsheet och tillgång till själva enkäten 

ges undersökningsdeltagarna genom en länk. Enkäten gjordes tillgänglig för de anställda på 

kansliet genom publicering av denna länk på deras intranät, tillsammans med en kort 

beskrivning av syftet med undersökningen. Texten innehöll också information om att allt 

deltagande skedde frivilligt och när som helst kunde avbrytas, att inkomna data skulle komma 

att behandlas konfidentiellt och att inga enskilda svar skulle gå att spåra till enskilda personer. 

Undersökningsdeltagarna informerades också om sin möjlighet att ta del av resultaten genom 

att få tillgång till den färdiga uppsatsen.  

Databearbetning 

Enkätsvaren analyserades i SPSS. Skalan för delaktighet analyserades med avseende på intern 

reliabilitet, mätt i Cronbach’s alfa, både för hela skalan och för delskalorna. Skalan för 

arbetstillfredsställelse analyserades på samma sätt. Korrelationen mellan upplevd delaktighet 

och arbetstillfredsställelse beräknades. Stegvis multipel linjär regressionsanalys användes för 

att beräkna hur stor del av variansen i arbetstillfredsställelse som förklarades av respektive 

aspekt av delaktighet. Datan kontrollerades för de grundläggande antagandena för multipel 

regressionsanalys (Pallant, 2010). Partiella korrelationer beräknades med 

bakgrundsvariablerna konstanthållna. 

 

R esu l t a t  

Medelvärden för arbetstillfredsställelse, delaktighet, autonomi, information och påverkan var 

alla ca 4 och standardavvikelserna mindre än 1 (se tabell 1). 
 

 

Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelser för arbetstillfredsställelse, delaktighet och delområdena 

inom delaktighet. 

 Medelvärde Standardavvikelse  

Arbetstillfredsställelse 4,09 0,70  

Delaktighet* 4,12 0,51  

Autonomi  4,35 0,58  

Information 3,95 0,68  

Påverkan 4,06 0,63  
* = Delaktighet är ett sammanvägt mått av autonomi, information, påverkan och påståendet ”Jag upplever 

att jag är delaktig i organisationen”. n = 53 
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Bivariat korrelationsanalys visade på en signifikant positiv korrelation mellan upplevd 

delaktighet och arbetstillfredsställelse, r=0,52 (p<0,001). Inga signifikanta korrelationer fanns 

mellan kön, ålder eller chefsposition och arbetstillfredsställelse. Däremot fanns en signifikant 

positiv korrelation mellan anställningstid och arbetstillfredsställelse, r=0,27 (p<0,05). Ju 

längre en person varit anställd i organisationen, desto högre arbetstillfredsställelse upplevde 

den. Inga signifikanta korrelationer fanns mellan kön respektive ålder och upplevd 

delaktighet. Däremot visade analysen ett signifikant positivt samband mellan anställningstid 

och upplevd delaktighet, r=0,33 (p<0,05). Ju längre en person varit anställd i organisationen, 

desto mer delaktig upplevde den sig. Ett signifikant samband fanns mellan upplevd 

delaktighet och chefsposition, r=0,37 (p<0,01). Personer som hade en chefsposition upplevde 

sig som mer delaktiga än personer som inte hade det.  En analys av partiella korrelationer 

visade att om anställningstid och chefsposition hölls konstanta blev sambandet mellan 

upplevd delaktighet och arbetstillfredsställelse något svagare än tidigare (r=0,44, p<0,01 

respektive r=0,48, p<0,001 att jämföra med 0,52, p<0,01). 

  

En stegvis multipel regressionsanalys med arbetstillfredsställelse som beroende variabel och  

autonomi, information, påverkan och bakgrundsvariablerna som prediktorer gav ett 

signifikant regressionssamband, F
1,50=11,21 (p<0,01). Den multipla korrelationen var R=0,43 

och R²adj=0,17. Analysen visade också att delområdet påverkan stod för den största andelen 

varians i arbetstillfredsställelse, beta=0,43 (p<0,05), R²adj= 0,43. Övriga prediktorers påverkan 

på arbetstillfredsställelse var inte signifikant. För samtliga korrelationer mellan delaktighet, 

autonomi, information, påverkan, bakgrundsvariablerna och arbetstillfredsställelse, se tabell 2. 

För en fullständig redovisning av regressionsanalysen, se tabell 3. 

 
Tabell 2. Resultatet av korrelationsanalys för arbetstillfredsställelse, delaktighet, de respektive 

delområdena inom delaktighet och bakgrundsvariablerna Anställningstid och Chefsposition. 

     1      2         3         4         5 

1. Arbetstillfredsställelse      

2. Delaktighet 

3. Autonomi 

0,523*** 

0,270 

 

0,662* 

 

 

  

4. Information  0,442** 0,866** 0,290**   

5. Påverkan 

6. Anställningstid 

7. Chefsposition 

0,508*** 

0,274* 

0,249 

0,851* 

0,328* 

0,372** 

0,297** 

0,207 

0,124 

0,756*** 

0,284* 

0,341* 

 

0,292* 

0,423** 
* = p<0,05, ** = p<0,01, *** = p<0,001,  n= 53. 

 

Tabell 3. Multipel regression, arbetstillfredsställelse. Standardiserade regressionskoefficienter. 

      Beta Signifikansnivå      R²adj 

Autonomi 0,210 0,124 0,218 

Information 0,161 0,402 0,120 

Påverkan  

Ålder 

Kön 

Anställningstid 

Chefsposition 

0,428 

0,031 

-0,038 

0,163 

-0,078 

0,002* 

0,817 

0,772 

0,225 

0,588 

0,428 

0,033 

-0,042 

0,173 

0,218 

              * = p < 0,05 
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D is ku ss io n  

 

Syftet med denna studie var att undersöka ett eventuellt samband mellan upplevd delaktighet 

och arbetstillfredsställelse hos de anställda i en facklig organisation. Studien syftade också till 

att undersöka om någon aspekt av delaktighet förklarade en större andel av ett eventuellt 

samband än de andra. Resultaten visade att det fanns ett signifikant positivt samband mellan 

upplevd delaktighet och arbetstillfredsställelse. Ju mer delaktiga de anställda upplevde sig 

som, desto högre var deras arbetstillfredsställelse. Påverkan var det enda delområde inom 

delaktighet som på egen hand förklarade en signifikant andel av variansen i 

arbetstillfredsställelse. Var för sig korrelerade dock alla aspekter av delaktighet signifikant 

med arbetstillfredsställelse (se tabell 2). Varken kön, ålder eller chefsposition visade något 

signifikant samband med arbetstillfredsställelse. Det fanns ett signifikant samband både 

mellan anställningstid och arbetstillfredsställelse och anställningstid och upplevd delaktighet. 

Även huruvida personen hade en chefsposition eller inte påverkade den upplevda 

delaktigheten; personer som hade en chefsposition upplevde sig mer delaktiga än de som inte 

hade det. En analys av partiella korrelationer visade att sambandet mellan upplevd delaktighet 

och arbetstillfredsställelse med anställningstid och chefsposition konstanthållna skiljde sig lite 

åt från resultatet utan dessa konstanthållna. 

 

Employee empowerment 

Sambandet mellan upplevd delaktighet och arbetstillfredsställelse hos de anställda ligger i 

linje med tidigare forskning kring de närliggande koncepten employee empowerment, HIWS 

och EIP. Employee empowerment innebär enligt Spreitzer (2007) olika sätt för organisationer 

att på ett strukturellt plan möjliggöra för de anställda att uppleva egenmakt och 

självständighet i sitt arbete (empowerment climate) och en individs upplevelse av inre 

motivation baserat på dennes uppfattning om sig själv i relation till sin yrkesroll, genom en 

upplevelse av mening, kompetens, självbestämmande och effekt/påverkan (psychological 

empowerment). I studien av Seibert et al. (2004) fanns ett signifikant samband mellan både 

psychological empowerment och arbetstillfredsställelse och empowerment climate och 

arbetstillfredsställelse. I studien av Laschinger et al. (2004) fanns dock enbart ett samband 

mellan empowerment climate (i studien kallat structural empowerment) och 

arbetstillfredsställelse. Studien visade också att empowerment climate påverkade 

psychological empowerment. Detta kan tolkas som att hur arbetsgivaren strukturellt möjliggör 

för de anställda att uppleva egenmakt i sitt arbete har betydelse för i vilken utsträckning de 

anställda upplever inre motivation genom mening, kompetens, självbestämmande och 

effekt/påverkan. I föreliggande studie används begreppet delaktighet inte som synonymt med 

employee empowerment, men det innehåller till viss del samma faktorer; 

självbestämmande/autonomi och möjlighet till påverkan. Eftersom det som mätts i denna 

studie är den anställdes egen upplevelse av delaktighet och inte hur organisationen strukturellt 

möjliggjort delaktighet så ligger en jämförelse med psychological empowerment närmast till 

hands. Därför ligger resultaten i denna studie i linje med dem i studien av Seibert et al. (2004) 

där ett signifikant samband fanns mellan psychological empowerment och 

arbetstillfredsställelse, medan de motsäger resultaten i Laschinger et al.s studie (2004) där 

inget sådant samband förelåg. 

 

HR-praktiker 

HIWS består enligt Zatsick och Iverson (2011) av olika HR-praktiker som syftar till att öka de 

anställdas arbetsförmåga, motivation och möjlighet att tillföra något till organisationen. Detta 

kan ske genom t ex självstyrande arbetsgrupper, tillgång till information om viktiga processer, 

händelser och resultat i organisationen, kunskap och belöningar. Författarnas studie visar att 
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dessa praktiker har ett positivt samband med arbetstillfredsställelse, vilket kan anses 

överensstämma med denna studies resultat då HIWS också berör delaktighet, utifrån ett 

praktiskt perspektiv. Även EIP är enligt Cox et al. (2009) en term som syftar på olika 

praktiska sätt för arbetsgivare att arbeta för att få de anställda att uppleva engagemang och 

delaktighet i arbetet, vilket antas leda till högre arbetstillfredsställelse. Deras studie visade ett 

sådant samband, vars styrka också berodde på hur väl implementerat och integrerat arbetet 

med EIP var i organisationen och hos de anställda. Även detta resultat tycks ligga i linje med 

det funna sambandet i föreliggande studie. HR-praktikerna kan ses som sätt att strukturellt 

möjliggöra för de anställda att vara delaktiga i sitt arbete och i organisationen och är därmed 

inte synonyma med upplevd delaktighet. Däremot är givetvis syftet med dem att de ska leda 

till en upplevelse av delaktighet hos de anställda. 

 

Teorier om arbetstillfredsställelse 

Gemensamt för de teorier om arbetstillfredsställelse som tagits upp i denna studie är att de till 

stor del utgår ifrån människors behov som centralt för upplevelsen av tillfredsställelse i 

arbetet. Utifrån Maslows (1943) behovsteori kan mänskliga behov delas in i fem olika 

områden som är inordnade i en hierarki: fysiologiska behov (mat, sömn etc), trygghetsbehov, 

sociala behov (kärlek, gemenskap), behov av självuppskattning (självkänsla, självrespekt, 

uppskattning och respekt från andra) och behov av självförverkligande (att bli allt det 

individen kan vara, uppfylla sin potential). Kopplingen till arbetstillfredsställelse består i ett 

antagande om att arbetstillfredsställelse uppstår när arbetet möjliggör för individen att uppnå 

eller röra sig mot uppfyllelse av sina behov. I arbetslivet är det kanske främst de högre 

behoven av självuppskattning och självförverkligande som är relevanta, och möjligtvis 

behoven av trygghet (i form av en säker anställning) och gemenskap (med kollegor). Utifrån 

resultaten i denna studie skulle delaktighet kunna ses som ett behov, i relation till Maslows 

behovshierarki möjligen i linje med de högre behoven av självuppskattning och 

självförverkligande. Att ha möjlighet att själv styra sin tillvaro på arbetsplatsen i den mån det 

är praktiskt möjligt skulle kunna medverka till att tillgodose ett behov av att själv styra över 

sitt liv och vilken riktning det tar, och därmed ett behov av självförverkligande. Resultaten av 

denna studie pekar mot att ett upplevt uppfyllande av detta behov leder till en högre 

arbetstillfredsställelse hos de anställda. 

 

Även utifrån Lockes (1976) definition av arbetstillfredsställelse framstår människans behov 

som centralt. Han menade att arbetstillfredsställelse kan ses som ett behagligt emotionellt 

tillstånd som uppstår som ett resultat av att individen i sitt arbete uppnår värden som är 

förenliga med dennes behov. Herzberg (1967) betonade också människors behov som centralt 

för upplevelsen av arbetstillfredsställelse, och delade upp dessa i hygienbehov och 

motivationsbehov. Hygienbehov kan vara sådant som lön, arbetsförhållanden, trygg 

anställning och goda relationer till kollegor och chefer och motivationsbehov sådant som 

självständighet, erkännande, utmaningar, ansvar etc. Herzberg menade att dessa möjliggör 

personligt växande för de anställda och verkar som motivatorer på så sätt att de ger den 

nödvändiga psykologiska stimulansen som gör att den anställde kan närma sig ett uppfyllande 

av sitt behov av självförverkligande. Möjligheten till delaktighet i arbetet skulle utifrån denna 

teori kunna ses som en möjlighet att tillgodose behoven av självständighet och ansvar. Detta 

skulle då möjliggöra för den anställde att närma sig ett uppfyllande av sitt behov av 

självförverkligande och därför kunna leda till tillfredsställelse i arbetet. Utifrån alla tre ovan 

nämnda teorier framstår det som att resultaten av denna studie skulle kunna tolkas som att 

delaktighet är ett behov som är viktigt för möjliggörandet av tillfredsställelse i arbetet. Att 

sambandet blev signifikant trots det begränsade stickprovet skulle kunna tyda på att detta 
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samband är relativt starkt, kanske beroende på att behovet av delaktighet i det vi gör är 

centralt för människor. 

 

Delaktighet 

De aspekter av delaktighet som använts i denna studie har valts med utgångspunkt i de teorier 

och tidigare forskning som nämnts ovan och utgör ett försök att ringa in vad som är 

gemensamt för dessa och därmed kan tänkas utgöra viktiga prediktorer för 

arbetstillfredsställelse. Dessa aspekter kan dock inte ses som helt åtskilda från varandra eller 

som självständiga delar av begreppet delaktighet. Snarare överlappar de varandra på många 

sätt, t ex kan en anställds upplevelse av hur mycket information denne får inverka på hur den 

upplever sin möjlighet till att påverka beslut som fattas i organisationen. Att få information 

om att en beslutsprocess pågår är ju en förutsättning för att kunna få möjlighet att påverka 

den. Korrelationsanalysen visade också signifikanta samband mellan alla aspekter 

sinsemellan, dvs autonomi, information och påverkan korrelerade inte bara med 

arbetstillfredsställelse utan också med varandra. Starkast var sambandet mellan information 

och påverkan. Detta gör att en analys av hur de olika delområdena eller aspekterna var för sig 

inverkar på sambandet mellan upplevd delaktighet och arbetstillfredsställelse har begränsad 

betydelse och inte bör tolkas alltför långtgående.  

 

Utifrån både self-determination theory (Deci och Ryan, 1985) och job carachteristics model 

(Hackman och Oldham, 1976) hade kunnat tänkas att autonomi, information och påverkan 

alla borde ha inverkan på den upplevda arbetstillfredsställelsen, men det stämmer alltså inte 

helt överens med resultaten i denna studie. Self-determination theory utgår enligt Deci och 

Ryan (1985) ifrån människans behov av självbestämmande i bemärkelsen att känna sig fri att 

själv initiera sitt beteende. De menade att människor för att uppleva självbestämmande i sitt 

arbete behöver få möjlighet att vara delaktiga i beslut, i den utsträckning det är möjligt, och få 

information och förklaringar när beslut fattas av deras överordnade. Det är också nödvändigt 

att ha självständighet i arbetet och få möjlighet att utvecklas, liksom att få återkoppling på det 

arbete man gör. Författarna menade att om en människa upplever självbestämmande i sitt 

arbete så kommer den också att ha en högre grad av motivation. Även om motivation och 

arbetstillfredsställelse inte är samma sak så brukar begreppen anses närliggande varandra 

(Hackman & Oldham, 1976).  

 

Enligt Hackman och Oldhams (1976) job characteristics model framstår autonomi som en 

viktig faktor för att uppnå arbetstillfredsställelse. Enligt modellen är autonomi en av de tre 

kärnfaktorer som bör finnas i arbetet för att det ska leda till dels motivation och dels 

arbetstillfredsställelse. Upplevelsen av autonomi beror enligt författarna på i vilken 

utsträckning resultatet av arbetet beror på individens egna ansträngningar, initiativ och beslut. 

Detta kan ske genom att arbetet ger möjlighet till självständighet och frihet genom hur det 

schemaläggs och hur det praktiskt utförs. Dessa faktorer stämmer till stor del överens med de 

som mätts i denna undersökning under delområdet autonomi, vilket fokuserade på 

självbestämmande i praktiskt utförande (när, var och hur) av arbetsuppgifter. Resultaten av 

regressionsanalysen pekade dock inte på att just autonomi hade en signifikant påverkan på 

arbetstillfredsställelse, vilket alltså motsäger Hackman och Oldhams teori. Däremot visade en 

korrelationsanalys ett signifikant samband mellan autonomi och arbetstillfredsställelse. Dessa 

något motsägelsefulla resultat kan som nämnts tidigare ses i relation till att de olika 

aspekterna av delaktighet som mätts egentligen inte är helt åtskilda från varandra, vilket gör 

en regressionsanalys problematisk. Det faktum att påverkan var det delområde som förklarade 

störst andel av variansen i arbetstillfredsställelse (även om också detta bör tolkas med 

försiktighet enligt ovan) bekräftar antagandena bakom HIWS och EIP. Dessa syftar till stor 
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del till att skapa förutsättningar för de anställda att vara delaktiga i beslutsfattande kring det 

dagliga arbetet och vad som sker i organisationen. Detta stämmer överens med det som mättes 

under delområdet påverkan i denna studie. Eftersom begreppet upplevd delaktighet i denna 

studie till stor del härrör från de olika aspekterna av HR-praktiker som diskuterats ovan, så 

kan resultaten sägas bekräfta betydelsen av att arbeta med dessa praktiker, om syftet är att öka 

arbetstillfredsställelsen hos de anställda. 

 

Tidigare studier visade att en hög arbetstillfredsställelse leder till bättre prestationer och till 

mindre risk för att de anställda säger upp sig (Hellman, 1997 och Petty et al., 1984). Med 

detta som utgångspunkt indikerar sambandet mellan upplevd delaktighet och 

arbetstillfredsställelse att organisationer som vill ha högpresterande anställda som trivs och 

vill stanna kvar i organisationen bör organisera arbetet på ett sådant sätt att det möjliggör för 

de anställda att uppleva sig som delaktiga i sitt eget arbete i och i organisationen i stort. De 

ekonomiska fördelarna både med höga prestationer hos de anställda och att slippa de 

kostnader som en hög personalomsättning innebär tycks ganska uppenbara. Utifrån både ett 

ekonomiskt och ett mer allmänmänskligt perspektiv kan tyckas att det borde ligga i alla 

organisationers intresse att tillse att medarbetarna i möjligaste mån är tillfredsställda med sin 

arbetssituation. Denna studies resultat indikerar att medarbetarnas upplevelse av att vara 

delaktiga i sitt arbete och i organisationen kan vara en viktig del i detta, och därmed värt att 

aktivt arbeta för från organisationens sida. 

 

Metoddiskussion 

En aspekt som kan ses som problematisk i denna undersökning är det låga antalet deltagare 

och det stora bortfallet. När det gäller bortfallet så kan generellt sägas att det ofta är relativt 

stort för web-enkäter, och den här undersökningen utgör inget undantag. Det skulle i så fall 

kunna ses som att trots att bortfallet ser stort ut så är det ”normalt” för web-enkäter och därför 

inte särskilt uppseendeväckande. I det här fallet kan bortfallet också förklaras av att kansliet 

vid tiden för undersökningen just hade haft en större medarbetarundersökning, vilket kan ha 

gjort att de anställda inte var så pigga på att fylla i ännu en enkät. Vad gäller deltagarantalet så 

kan generellt sägas att ju mindre stickprovet är, desto svårare är det att få ett signifikant 

resultat. I det här fallet fanns ett signifikant samband mellan upplevd delaktighet och 

arbetstillfredsställelse, vilket tyder på att stickprovet ändå var tillräckligt stort. Däremot är ett 

alltför litet stickprov problematiskt för generaliserbarheten. Stickprovet var inte heller 

slumpmässigt utvalt i denna undersökning eftersom enkäten fanns tillgänglig för alla på 

intranätet. Det gör att det inte går att ha kontroll över fördelningen mellan t ex kön, ålder eller 

anställningstid i stickprovet och kan leda till snedfördelningar så som att exempelvis fler 

kvinnor än män eller fler med kort än lång anställningstid svarar. Även detta kan leda till att 

resultaten blir generaliserbara i mindre utsträckning. Det faktum att det omöjligt går att veta 

om det finns en systematik i vilka som valde att svara på undersökningen och vilka som valde 

att inte göra det är problematiskt för validiteten eftersom det kan finnas dolda samband mellan 

denna systematik och variabler i undersökningen. 

 

I tabell 1 syns också att medelvärdena för arbetstillfredsställelse, delaktighet och de respektive 

aspekterna av delaktighet var mycket likartade, samtidigt som standardavvikelserna var små. 

Detta kan tyda på att spridningen i variablerna var alltför liten, dvs det så kallade restriction of 

range-problemet. Detta innebär att eventuella korrelationer i populationen blir lägre i 

stickprovet därför att den ena eller båda variablerna har för liten spridning i stickprovet. I den 

här studien fanns ett signifikant samband mellan upplevd delaktighet och 

arbetstillfredsställelse trots detta, men det kan ändå orsaka problem. De inbördes 

korrelationerna mellan autonomi, information och påverkan hade kanske varit betydligt högre 
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med en större spridning i variablerna och det hade därmed blivit ännu tydligare att de mäter 

delvis samma sak. Men framförallt kan en låg spridning i variablerna försämra validiteten i 

undersökningen därför att det kan tyda på att de personer som svarade på undersökningen i 

mycket hög utsträckning tyckte lika. I det här fallet när bortfallet samtidigt var stort finns en 

risk för att den låga spridningen i variablerna och de höga medelvärdena tyder på att de 

personer som svarade på enkäten var de som var relativt nöjda med både sin delaktighet och 

sitt arbete som helhet (arbetstillfredsställelse). De anställda som eventuellt var mindre nöjda 

kan ha valt att inte alls besvara undersökningen, och därmed finns de inte representerade i 

stickprovet. Det vore problematiskt eftersom det kan innebära att resultaten inte utgör en 

rättvisande bild av vad de anställda i allmänhet ansåg i de här frågorna utan enbart en grupp 

av anställda som hade en överlag positiv inställning.  

 

Dessutom tillkommer när det gäller att mäta människors upplevelse av någonting också det 

faktum att olika människor kan läsa in olika saker i samma begrepp, vilket gör att 

tolkningarna av de olika delområdena i undersökningen kan tänkas ha skiljt sig åt mellan 

olika undersökningsdeltagare. Analyserna visade en hög korrelation mellan delområdena 

information och påverkan, vilket tyder på att områdena begreppsmässigt överlappar varandra. 

Som nämnts ovan var inte avsikten att konstruera självständiga delområden inom begreppet 

delaktighet, utan de olika aspekter som använts för att ringa in begreppet är närliggande 

varandra. Detta är också en anledning att tolka resultatet att påverkan stod för den största 

andelen av variansen i arbetstillfredsställelse med försiktighet. En annan aspekt som kan ha 

betydelse här är den begränsade stickprovsstorleken. Enligt Pallant (2010) råder det delade 

meningar om hur stort stickprov som behövs för att det ska vara meningsfullt att genomföra 

en multipel regressionsanalys. En tumregel som författaren tar upp är att det bör finnas 15 

respondenter för varje prediktor i analysen, en annan att stickprovsstorleken kan beräknas 

enligt formeln N>50+8m. Enligt den första tumregeln skulle stickprovsstorleken i denna 

studie vara tillräcklig; 3 prediktorer (autonomi, information och påverkan) x 15 = 45 

respondenter. Enligt den andra tumregeln skulle dock stickprovsstorleken vara för liten; 

N>50+8x3 ger att stickprovsstorleken bör vara större än 74.  

 

Att använda formulär för självskattning är alltid behäftat med en viss osäkerhet eftersom det 

finns en rad faktorer som kan påverka hur människor svarar när de ska skatta själva. En sådan 

faktor är svarsbias, som kan vara antingen positiv eller negativ. Social önskvärdhet kan också 

spela in när människor ska göra skattningar eftersom det är vanligt att människor vill svara på 

ett sådant sätt som de tror att andra gör eller som de föreställer sig är socialt accepterat. När 

det gäller självskattningar utförda på arbetsplatser tillkommer också risken för att personerna 

skattar högre än vad de egentligen tycker för att inte framställa arbetsgivaren i en dålig dager. 

Å andra sidan kan problemet också vara det motsatta, att personal som är generellt missnöjd 

passar på att uttrycka sitt missnöje i enkäten genom att skatta lägre än vad de egentligen 

tycker i just de frågorna. Alla dessa faktorer gör att man bör tolka resultat från 

självskattningar med försiktighet och ha dessa faktorer i åtanke. Samtidigt är det om man vill 

mäta personers upplevelse av någonting svårt att använda andra mätinstrument än sådana som 

låter personen själv beskriva sin upplevelse genom att göra en skattning.  

Som nämnts tidigare hade både skalorna för att mäta upplevd delaktighet och 

arbetstillfredsställelse god intern reliabilitet mätt i Cronbach’s alfa, dvs de frågor som syftade 

till att mäta samma begrepp gjorde också det. När det gäller reliabilitet över tid återstår att 

göra fler mätningar med samma skalor på olika stickprov för att säkerställa att den goda 

reliabiliteten kvarstår oavsett när, var och hur skalan används. Tvärsnittsstudier, som denna, 

bör också tolkas med en viss försiktighet då det ofta behövs flera mätningar över tid 

(longitudinella studier) för att avgöra om ett samband kvarstår.  
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Urvalet i denna studie bestod av tjänstemän i en facklig organisation, vilket kan ses som en 

begränsning för generaliserbarheten. När det gäller yrkesgrupper kan man tänka sig att 

förutsättningarna för upplevd delaktighet hos de anställda ser olika ut för exempelvis 

tjänstemän respektive arbetare i en fabrik. Generellt kan antas att det är lättare för 

organisationer att möjliggöra delaktighet i arbetet för tjänstemän än för arbetare i en fabrik 

som i större utsträckning är styrda i sitt arbete, både när det gäller var, hur och när det utförs. 

Å andra sidan är, som tidigare nämnts, att en organisation möjliggör delaktighet genom 

praktiska åtgärder inte någon garanti för att de anställda faktiskt upplever sig som delaktiga. 

Detta kan ses som en aspekt som mildrar skillnaden i förutsättningar för delaktighet för olika 

typer av yrkesgrupper. När det gäller det faktum att denna undersökning genomförts på en 

facklig organisation så skulle det kunna tänkas att en facklig organisation har en större 

medvetenhet om vikten av delaktighet för de anställda, och värderingar som ligger i linje med 

detta, än ett ”vanligt” företag. Därmed skulle resultaten från denna undersökning i mindre 

utsträckning bli generaliserbara till företag och organisationer i stort. Samtidigt har de flesta 

större företag i Sverige numera en HR-avdelning och det har blivit allt viktigare för 

arbetsgivare att profilera sig som attraktiva gentemot tilltänkta anställda. Detta borde 

åtminstone innebära en medvetenhet om vikten av att organisera arbetet på ett sådant sätt att 

det möjliggör för de anställda att uppleva tillfredsställelse i sin vardag på arbetsplatsen. 

 

Slutsatser 

Sammanfattningsvis visade denna studie att det fanns ett samband mellan upplevd delaktighet 

och arbetstillfredsställelse hos de anställda i en facklig organisation. Detta samband tycktes 

till större del förklaras av deltagarnas upplevelse av möjlighet till påverkan än av de andra 

aspekterna av delaktighet; autonomi och information. Påverkan, autonomi och information är 

dock till varandra närliggande begrepp och analyser visade att de i denna studie korrelerade 

med varandra. Därför kan inte sägas att de är sinsemellan oberoende prediktorer för 

arbetstillfredsställelse, utan de bör snarare ses som inbördes beroende delar av det större 

begreppet delaktighet. Detta begrepp har i denna studie använts som en sorts sammanfattning 

av det som framstod som centralt i HR-praktiker som EIP och HIWS och i begreppet 

employee empowerment, vilka alla på olika sätt syftar till att skapa och möjliggöra delaktighet 

hos de anställda. Det begränsade stickprovet och urvalet i denna studie och det förmodade 

problemet med restriction of range gör dock att resultaten bör tolkas med en viss försiktighet. 

Det behövs fler studier på området både för att fastställa att det upptäckta sambandet mellan 

upplevd delaktighet och arbetstillfredsställelse kvarstår och för att vidare undersöka hur 

autonomi, information och påverkan förhåller sig till varandra, till begreppet delaktighet som 

helhet och till arbetstillfredsställelse. Studier på flera olika yrkesgrupper, på större stickprov 

och över tid (longitudinella studier) vore önskvärt. Resultaten av denna studie pekar ändå mot 

att det är en viktig uppgift för HR-avdelningar att möjliggöra för de anställda att uppleva 

delaktighet i sitt arbete, för att skapa förutsättningar att få nöjda medarbetare som presterar 

bra och vill stanna kvar i organisationen.  
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