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FÖRORD 
 
 
Vi vill rikta ett stort tack till de personer som gjort denna studie möjlig; de respondenter som 
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SAMMANFATTNING 
 
Under hösten 2006 var det tydligt att byggbranschen i Norrland, och i synnerhet Västerbotten, 
gått in i en högkonjunktur. Även om högkonjunkturen skapar möjligheter att expandera 
genom nyanställningar ser byggföretagen bristen på arbetskraft som ett hinder för detta. Det 
faktum att arbetstagare dessutom är mer benägna att byta arbetsgivare under högkonjunkturer 
innebär att det är av vikt att byggnadsarbetarna trivs med sitt arbete för att företagen ska öka 
chanserna att hålla kvar sin personal och inte förlora dem till andra arbetsgivare. 
 
Studiens huvudsyfte har varit att utröna vilka faktorer som enligt byggnadsarbetare är de 
främsta källorna till arbetstillfredsställelse och utifrån arbetarnas uppfattning om dessa 
faktorer i sin nuvarande arbetssituation, skapa insikt i områden där byggföretagen kan göra 
insatser för att öka möjligheterna att hålla kvar sin personal. Då ett flertal olika yrkesområden 
finns representerade bland byggföretagen har vi även haft som målsättning att utreda om 
yrkesområdestillhörigheten har betydelse för byggnadsarbetarnas uppfattning om faktorerna. 
Eftersom det har påvisats att åsikterna om vad som skapar arbetstillfredsställelse kan bero på 
anställningstid, har vi dessutom velat utreda vilken betydelse antalet anställningsår har för 
byggnadsarbetarnas värdering av olika faktorer. 
 
Grunden till studien ligger i teorier och tidigare forskning som framhållit olika faktorer som 
kan påverka arbetstillfredsställelsen. Hackman och Oldhams teori handlar om den inverkan 
olika aspekter av ett arbetes karaktär har. Herzberg, Mausner och Snyderman framhåller att 
olika delar av arbetet, exempelvis lön och befordran, har varierande inverkan på 
arbetstillfredsställelsen. I vetenskapliga artiklar har vi även funnit belägg för relevanta 
aspekter såsom feedback samt relationer till arbetskollegor och arbetsledare. Undersökningen 
har avgränsats till Umeå och har genomförts med en kvantitativ metod. Datainsamlingen har 
skett genom enkäter till respondenterna. 
 
Studien visade att det som byggnadsarbetarna ser som mest viktigt för att känna 
arbetstillfredsställelse är att de har goda relationer till arbetskamraterna, variation i 
arbetsuppgifterna, frihet och självständighet i arbetet samt en kompetent och rättvis 
arbetsledare. De olika yrkesgrupperna i studien skilde sig åt endast i ett fåtal avseenden i 
värderingen av de olika faktorerna. I relation till antalet anställningsår i yrket syntes tendenser 
till att respons från arbetskamrater har större betydelse för arbetstillfredsställelsen under de 
första två åren än det har senare under en anställning. Att ha utmanande arbetsuppgifter är 
viktigare för dem som arbetat i mer än fem år. De områden där det visade sig att 
byggnadsarbetarna upplever störst brister i sina nuvarande arbetssituationer är de fysiska 
arbetsförhållandena, feedback från arbetsledaren, arbetsledarens kompetens och rättvishet 
samt lönen. Dessa resultat åskådliggör vad byggföretagen bör fokusera på för att öka 
möjligheterna att hålla kvar sin personal. 
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1. INLEDNING 
 
I detta inledande kapitel ges en beskrivning av bakgrunden till studien som leder fram till dess 
problemformulering och syfte. 
 
 
1.1  Bakgrund till studien 
 
Termen byggnadsarbetare leder inte sällan tankarna till uppförande av hus och andra 
byggnader, men har egentligen en vidare betydelse än så. Byggnadsarbetare kan arbeta inom 
många olika typer av verksamheter. Det kan förutom husbyggnationer bland annat röra sig om 
elinstallationer, VVS-arbeten, isoleringsarbeten och måleriarbeten, vilka alla utgör delar av 
byggbranschen. Även om de olika yrkesområdena medför olika typer av arbeten har de 
således en gemensam nämnare i det att de i stor utsträckning involverar ett praktiskt 
hantverksarbete.1 
 
Inom den svenska byggbranschen råder det just nu högkonjunktur. Inte sedan slutet av 1980-
talet har marknadsläget varit så gynnsamt, vilket har lett till en låg arbetslöshet. Detta kan 
sättas i kontrast till det arbetsläge som rådde under 1990-talets byggkris.2 Enligt 
Norrlandsfonden är uppsvinget inom byggbranschen tydligt i Norrland, i synnerhet i 
Västerbotten. Högkonjunkturen öppnar här möjligheter för företagen att expandera genom 
nyanställningar, men en majoritet (76 %) av byggföretagen i Västerbotten ser bristen på 
arbetskraft som det främsta hindret för att genomföra detta.3 
 
Under högkonjunkturer ökar arbetstagares benägenhet att byta arbetsgivare. Detta enligt en 
rapport från arbetsmarknadsstyrelsen.4 Även Lambert, Hogan och Barton har gjort en studie 
som visar att om det finns andra anställningsmöjligheter så är det troligare att anställda 
överväger att byta jobb5. Vidare framhåller arbetsmarknadsstyrelsen att de arbetstagare inom 
byggbranschen som byter arbetsgivare främst gör det inom samma näringsgren6. 
 
Även om läget i byggbranschen just nu är gynnsamt med goda expansionsmöjligheter kan 
bristen på arbetskraft således öka risken för byggföretag att förlora arbetare till konkurrenter. 
Detta torde vara en god anledning för byggföretag att se över möjliga insatser för att behålla 
sin personal. Vad kan då öka möjligheterna att arbetarna ska stanna kvar? I studien av 
Lambert et al påvisas en stark koppling mellan de anställdas behov av att byta arbetsplats och 
deras arbetstillfredsställelse7. Detta styrks av Paul E. Spector, som redogör för ett antal 

                                                 
1 http://www.scb.se/Grupp/Foretagsregistret/_Dokument/050111snisorterad.pdf 
    Hämtad 2007-02-13 kl. 14.02. 
2 http://www.byggnads.se//byggnads/47827,47824.cs  Hämtad 2006-12-18 kl. 09.18. 
   http://www.byggnads.se//byggnads/52827.cs Hämtad 2006-12-18 kl. 09.16. 
3 Pressmeddelande, Norrlandsfonden, Industrin överraskar mest i västerbottnisk högkonjunktur,  
   http://www.norrlandsfonden.se/pdf/PressreleaseAC.pdf Hämtad 2006-12-08 kl. 09.30. 
4 Israelsson, Torbjörn, Tord Strannefors och Hans Tydén, Geografisk rörlighet och arbetsgivarbyten, 
  Arbetsmarknadsstyrelsen, Ura 2003:1, http://www.ams.se/admin/Documents/rapporter/2003/ura03_1.pdf  
  Hämtad 2006-12-08 kl. 09.59, s. 16 
5 Lambert, Eric G., Nancy Lynne Hogan och Shannon M. Barton, “The Impact of Job Satisfaction on Turnover  
   Intent: a Test of a Structural Measurement Model Using a National Sample of Workers”, The Social Science  
  Journal, vol. 38 (2001): 246. 
6 Israelsson, Strannefors och Tydén, Geografisk rörlighet och arbetsgivarbyten, 46. 
7 Lambert, Hogan och Barton, “The Impact of Job Satisfaction on Turnover Intent”: 244. 
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undersökningar som också visat på denna relation8. Det är med andra ord viktigt att de 
anställda trivs med sitt arbete. 
 
Den litteratur som finns om arbetstillfredsställelse visar att det är ett komplext ämnesområde 
som varit föremål för mycket forskning. En mycket omtalad teori, utvecklad i en studie av 
Frederick Herzberg i samarbete med Bernard Mausner och Barbara Bloch Snyderman, säger 
att bland annat ansvar och befordran är viktiga faktorer för att skapa positiva attityder till 
arbetet9. Ytterligare en framstående och ofta omnämnd teori framtagen av J. Richard 
Hackman och Greg R. Oldham visar på att exempelvis varierade arbetsuppgifter och feedback 
från arbetet kan ha en positiv effekt på arbetstillfredsställelsen10. I en studie av Alfonso och 
Andrés Sousa-Poza har påvisats att även relationerna med arbetsledningen är av betydelse11. 
Det finns med andra ord ett flertal aspekter av arbetssituationen som sägs kunna påverka 
arbetstillfredsställelsen. Enligt Ralph Katz bör hänsyn även tas till den tidsmässiga aspekten 
av en anställning. Katz har i en studie påvisat skillnader gällande anställdas värdering av olika 
faktorers påverkan på arbetstillfredsställelsen, med hänsyn till deras anställningstid.12 Även 
om teorier på området och tidigare forskning framhållit en betydelse av vissa faktorer är det 
av intresse att veta vilka av dessa som i förlängningen kan bidra till att byggföretagen kan 
hålla kvar sin personal. 
 
 
1.2  Problemformulering 
 
Vilka faktorer är det som skapar arbetstillfredsställelse hos de anställda i byggföretag? 
 
 
1.3  Syfte 
 
Huvudsyftet med denna undersökning är att utröna vilka faktorer som enligt byggnadsarbetare 
är de främsta källorna till arbetstillfredsställelse och utifrån arbetarnas uppfattning om dessa 
faktorer i sin nuvarande arbetssituation, skapa insikt i områden där byggföretagen kan göra 
insatser för att öka möjligheterna att hålla kvar sin personal. Då ett flertal olika yrkesområden 
finns representerade bland byggföretagen ämnar vi även utreda om 
yrkesområdestillhörigheten har betydelse för byggnadsarbetarnas uppfattning om faktorerna. 
Eftersom det har påvisats att åsikterna om vad som skapar arbetstillfredsställelse kan bero på 
anställningstid, vill vi dessutom utreda vilken betydelse antalet anställningsår har för 
byggnadsarbetarnas värdering av olika faktorer. 
 
 
 
 
 
                                                 
8 Spector, Paul E., Job satisfaction. Application, Assessment, Causes and Consequences (Thousand Oaks: SAGE  
   Publications, 1997), 62. 
9 Herzberg, Frederick, Bernard Mausner och Barbara Bloch Snyderman, The Motivation to Work, (New 
  Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers, 1993), 80-81. 
10 Hackman, J. Richard, och Greg R. Oldham, Work Redesign (Reading, Massachusetts: Addison-Wesley 
   Publishing Company, 1980), 90. 
11 Sousa-Poza, Alfonso och Andrés A. Sousa-Poza, “Well-Being at Work: a Cross-National Analysis of the 
     Levels and Determinants of Job Satisfaction”, Journal of Socio-Economics, vol. 29 (2000), 532. 
12 Katz, Ralph, “Job Longevity as a Situational Factor in Job Satisfaction”, Administrative Science Quarterly, 
     vol. 23 (1978), 212-214. 
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1.4  Avgränsning 
 
Högkonjunkturen i byggbranschen är, som tidigare nämnts, tydlig i Västerbotten. Vi har dock 
valt att avgränsa undersökningen till Umeå, då vi anser att detta ökar våra valmöjligheter 
gällande metoder att nå respondenter. Givet våra begränsade resurser skulle långa resor inte 
vara möjliga. Då vi genomför undersökningen i Umeå har vi möjlighet att nå dem genom 
personliga besök.  
 
 
1.5 Begreppsförklaring 
 
Byggnadsarbetare kan arbeta inom många olika typer av verksamheter, vilka vi hädanefter 
benämner yrkesområden. I denna studie har vi i begreppet byggnadsarbetare valt att innefatta 
anställda inom de yrkesområden som är listade av SCB rörande byggverksamhet, bland annat 
byggande av hus, elinstallationer, VVS-arbeten, isoleringsarbeten och måleriarbeten. SCB 
redovisar dessa i form av SNI-koder.13 
  

                                                 
13 http://www.scb.se/Grupp/Foretagsregistret/_Dokument/050111snisorterad.pdf 
    Hämtad 2007-02-13 kl. 14.02. 
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2. STUDIENS UTGÅNGSPUNKTER 
 
Följande kapitel innehåller redogörelser av de grundsatser studien bygger på. Här beskrivs 
den förförståelse som inledningsvis funnits för ämnet och utifrån vilket perspektiv studien 
gjorts. Vidare klargörs vilken kunskapssyn som legat till grund för arbetet samt det 
förhållande som i undersökningen förelegat mellan teori och empiri. Dessutom redogörs för 
de litteraturval som gjorts samt kritik mot dessa källor. 
 
 
2.1 Förförståelse 
 
Även om en forskare strävar efter att vara fullständigt neutral i sitt arbete är detta nästintill en 
omöjlighet. Människan tolkar situationer utifrån bland annat egna intressen och tidigare 
erfarenheter. Det är därför viktigt att forskaren är medveten om hur aspekter såsom dennes 
utbildningsbakgrund och värderingar kan påverka forskningsarbetet.14 
 
Arbetstillfredsställelse och även dess motsats, missnöje med arbetet, är fenomen som de flesta 
människor har kommit i kontakt med och så även vi som skriver denna uppsats. Erfarenhet 
finns av arbeten där den totala arbetssituationen upplevts som otillfredsställande, bland annat 
på grund av en dålig fysisk arbetsmiljö. Samtidigt har det i dessa situationer funnits positiva 
inslag som bidragit till att vi stannat kvar på arbetsplatserna. Detta innebär att vi tidigare haft 
tankar om vad som kan skapa arbetstillfredsställelse för vår egen del. Vad gäller arbete inom 
byggyrket finns däremot ingen egen erfarenhet. En av oss har dock en närstående som är 
byggnadsarbetare, vilket har givit viss insikt i branschen som sådan. 
 
Under loppet av vår företagsekonomiska utbildning, med inriktning mot redovisning, har vi i 
stor utsträckning lärt oss att betrakta företagsekonomiska omständigheter ur 
företagets/företagarens synvinkel, med kostnader som en central del i personalfrågor. En 
förståelse finns också för att företagen måste agera utifrån eget vinstsyfte. Även om 
personalens arbetstillfredsställelse är viktig både för de enskilda individerna och för 
företagens fortlevnad är vi således medvetna om att satsningar på personalens trivsel också 
kan ses som en kostnadsfråga. 
 
Förförståelse av ämnet kan naturligtvis påverka en undersökning, men vi bedömer att de 
tidigare arbetserfarenheterna haft en positiv effekt på studien, då de skapat ett intresse för hur 
olika faktorer kan inverka på trivseln på arbetet.  
 
 
2.2 Perspektiv 
 
Vi har i vår uppsats valt att utgå från ett företagsledarperspektiv. Byggbranschen befinner sig i 
en högkonjunktur och risken finns att byggarbetare söker sig till företag med andra 
förutsättningar för arbetstillfredsställelse. Företagsledaren kan därför dra fördel av kunskap 
om vad som får de anställda att trivas. Med detta i åtanke anser vi att det är av intresse att 
studera fenomenet arbetstillfredsställelse sett ur företagsledarens synvinkel. Det är också 
denne som har möjligheten att skapa förändringar på arbetsplatsen som kan ge upphov till 
bättre arbetstillfredsställelse. Trots att vi intagit ett företagsledarperspektiv är det 

                                                 
14 Holme, Idar Magne och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder 
    (Lund: Studentlitteratur, 1991), 34, 155-156. 
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byggarbetarna själva som satts i fokus vid undersökningen, då det är arbetarnas åsikter och 
attityder som utgör grunden för den kunskap som eftersökts. 
 
 
2.3 Kunskapssyn 
 
Denna studie har tagit sin utgångspunkt i en positivistisk kunskapssyn där ett av de 
grundläggande särdragen är att forskningsobjekten ska vara mätbara15. I överensstämmelse 
med detta har fokus i undersökningen legat på att mäta vilka som är de främsta källorna till 
arbetstillfredsställelse samt i vilken omfattning byggnadsarbetarna upplever dessa i sitt arbete. 
Det är genom denna mätning som vi menar att studien har genererat kunskap. Inom 
positivismen finns även uppfattningen att ett problem kan belysas genom en uppdelning i 
mindre delar, som sedan studeras var för sig16. För att uppnå huvudsyftet att skapa insikt i 
områden där byggföretagen kan göra insatser för att öka möjligheterna att hålla kvar sin 
personal, har därför begreppet arbetstillfredsställelse delats upp i ett flertal mindre 
beståndsdelar, faktorer, som respondenterna uppmanats att utvärdera. 
 
Då arbetstillfredsställelse i hög grad handlar om subjektiva, individuella värderingar kan den 
hermeneutiska synen på kunskap uppfattas ligga nära till hands. För att generera kunskap 
ligger fokus där på förståelse och tolkning snarare än mätning17. Ambitionen i detta arbete har 
dock inte varit att skapa någon djupare förståelse för de anställdas upplevelser av 
arbetstillfredsställelse. Vårt fokus har i stället varit att identifiera tydliga mått på värderingar 
och upplevelser som lämnar litet utrymme för alternativa tolkningar och på så sätt generera 
kunskap, vilket är i enlighet med det positivistiska tankesättet där sann kunskap utgörs endast 
av fenomen som kan verifieras med hjälp av sinnena18. Forskaren i den hermeneutiska 
traditionen är mer subjektiv och tar i sitt arbete hjälp av den egna erfarenheten och tidigare 
kunskap. Vi har däremot velat minimera påverkan av vår förförståelse genom att sträva efter 
den objektivitet som associeras med positivismen.19     
 
 
2.4 Angreppssätt 
 
Forskning utgår vanligen från ett deduktivt eller induktivt angreppssätt rörande förhållandet 
mellan teori och empiri. Vid deduktion föregår teoretiserandet forskningen, där syftet främst 
är att pröva befintliga teorier. Med andra ord innebär det deduktiva angreppssättet att den 
empiriska datainsamlingen styrs av den teori som undersökningen grundar sig på. Vid 
induktion sker teoretiserandet på bas av de forskningsresultat som framkommer av studien. 
Då den induktiva ansatsen saknar teoretiskt avstamp innebär det att forskning enligt detta 
angreppssätt har som mål att generera ny teori.20 
 
Valet av angreppssätt är nära sammankopplat till studiens genomförande i form av kvantitativ 
eller kvalitativ undersökning.21 Då vi har genomfört en kvantitativ studie har vi sett det 

                                                 
15 Patel, Runa och Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en  
    undersökning (Lund: Studentlitteratur, 1994), 28. 
16 Ibid., 24. 
17 Hartman, Jan, Vetenskapligt tänkande. Från kunskapsteori till metodteori (Lund: Studentlitteratur, 1998), 95. 
18 Bryman, Alan och Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder (Malmö: Liber, 2005), 26. 
19 Patel och Davidson, Forskningsmetodikens grunder, 24-26 
20 May, Tim, Samhällsvetenskaplig forskning (Lund: Studentlitteratur, 2001), 47-49. 
21 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 25. 
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deduktiva angreppssättet som passande för studiens ändamål. Anledningen till detta beror på 
att ämnesområdet varit föremål för mycket forskning och att vi där funnit en mycket relevant 
teoretisk bas att stödja undersökningen på. Om ämnesområdet hade varit relativt outforskat 
hade en induktiv studie varit mer motiverad, då detta hade varit incitament till att generera 
helt ny kunskap. 
 
För en övergripande förståelse om vår syn på kopplingen mellan teori och empiri redogör vi 
här för hur dessa delar hänger samman: Vi har utgått ifrån befintliga teorier om 
arbetstillfredsställelse som fått ligga till grund för datainsamlingsprocessen i vår studie. 
Teorin har fungerat vägledande för vilka aspekter som varit aktuella att undersöka, det vill 
säga vad som kan påverka arbetstillfredsställelsen. De empiriska resultaten har utgjort det 
material genom vilket vi har kunnat söka verifiering av den teoretiska referensramen. De 
resultat som genererats har både bekräftat och frångått tidigare forskning. 
 
 
2.5 Litteraturval och källkritik 
 
Vid genomläsning av litteratur rörande ämnet arbetstillfredsställelse har vi blivit varse om att 
det finns ett stort antal faktorer som sägs kunna förhöja en individs arbetstillfredsställelse och 
dessutom att fokus varierar mellan olika teorier och forskare. Vad gäller aktuella 
forskningsstudier har vi funnit ett stort antal som mäter arbetstillfredsställelse på olika typer 
av arbetsplatser. Däremot tycks det finnas färre aktuella studier om vad som faktiskt skapar 
arbetstillfredsställelse. Vi upplever att dagens forskning i stor utsträckning lutar sig mot och 
förlitar sig på tidigare teorier inom området.  
 
Vi har valt att fokusera på två teorier som tillsammans innefattar ett antal faktorer som är 
vanligt förekommande inom forskningssammanhang. En av dessa är Hackman och Oldhams 
teori om hur olika aspekter av ett arbetes karaktär har återverkan på bland annat 
arbetstillfredsställelsen22. Dessa forskare har dessutom utifrån teorin utvecklat ett i 
forskningskretsar väl ansett mätinstrument, The Job Diagnostic Survey, som innefattar mått 
på arbetstillfredsställelse23. Eftersom vi även sett deras teori mycket frekvent återgiven i den 
litteratur och de forskningsstudier vi gått igenom har vi bedömt att Hackman och Oldhams 
teori utgjort en tillförlitlig och användbar teoretisk källa.  
 
Den andra teorin vi valt att fokusera på är utvecklad i en studie av Herzberg et al. De påvisar 
att det finns ett antal faktorer som leder till arbetstillfredsställelse, men också att vissa faktorer 
är mer frekvent förknippade med missnöje24. Teorin är relativt ålderstigen och är inte utan 
kritiker. Det har bland annat påpekats att försök att replikera och pröva deras observationer 
givit annorlunda resultat.25 Trots detta har vi sett att den ofta är använd i aktuella 
forskningssammanhang, vilket vi tolkat som att det är en väl erkänd teori.  
 
Båda dessa teorier är mycket komplexa. Vi har dock lagt fokus på det som varit av vikt för vår 
undersökning, det vill säga vad de olika faktorerna innefattar och vilken effekt de har. Vad 

                                                 
22 Hackman och Oldham, Work redesign, 90. 
23 Spector, Job satisfaction. Application, assessment, causes and consequences, 34. 
24 Herzberg, Mausner och Snyderman, The motivation to work, 80-82. 
25 Judge, Timothy A., Sharon K. Parker, Amy E. Colbert, Daniel Heller och Remus Ilies, “Job Satisfaction: A   
    Cross-Cultural Review”, i Handbook of Industrial, Work & Organizational Psychology, Volume 2  
   Organizational Psychology, Neil Anderson, Deniz S. Ones, Handan Kepir Sinangil och  Chockalingam  
   Viswesvaran (eds) (London: SAGE Publications Ltd, 2001), 28. 
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som kan anföras som kritik mot teorierna är att de är av relativt hög ålder.  På grund av detta 
har vi kompletterat med nyare forskning för att stärka studien med mer aktuella rön. Sousa-
Poza och Sousa-Pozas studie omfattar data från ett stort antal länder, vilket vi sett som 
positivt då det ger en bred bild av vad som kan utgöra källor till arbetstillfredsställelse. Även 
studien av Lambert et al tycker vi ger en mer allmän bild av möjliga källor till trivsel på 
jobbet, då de data den bygger på innefattar arbetare överlag och inte bara någon specifik 
yrkesgrupp. Vad som kan anföras som kritik mot denna är att den baseras på data insamlad ett 
antal år tidigare. Vi har dock inte sett detta som någon anledning att ifrågasätta trovärdigheten 
i studiens resultat. Vidare har vi använt oss av resultat som framkommit i en studie av Ralph 
Katz, där anställningstidens betydelse för arbetstillfredsställelsen har behandlats26. 
 
Materialet till den teoretiska referensramen är hämtad från utländsk forskning, vilket skulle 
kunna innebära att dess resultat inte är applicerbara på svenska förhållanden. Forskningen är 
dock av västerländsk härkomst, varför vi sett den som användbar. Då vårt syfte med 
uppsatsen har inneburit att vi undersökt om det som framkommit i den utländska forskningen 
gäller givet svenska förhållanden, anser vi inte att forskningens härkomst har haft en negativ 
påverkan gällande värdet av vår studies resultat. 
 
Vår litteratursökning har främst ägt rum via Umeå Universitetsbibliotek, men även via 
biblioteket Skeribi i Skellefteå. Vid sökning av vetenskapliga artiklar har vi använt oss av 
databaserna Business Source Premier samt Emerald Fulltext. De främsta sökorden har varit 
job satisfaction, employees, job enrichment, turnover intent samt de olika termerna för 
faktorerna, exempelvis autonomy och feedback. Sökandet har ofta inneburit kombinationer av 
olika ord för att öka chanserna till relevanta träffar. Vi har också sökt artiklar relaterade till 
författarna Herzberg samt Hackman och Oldham.  Uppslag till sökning har även hämtats från 
källförteckningar i intressanta artiklar och böcker vi hittat. Vid artikelsökning via databaser 
har vi avgränsat oss till artiklar som är granskade och godkända av experter (peer reviewed). 
Detta har vi gjort för att öka tillförlitligheten till det material som vår studie är baserad på. 
 
 

                                                 
26 Katz, “Job Longevity as a Situational Factor in Job Satisfaction”, 204. 
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3. KÄLLOR TILL ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE 
 
Kapitlet inleds med en diskussion om begreppet arbetstillfredsställelse. Sedan redogörs för 
den teoretiska referensram som ligger till grund för undersökningen. Ett antal faktorer 
presenteras som i olika teorier och forskningsstudier uppgivits påverka 
arbetstillfredsställelsen. Dessa faktorer har delats in i fyra grupper; arbetets karaktär, 
feedback, lön och befordran samt relationer.  
 
 
3.1 Vad är arbetstillfredsställelse? 
 
Arbetstillfredsställelse är ett begrepp som är öppet för många olika tolkningar. En orsak till 
det är att det finns en stor variation i termerna som behandlar detta.27 Begreppet har ett flertal 
närbesläktade ord, exempelvis arbetstrivsel och arbetsglädje. En vanlig synonym formulering 
är att vara nöjd med sitt arbete.28 Att vara nöjd är dock ett begrepp som i sig är komplext. Eva 
Månsson visar på att det kan tolkas som att vara tillfreds med, men lika gärna som att nöja sig 
med och påpekar att även arbetstillfredsställelse kan användas som uttryck för både direkt 
positiva och för mer neutrala omdömen om arbetssituationen. Vidare menar Månsson att ett 
mått på att vara nöjd är individuellt och påverkas av bland annat de erfarenheter och 
förväntningar en person har.29 
 
Spector framhåller att arbetstillfredsställelse kan belysas ur olika perspektiv. Dels kan det 
handla om människors inställning till sitt jobb som helhet, huruvida de tycker om sitt arbete 
eller inte. Dels kan det handla om hur de ser på olika delar av arbetet, vilka aspekter av det 
som ger upphov till tillfredsställelse respektive missnöjdhet. Eftersom en individs åsikter kan 
variera mellan olika aspekter på arbetet kan detta senare synsätt, menar Spector, ge en mer 
fullständig bild av dennes arbetstillfredsställelse.30 Undersökningar har också visat att även 
om många säger sig vara nöjda med sin arbetssituation kan de vara missnöjda med enskilda 
omständigheter i arbetet31. Det är också just olika faktorers påverkan på byggnadsarbetarnas 
arbetstillfredsställelse som utgör inriktningen på denna undersökning. Faktorer som undersöks 
i liknande sammanhang kan avse vitt skilda delar av ett arbete, exempelvis lön, 
arbetskamrater, arbetsledning och själva arbetet i sig32. I denna studie fokuseras, som tidigare 
nämns, på de faktorer som återfinns i Herzberg et al:s respektive Hackman och Oldhams 
teorier. Vilka dessa faktorer är framgår av den fortsatta teoretiska redogörelsen. 
 
Vidare ansluter vi oss i denna studie till en definition formulerad av Edwin A. Locke, där 
arbetstillfredsställelse framställs som ”...en angenäm eller positiv känsla som är ett resultat av 

                                                 
27 Månsson, Eva, ”Att vara nöjd med sitt arbete – vad betyder det?” i Villkor i arbete med människor – en  
   antologi om human servicearbete, Harry Petersson, Vesa Leppänen, Sandra Jönsson och Joakim Tranquist  
   (red), http://ebib.arbetslivsinstitutet.se/aio/2006/aio2006_04.pdf  
   Hämtad 2007-03-06 kl. 09.41, s. 39. 
28 Furåker, Bengt, Arbetsplats, arbete och arbetstillfredsställelse. En studie inom primärvården i Västra 
    Götaland. Göteborg: Göteborgs universitet, Sociologiska institutionen, 2002.  
http://extra1.vgregion.se/arkiv/rapporterochutredningar_/revisionsenheten_/rapporter2002_/PrimABF/PrimABF.
pdf#search=%22arbetstillfredsst%C3%A4llelse%22 
    Hämtad 2007-03-06 kl. 09.55, s. 5.  
29 Månsson, ”Att vara nöjd med sitt arbete”, 37-39. 
30 Spector, Job satisfaction. Application, assessment, causes and consequences, 2-3 
31 Månsson, ”Att vara nöjd med sitt arbete”, 37 
32 Spector, Job satisfaction. Application, assessment, causes and consequences, 3 
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utvärderingen av en individs arbete eller arbetserfarenheter”33. Detta är en av de mest frekvent 
brukade och mest etablerade definitionerna och den syftar både till det jobb som faktiskt 
utförs och till olika aspekter på arbetssituationen. Tillsammans utgör de grunden för den 
upplevda arbetstillfredsställelsen.34 För att återknyta till de tidigare nämnda alternativen för 
tolkning av begreppet, tolkar vi denna definition som att arbetstillfredsställelse innebär ett 
uttryck för positiva omdömen om arbetet. Vår tolkning av resonemanget ovan är dock att en 
definition av arbetstillfredsställelse inte är ett fast begrepp i sig, utan varierar mellan olika 
individer. Detta på grund av att det handlar om en subjektiv bedömning och att det finns flera 
aspekter av arbetet som påverkar individers upplevelser. 
 
 
3.2 Arbetets karaktär 
 
Hackman och Oldham menar att ett vanligt sätt att betrakta personal och deras arbetsnytta för 
företaget görs utifrån perspektivet av den direkta verkan arbetaren har på ett jobb. Ett annat 
perspektiv som kan ge värdefull information är att analysera orsaker till arbetsresultat och 
personalens engagemang genom att se på den effekt jobbet har på arbetaren. Arbetets karaktär 
kan nämligen ha stor inverkan på hur engagerad den anställde känner sig när det gäller att 
utföra sina arbetsuppgifter.35  
 
Sousa-Poza och Sousa-Poza har i sin forskning kommit fram till att ett intressant jobb är den 
främsta källan till arbetstillfredsställelse36. Vi menar att arbetets karaktär spelar en central roll 
för att göra ett jobb intressant, varav arbetets karaktär kan tolkas vara en viktig aspekt för 
arbetstillfredsställelsen. Detta antagande får stöd genom studier av Herzberg et al, som hävdar 
att arbetet i sig är en av de viktigaste källorna till arbetstillfredsställelse. Herzberg et al åsyftar 
bland annat arbetares variationer i arbetsuppgifterna och huruvida tillfälle ges att delta i en 
arbetsprocess från början till slut i jämförelse med att bara utföra vissa delar av den.37 Dessa 
aspekter utgör delar av arbetets karaktär. 
 
I arbetets karaktär har vi valt att inkludera faktorer som utgör delar av jobbets utformning; 
variationer i färdigheter, uppgiftens identifiering, uppgiftens betydelse, autonomi och 
arbetsförhållanden. Dessa faktorer har enligt tidigare forskning ansetts påverka de anställdas 
upplevelser av arbetstillfredsställelse. 
  
3.2.1 Variationer i färdigheter 
 
Ett jobb kan kräva många aktiviteter av den anställde för att utföra sitt arbete. Hackman och 
Oldham menar att ju fler färdigheter som krävs desto större är möjligheten att den anställde 
upplever jobbet som meningsfullt. Detta gäller främst utmanande uppgifter. De flesta 
individer söker sig nämligen till situationer där de kan testa sina förmågor och därmed skapa 
en känsla av effektivitet. Jobb som inte anses betydelsefullt eller viktigt kan ändå vara 
meningsfullt om den som utför det får tänja på gränserna för sina färdigheter.38 Lambert et al 
                                                 
33 Locke, Edwin A., “The Nature and Causes of Job Satisfaction”, i Handbook of Industrial and Organizational  
    Psychology, Marvin D. Dunnette (ed) (Chicago: Rand McNally, 1976), 1300. 
    “...a pleasurable or positive emotional state resulting from the appraisal of one’s job or job experiences.” 
34 Kaufmann, Geir och Astrid Kaufmann, Psykologi i organisation och ledning (Lund: Studentlitteratur, 1998), 
    310. 
35 Hackman och Oldham, Work redesign, 76. 
36 Sousa-Poza och Sousa-Poza, “Well-Being at Work”, 528-529. 
37 Herzberg, Mausner och Snyderman, The motivation to work, 48, 80-81. 
38 Hackman och Oldham, Work redesign, 78. 
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instämmer med Hackman och Oldham om betydelsen av ett jobb som kräver variation i 
tillämpandet av färdigheter vilket står i motsats till ett repetitivt arbete39. När ett arbete 
upplevs enformigt och repetitivt är risken stor att arbetaren lägger ned mindre engagemang i 
sitt arbete och därmed även minskar mängden utfört arbete. Om arbetets variationer i 
färdigheter håller en hög nivå kan arbetarens engagemang stärkas.40 Herzberg et al kommer i 
sin forskning också fram till att arbetares upplevelser av sina arbetsuppgifter, där variation 
och kreativitet utgör nyckelmoment, har stor inverkan på tillfredsställelsen41. 
 
De första månaderna av en anställning har dock variationer i färdigheter inte någon nämnvärd 
betydelse för de anställdas upplevda arbetstillfredsställelse. Detta hävdar Ralph Katz som 
forskat om anställningstidens påverkan på upplevelser om arbetstillfredsställelse. I ett senare 
skede av anställningen menar dock Katz att variationer i färdigheter får en större betydelse.42 
 
3.2.2 Uppgiftens identifiering 
    
För att en arbetare ska kunna identifiera sin arbetsinsats är det en fördel om de arbetsuppgifter 
som ska utföras involverar arbetaren i så stor del av arbetet som det är möjligt. Ju högre grad 
av involvering i färdigställandet av ett identifierbart resultat, desto mer delaktighet känner den 
anställde. Med andra ord bryr sig människor mer om sitt jobb om de är delaktiga i en stor del 
av arbetets helhet. Detta hävdar Hackman och Oldham utgör kontentan av att arbetare bör 
kunna identifiera sin arbetsinsats. Uppgiftens identifiering kan till viss del verka jämförbar 
med variationer i färdigheter, men ett jobb kan anses innebära ett användande av varierade 
färdigheter trots att det som helhet innebär liten delaktighet i slutresultatet. Skillnaden utgörs 
alltså av att den anställde helst bör vara involverad i arbetsprocessen från början till slut med 
ett synligt resultat att identifiera.43 Även Herzberg et al kommer fram till att delaktighet i 
arbetsprocessens helhet är en faktor av stor vikt för att uppnå arbetstillfredsställelse44. Katz 
konstaterar i sin forskning att det främst är i intervallet mellan 4 månader upp till tre år av 
anställning som uppgiftens identifiering medför betydelse för arbetstillfredsställelsen45. 
 
3.2.3 Uppgiftens betydelse 
 
Sousa-Poza och Sousa-Poza framhåller att arbetets nytta för samhället samt möjligheten att 
hjälpa andra människor är faktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen46. Detta är något som 
tidigare har argumenterats av Hackman och Oldham, som säger att känslan av att vara tillfreds 
med sitt jobb har visat sig förstärkas då det arbete som utförs har stor påverkan på välmåendet 
hos andra människor. Jobbet blir helt enkelt mer meningsfullt att utföra då det har en 
betydelse för andra rörande hälsa, humör eller säkerhet.47 
 
Katz menar att uppgiftens betydelse främst har en positiv effekt på arbetstillfredsställelsen hos 
nyanställda. Det är nämligen under de första månaderna av en anställning som uppgiftens 
betydelse har störst påverkan på de anställdas tillfredsställelse i arbetet. Även de första 3 åren 

                                                 
39 Lambert, Hogan och Barton, “The Impact of Job Satisfaction on Turnover Intent”, 244. 
40 Hackman och Oldham, Work redesign, 91. 
41 Herzberg, Mausner och Snyderman, The motivation to work, 48, 80-81. 
42 Katz, “Job Longevity as a Situational Factor in Job Satisfaction”, 212. 
43 Hackman och Oldham, Work redesign, 78. 
44 Herzberg, Mausner och Snyderman, The motivation to work, 48, 80-81. 
45 Katz, “Job Longevity as a Situational Factor in Job Satisfaction”, 212. 
46 Sousa-Poza och Sousa-Poza, “Well-Being at Work”, 528-529. 
47 Hackman och Oldham, Work redesign, 79. 
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visar prov på inverkan hos de anställda. Det är enligt Katz främst de som arbetat längre än 10 
år som inte upplever uppgiftens betydelse som en källa till arbetstillfredsställelse.48 
 
3.2.4 Autonomi 
 
Hackman och Oldham framhåller betydelsen av autonomi, vilket innebär att den anställde har 
en stor frihet och självständighet i sina arbetsuppgifter. Det kan innefatta jobbets 
schemaläggning och planeringen av jobbets utförande. När autonomin i jobbet är hög 
förstärks känslan för den anställde att det verkligen är den egna insatsen (i form av initiativ 
och beslut) som återspeglas i resultatet. Detta till skillnad från att arbetsresultatet skulle vara 
ett resultat av exempelvis instruktioner från en högre chefsbefattning eller en arbetsmanual. 
Vid ökad autonomi i jobbet tenderar den anställde att vara mer villig att ta personligt ansvar 
för de arbetsresultat som presteras (såväl för väl utförda arbeten som för misslyckanden).49 
Ansvar är en faktor som Herzberg et al väljer att lyfta fram. Att själv ansvara för det egna 
arbetet eller rent utav arbete som utförs av andra är en källa till arbetstillfredsställelse. Vid 
avsaknad av ansvar menar de att missnöje med arbetet kan uppstå.50  
 
Sousa-Poza och Sousa-Poza kommer i sin undersökning fram till att möjligheterna att få 
arbeta självständigt är en mycket viktig faktor för att arbetstillfredsställelse ska uppstå51. 
Lambert et al avviker dock i ställningstagandet om autonomins betydelse, då deras forskning 
visar på motsatsen. Deras undersökning ger inte något signifikant stöd för att autonomi 
påverkar de anställdas arbetstillfredsställelse. De menar dock att den troligaste förklaringen 
har att göra med den typ av arbete som utförs inom en organisation samt hur organisationen är 
strukturerad. Arbeten som kräver kreativitet och självständig arbetshantering är förmodligen 
de arbeten där autonomi främst har betydelse.52  
 
Hackman och Oldham framhåller att arbetare som inte anser sig behöva mer frihet i arbetet 
eller mer ansvarsfulla arbetsuppgifter som tar vara på deras förmågor, kan ha anpassat sig till 
ett arbetsliv som inneburit få möjligheter att ta ansvar och utvecklas. I sådana fall kan det vara 
så att arbetarna helt enkelt inte vet vad de går miste om. Att sakta implementera mer frihet 
och större ansvar i en takt som känns bekväm för de anställda kan ge dem en nytändning för 
arbetet allteftersom bekvämligheten med förändringen tar vid.53  
 
Katz går så långt som att hävda att autonomi i arbetet kan ha en negativ effekt om den 
anställde är ny i organisationen. Detta eftersom nyanställda tenderar att vara upptagna med att 
hitta sin identitet i den nya organisationen såväl som skapa trygghet och säkerhet i sitt arbete. 
Katz menar dock att autonomi kan ha en positiv påverkan för arbetstillfredsställelsen i ett 
senare skede av anställningen då den anställde funnit sin plats i organisationen. 54 Även om 
den nyanställde på ett arbete är väl erfaren med jobbets utförande så menar Katz att autonomi 
inledningsvis inte har någon större påverkan på dennes arbetstillfredsställelse. En skillnad 
utgörs dock av att nyanställda i fall som dessa åtminstone inte tenderar att känna sig 
besvärade av hög autonomi i arbetet på grund av tidigare arbetserfarenheter.55 
 
                                                 
48 Katz, “Job Longevity as a Situational Factor in Job Satisfaction”, 212-213. 
49 Hackman och Oldham, Work redesign, 79-80. 
50 Herzberg, Mausner och Snyderman, The motivation to work, 47, 80-81. 
51 Sousa-Poza och Sousa-Poza, “Well-Being at Work”, 532. 
52 Lambert, Hogan och Barton, “The Impact of Job Satisfaction on Turnover Intent”, 243-245. 
53 Hackman och Oldham, Work redesign, 118. 
54 Katz, “Job Longevity as a Situational Factor in Job Satisfaction”, 204, 206, 218. 
55 Ibid., 214, 218. 
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3.2.5 Arbetsförhållanden 
 
När man talar om arbetsförhållanden menar Herzberg et al att förhållandena på arbetsplatsen, 
så som arbetsplatsens fysiska skick eller ventilationssystems effektivitet, har en påverkan på 
hur de anställda upplever sitt arbete. Tillfredsställande belysning, verktygens kvalitet samt 
storlek på tillämpad arbetsyta påverkar också bedömningen av rådande arbetsförhållanden. 
Det kan även röra sig om den mängd arbete som förväntas utföras av arbetarna, med andra ord 
hur pass krävande arbetsbörda som åligger ett specifikt jobb. Arbetsförhållanden är dock 
enligt Herzberg et al något som främst ligger till grund för missnöje på arbetsplatsen om det 
inte håller en av arbetaren förväntad nivå och anses endast skapa arbetstillfredsställelse i en 
mindre utsträckning56.  
 
3.2.6 Övergripande om arbetets karaktär 
 
Ralph Katz har vid granskning av flertalet undersökningar rörande arbetstillfredsställelse 
kunnat urskilja att de individer som främst får arbetstillfredsställelse från just berikande arbete 
(d.v.s. faktorer som rör arbetets karaktär) är de som har ambitioner och behov gällande 
vidareutveckling 57. Hackman och Oldham påpekar att människor har olika önskemål gällande 
behovet av personliga framgångar, att lära sig och att överhuvudtaget utvecklas i sitt arbete. 
På grund av detta är det inte alla människor som reagerar positivt när det förväntas mycket av 
dem rörande faktorer som har med arbetets karaktär att göra.58 
 
När det kommer till arbetets karaktär är det vanligt att variablerna är nära korrelerade med 
varandra. Arbetsbefattningar som har en hög nivå på en variabel har ofta en hög nivå på fler 
av variablerna. I flertalet organisationer är till exempel variationer i färdigheter och autonomi 
ofta nära sammankopplade.59 
 
 
3.3 Feedback 
 
3.3.1 Feedback från arbetet i sig 
 
Hackman och Oldham menar på att det är viktigt att anställda får kännedom om resultatet av 
sitt arbete och att de får veta huruvida de utfört arbetet väl. Vetskap om detta är en 
förutsättning för att kunna känna tillfredsställelse av att ha gjort ett bra jobb.60 Den 
arbetstillfredsställelse som erhålls genom kännedom om resultatet av arbetet har i deras teori 
sin grund i feedback från arbetet61. Denna typ av feedback som Hackman och Oldham syftar 
till avser inte respons från andra personer utan från arbetet i sig, så som exempelvis när en 
TV-reparatör blir varse att apparaten fungerar efter att han eller hon reparerat den62. 
 
Herzberg et al finner i sin studie att prestation är en av de främsta faktorerna för att skapa 
arbetstillfredsställelse. I denna faktor inkluderas ett flertal aspekter; att lyckas färdigställa ett 

                                                 
56 Herzberg, Mausner och Snyderman, The motivation to work, 48, 81-82. 
57 Katz, “Job Longevity as a Situational Factor in Job Satisfaction”, 205. 
58 Hackman och Oldham, Work redesign, 85. 
59 Ibid., 96. 
60 Ibid., 72. 
61 Ibid., 90. 
62 Ibid., 80. 
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arbete, att lösa problem, bekräftelse samt att se resultatet av sitt arbete.63 Vår tolkning är att 
detta kan relateras till den typ av feedback som Hackman och Oldham talar om, att det 
handlar om feedback från själva arbetet. I en studie av olika former av feedback finner även 
Martha C. Andrews och K. Michele Kacmar att feedback från arbetsuppgiften har en 
betydande effekt på arbetstillfredsställelsen. Deras studie pekar dessutom på att denna typ av 
feedback är viktigare än feedback från både arbetsledare och arbetskollegor.64 
 
Feedback från arbetet är en variabel som enligt Katz främst har en betydande roll i ett tidigt 
skede av en anställning. De första månaderna tycks det ha störst betydelse, men responsen 
från arbetet visar en betydande påverkan även vid senare skede i anställningen.65 
 
3.3.2 Feedback från andra 
 
Även om det inte är den mest betydelsefulla formen så är, i Andrews och Kacmars studie, 
feedback från arbetsledaren något som har en positiv effekt på arbetstillfredsställelsen66. 
Denna mer personliga form av feedback utgör även en del av Herzberg et al:s teori, där 
erkännande framställs som ett viktigt element i skapandet av arbetstillfredsställelse. Detta 
erkännande innefattar någon form av uppmärksamhet från andra personer, exempelvis 
arbetsledaren eller arbetskollegor.67 Trots att Hackman och Oldham lägger fokus på feedback 
från arbetet i sig, erkänner även de att denna form kan kompletteras med feedback från andra 
för att ge anställda kännedom om sin arbetsinsats. Källan till denna respons är också enligt 
dem de anställdas arbetsledare eller deras arbetskollegor.68  
 
 
3.4 Lön och befordran 
 
3.4.1 Lön 
 
I Sousa-Poza och Sousa-Pozas studie framkommer att hög inkomst – utifrån respondentens 
egen uppfattning om sin lön – är en av de faktorer som har störst positiva inverkan på 
arbetstillfredsställelsen69. De framhåller också värdet av att använda detta subjektiva mått på 
inkomst i stället för att mäta den faktiska inkomsten och menar att individens uppfattning om 
lönen påverkas av jämförelser med andra70.  Dock visas på att betydelsen av en hög inkomst 
varierar, att den i vissa länder inte har samma påverkan på arbetstillfredsställelsen71.  
 
Denna koppling till variationer mellan olika länder gör även av Lambert et al. De slår fast att 
variabeln finansiella belöningar, vilken inkluderar lön, har en klart gynnsam inverkan på 
arbetarnas arbetstillfredsställelse och kopplar detta till det faktum att respondenterna i 
undersökningen kommer från ett kapitalistiskt samhälle där stor vikt läggs vid ekonomiska 
aspekter.72 
                                                 
63 Herzberg, Mausner och Snyderman, The motivation to work, 45, 80-81. 
64 Andrews, Martha C. och K. Michele Kacmar, “Confirmation and Extension of the Sources of Feedback Scale 
    in Service-Based Organizations”, The Journal of Business Communication, vol. 38, nr. 2 (2001), 220. 
65 Katz, “Job Longevity as a Situational Factor in Job Satisfaction”, 212. 
66 Andrews och Kacmar, “Confirmation and Extension of the Sources of Feedback Scale”, 217. 
67 Herzberg, Mausner och Snyderman, The motivation to work, 44-45. 80-81. 
68 Hackman och Oldham, Work redesign, 103-104. 
69 Sousa-Poza och Sousa-Poza, “Well-Being at Work”, 529. 
70 Ibid., 520. 
71 Ibid., 530-532. 
72 Lambert, Hogan och Barton, “The Impact of Job Satisfaction on Turnover Intent”, 237, 244. 
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Herzberg et al bedömer i sin studie, efter att hänsyn tagits till attitydernas varaktighet och 
kontext, att lönen är en faktor med huvudsakligen negativ inverkan. Den framställs därtill som 
en av de mest framträdande orsakerna till otillfredsställelse. Detta kan förklaras med att den 
variabel som deras slutsatser bygger på innehåller både positiva och negativa upplevelser - 
både exempelvis löneförhöjning och oinfriade förhoppningar om detta. De visar dock på att 
lönen är något som skapar tillfredsställelse nästan lika frekvent som den skapar 
otillfredsställelse.73  
 
3.4.2 Möjlighet till befordran 
 
I Herzberg et al:s undersökning framstår befordran som en av de främsta källorna till att de 
anställda får en positiv inställning till sitt arbete. Med befordran avses här en konkret 
förändring av individens ställning på företaget, en högre formell status, och inte bara ökat 
ansvar för arbetet.74 Även om en befordran kan ge en mer positiv inställning till arbetet tycks 
det dock som om det räcker med att möjligheter för befordran föreligger för att ge effekt på 
attityden. Detta kan urskiljas i resultaten av Sousa-Poza och Sousa-Pozas undersökning, där 
dessa möjligheter syns ha en betydande positiv inverkan på arbetstillfredsställelsen.75 Vi ser 
dock svårigheter för en företagsledning att i någon större omfattning använda befordran i sig 
som ett medel för att skapa arbetstillfredsställelse hos de anställda. Att erbjuda möjlighet till 
befordran är däremot i vår mening mer praktiskt tillämpbart. 
 
 
3.5 Relationer  
 
3.5.1 Relation till arbetskollegor 
 
Trots att goda relationer med arbetskollegor inte intar någon topplacering bland de variabler 
som Sousa-Poza och Sousa-Poza undersöker, visar ändå deras resultat att detta har en tydlig 
effekt på arbetstillfredsställelsen76. Lambert et al styrker denna observation då även de påvisar 
att relationer till arbetskamrater har en betydande positiv inverkan. De ser också kopplingen 
till arbetstillfredsställelse som naturlig, i och med att arbetet kan utgöra en mycket stor del av 
människors tillvaro.77 Hos Herzberg et al, däremot, framstår denna variabel vara av föga 
betydelse. Deras redogörelse visar att personliga relationer till kollegor i deras studie relativt 
sällan associerats med skapandet av positiva attityder till arbetet.78 Då både Sousa-Poza och 
Sousa-Poza och Lambert et al visar på att goda relationer till arbetskollegor kan ha positiv 
effekt på arbetstillfredsställelsen kan dock inte bortses från att detta kan vara en viktig faktor.  
 
3.5.2 Relation till arbetsledning 
 
Sousa-Poza och Sousa-Poza hävdar att goda relationer med arbetsledningen är en av de 
viktigaste aspekterna som påverkar arbetstillfredsställelsen79. Gällande relationer med 
arbetsledning så menar Herzberg et al att det finns både en mer social såväl som en teknisk 
aspekt att beakta. Den sociala aspekten är den umgängesmässiga relationen en arbetare har till 

                                                 
73 Herzberg, Mausner och Snyderman, The motivation to work, 46, 80-83. 
74 Ibid., 46, 81-82. 
75 Sousa-Poza och Sousa-Poza, “Well-Being at Work”, 528-529. 
76 Ibid., 528-529. 
77 Lambert, Hogan och Barton, “The Impact of Job Satisfaction on Turnover Intent”, 244. 
78 Herzberg, Mausner och Snyderman, The motivation to work, 59-60. 
79 Sousa-Poza och Sousa-Poza, “Well-Being at Work”, 529, 532. 
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arbetsledningen/chefen, och innefattar interaktionen dem emellan. Den tekniska aspekten, 
däremot, handlar mer om arbetsledarens ledarskap, hur denne beter sig i sin ledarroll. Här 
innefattas exempelvis arbetsledarens kompetens och rättvishet.80 Vi anser att rättvishet och 
kompetens är två ledaregenskaper som kan vara svåra att särskilja vid en utvärderande 
bedömning. Detta eftersom en orättvis chef kan uppfattas ha en bristande kompetens då ett 
kompetent beslut skulle kunna vara att behandla personalen rättvist. Den tekniska aspekten 
kan även innefatta ledningens villighet att delegera ansvarsfulla arbetsuppgifter. Ingen av 
dessa två aspekter på relationen till arbetsledningen framställs dock av Herzberg et al ha 
någon betydande positiv inverkan på arbetstillfredsställelsen.81 
 
 
3.6 Sammanfattning 
 
Modellen nedan visar en sammanfattning av de faktorer som i den teoretiska referensramen 
presenterats ha inverkan på arbetstillfredsställelsen. Det är dessa som ligger till grund för den 
undersökning som genomförs för att fastställa vilken inställning byggnadsarbetare har till dem 
och i vilken omfattning de anser sig uppleva dem i sitt yrkesutövande. Av modellen framgår 
även vilka faktorerna är där verksam tid i yrket kan ha påverkan på deras betydelse för 
arbetstillfredsställelsen. 
 

 
 = verksam tid i yrket kan ha påverkan på variabelns betydelse för  
  arbetstillfredsställelsen. 

 
Figur 3.1 - Sammanfattande modell över faktorer som kan påverka arbetstillfredsställelsen. Egen konstruktion. 

                                                 
80 Herzberg, Mausner och Snyderman, The Motivation to Work, 46-47. 
81 Ibid., 46-47, 82. 
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4. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 
I kapitlet redogörs för hur studien har genomförts. Det inleds med en beskrivning av 
metodvalet. Vidare redovisas för aspekter av själva datainsamlingen, såsom enkätens 
utformning, urvalet av respondenter samt bortfall. Det ges även en beskrivning av hur 
bearbetningen av data skett. Slutligen diskuteras kring olika sanningskriterier. 
 
 
4.1 Metodval 
 
Huvudsyftet med denna undersökning har innefattat att ta reda på vad byggnadsarbetare anser 
är de främsta källorna till arbetstillfredsställelse och i vilken omfattning de upplever dessa i 
sitt arbete. Därför har vi sett en kvantitativ metod som mest tillämplig, då den kännetecknas 
av mätning av olika egenskaper och relationer82. För att ge insikt i vad byggföretagen kan 
göra för att öka möjligheterna att hålla kvar sin personal har vi även, utifrån de resurser som 
funnits tillgängliga, velat få en så bred bild som möjligt av byggarbetarnas åsikter. 
Yrkesgruppen innefattar ett stort antal individer och vi har sett en regelrätt och tillförlitlig 
generalisering som svår att uppnå. Vi har dock ändå velat försöka skapa en uppfattning om i 
vilken omfattning de attityder vi undersökt förekommer bland byggnadsarbetarna. Detta är 
något som kan uppnås genom att använda en kvantitativ undersökningsmetod. 83  
 
Vidare har denna metod ofta fokus på kausala samband, vilket även detta ligger i linje med 
studiens syfte, då vi velat klarlägga vad som kan utgöra orsaker till arbetstillfredsställelse84. I 
undersökningen blir detta synligt i form av de frågor vi ställt om i vilken grad olika faktorer 
ger upphov till arbetstillfredsställelse En annan aspekt som gjort den kvantitativa metoden 
lämplig är att vi strävat efter en objektiv hållning till respondenterna för att minska risken att 
påverka deras svar. En kvantitativ undersökning har möjliggjort för oss att som forskare göra 
observationer ur ett utifrånperspektiv med ett avstånd till deltagarna i studien. Detta till 
skillnad från kvalitativa metoder där vi skulle ha utövat starkare påverkan på resultaten genom 
en närmare relation till respondenterna.85 I överensstämmelse med dessa argument valde vi att 
genomföra vår undersökning om arbetstillfredsställelse med en kvantitativ metod. 
 
 
4.2 Datainsamling 
 
Inom ramarna för den kvantitativa metoden kan datainsamling ske på ett flertal olika sätt, till 
exempel genom observation, källanalys eller experiment86. Vi valde att genomföra studien i 
form av en enkätundersökning, vilket är ett vanligt förfaringssätt för att samla in data inom 
kvantitativ metod87. Anledningen till detta val var att vi ville nå ut till ett stort antal 
respondenter för att öka graden av generaliserbarhet, då en enkät går snabbt att distribuera till 
många individer.  
 
 

                                                 
82 Hartman, Jan, Vetenskapligt tänkande, 174-175. 
83 Eliasson, Annika, Kvantitativ metod från början ( Lund: Studentlitteratur, 2006), 31. 
84 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 99. 
85 Holme och Solvang, Forskningsmetodik,  87. 
86 Ibid., 176. 
87 Eliasson, Kvantitativ metod från början, 28. 



TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

 17

4.2.1 Pilotstudie 
 
Efter att ha utformat en enkät ville vi testa den innan den skulle delas ut till respondenterna. 
Vi var intresserade av att veta hur lång tid den tog att besvara, om frågorna var formulerade 
på ett lättförståeligt sätt samt få allmän respons på dess upplägg. I detta syfte genomfördes en 
pilotstudie där två byggnadsarbetare fick prova på att besvara enkäten. Dessa två, en av dem 
en närstående till en av författarna och den andre en bekant, valdes ut, förutom på grundval av 
deras yrkestillhörighet, för att vi ville få uppriktiga och seriösa åsikter. Testpiloterna ingick 
inte i den grupp som senare skulle utgöra undersökningens respondenter. 
 
Den respons och de kommentarer som erhölls gav upphov till vissa förändringar. Detta gällde 
bland annat termerna som beskriver ytterligheterna på de skalor som används samt vissa 
enskilda frågor som de upplevt svårigheter med att besvara. Vidare arbete med enkäten 
resulterade även i att den utökades med några fler frågor, bland annat vissa 
bakgrundsvariabler. Återigen kontaktades testpiloterna för att få kommentarer. Deras respons 
på enkäten var positiv och inga oklarheter eller svårigheter tycktes nu föreligga. 
 
4.2.2 Enkäten 
 
Enkäten konstruerades med utgångspunkt i den teoretiska referensramen, där de olika 
faktorerna som behandlats utgjorde den huvudsakliga grunden för frågorna. Enkäten har 
bestått av fasta svarsalternativ för att underlätta jämförbarheten av insamlad data. De sju 
frågorna, varav två med ett antal delfrågor, valde vi att komprimera så att de rymdes på två 
A4-ark för att enkäten inte skulle ge ett intryck av att ta lång tid att besvara. 
 
Enkäten inleds med två bakgrundsvariabler. Syftet med dessa har varit att se om attityder 
rörande arbetstillfredsställelse skiljer sig åt dels mellan specifika yrkesområden och dels 
mellan anställda med olika antal anställningsår. Frågorna om arbetstillfredsställelse på ett 
övergripande plan har sedan kunnat ge en helhetsbild av hur pass nöjda arbetare inom 
byggnadsbranschen anser sig vara med sina jobb. Frågor rörande vad respondenterna anser att 
de olika faktorerna har för betydelse samt i vilken omfattning de upplever dem i sina 
nuvarande jobb har varit avsedda att jämföras för att kunna skapa insikt i vad företagen kan 
göra för att öka möjligheterna att hålla kvar sin personal. Respondenterna har i enkäten även 
ombetts även att välja ut de fem av faktorerna som de ser som allra viktigast, för att ge en 
tydlig bild av vilka faktorer som tillskrivs störst betydelse av byggnadsarbetarna.  
 
För att underlätta förståelsen av kopplingen mellan enkäten (se bilaga 1) och den teoretiska 
referensramen ges här en sammanställning av vilka påståenden under fråga 5 och 7 som 
formulerats utifrån de olika faktorerna. I de fall där faktorerna, enligt teorin, innehåller ett 
flertal intressanta aspekter har vi valt att formulera två frågor i ställer för en. Detta då vi inte 
har kunnat formulera en enskild fråga som innefattar allt som vi har sett som intressant att 
undersöka. 
 
 
 
 
 
 
 
 



TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

 18

Faktorer Fråga 
Variationer i färdigheter 5A, 5B, 7A, 7B 
Uppgiftens identifiering 5C, 7C 
Uppgiftens betydelse 5D, 7D 
Autonomi 5E, 7E 
Arbetsförhållanden 5F, 7F 
Feedback från arbetet i sig 5G, 7G 
Feedback från andra 5H, 5I, 7H, 7I 
Lön 5J, 7J 
Möjlighet till befordran 5K, 7K 
Relation till arbetskollegor 5L, 7L 
Relation till arbetsledning 5M, 5N, 7M, 7N

 
Figur 4.1 - Sammanfattning av påståenden i fråga 5 och 7 

 
Skalorna i fråga 5 och 7 utformades för att få respondenterna att gradera sina åsikter, härav 
formuleringarna ”inte så viktigt – mycket viktigt” respektive ”instämmer i liten grad – 
instämmer i hög grad”. I pilotstudien var formuleringarna ”instämmer inte alls – instämmer 
helt”. Detta visade sig dock styra svaren mot ett slags antingen-eller-tänkande där svaren drog 
sig ut mot kanterna. På förslag från oss om de ändrade formuleringarna ansåg testpiloterna att 
detta skulle ge en större spridning av svaren. De skalor som använts omfattar nio steg. Även 
här var en anledning att öka spridningen på respondenternas svar. Om en skala innefattar tre 
steg tenderar respondenterna att placera sina svar i mitten och undvika ytterligheterna. I en 
sju- eller niogradig skala blir spridningen av svaren bättre över hela skalan.88 Genom att 
använda nio skalsteg var vår tanke att även ge möjlighet till en överföring av svaren till en 
tregradig skala. En sådan överföring, menar vi, gör att informationen blir mer lättöverskådlig 
samtidigt som det finns en jämvikt mellan skalgrupperna, då 1 motsvarar skalsteg 1-3 på den 
niogradiga skalan, 2 motsvarar 4-6 och 3 motsvarar 7-9.  
 
I slutet av enkäten har respondenterna uppmanats att komma med synpunkter och lämna 
kommentarer om vad som får dem att trivas med sina jobb. Detta dels för att få veta hur de 
upplevt enkäten och dels för att eventuellt få uppslag till fortsatta studier i ämnet. 
 
4.2.3 Urval och praktiskt genomförande 
 
Vi har använt databasen Affärsdata för att bestämma vår urvalsram gällande de företag vi 
ämnar undersöka. Affärsdata använder sig av de SNI-koder som är framtagna av SCB. Vår 
urvalsram består av företag som klassificerats tillhöra SNI-kod 45, byggindustri89  
 
I de byggnadsföretag där de anställda är få till antalet förekommer det att chefen själv jobbar 
med det praktiska arbetet. Eftersom vår enkät innefattar frågor som utvärderar ledande 
befattningar valde vi att exkludera personer som innehar sådana poster från studien. Vi fann 
det därmed naturligt att sätta en minimigräns på fem anställda per företag när vi skapade vår 
urvalsram, för att försäkra oss om att företagen i vårt urval skulle ha anställda som inte jobbar 
i en ledande befattning. 
 

                                                 
88 Patel och Davidson, Forskningsmetodikens grunder, 68. 
89 http://www.ad.se/index.php?serv=foretagsfakta Hämtad 2007-02-06 kl. 13.09 
     Information hittas under SNI-kod 45. 
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Genom Affärsdata tog vi fram en urvalsram om 65 företag i Umeå (med minst fem anställda) 
som aktivt jobbar inom byggindustrin. De företag som skulle delta i studien valdes med hjälp 
av en slumpgenerator. Vi satte som mål att nå ut till minst 100 respondenter och bestämde oss 
för att göra heltäckande undersökningar med företagen i vårt urval. Via Affärsdata kunde vi 
utläsa det senast registrerade antalet anställda på respektive företag. Med denna förutsättning i 
grunden genererade vi slumpmässigt fram företag tills att vi uppnått det önskade antalet om 
minst 100 respondenter. När vi kontaktade företagen visade sig de flesta vara mycket villiga 
att delta i studien. Det var dock två företag som valde att avböja med skälet att de nyligen haft 
omstruktureringar och inte ansåg sig lämpade för denna typ av studie. Via kontakten med 
företagen kunde vi försäkra oss om det exakta antalet respondenter per företag. Vårt urval 
innehöll slutligen 103 stycken. Studien innefattar totalt åtta företag. 
 
Vi valde medvetet att inte skicka ut enkäter via post då vi från flertalet källor har informerats 
att svarsfrekvensen kan bli väldigt låg. För att posta enkäterna erfordras adresslistor på de 
anställda, något som kan vara svårt att få tillgång till. Ju större bortfall en undersökning lider 
av desto sämre är dess vetenskapliga värde90. Vi ville helt enkelt inte riskera att försätta oss i 
en situation där bortfallet totalt underminerar studiens värde. 
 
Eftersom byggnadsarbetare oftast befinner sig ute på arbete hos kunder har vi använt oss av 
två metoder för att nå ut till respondenterna. Vi har i de flesta fallen överlämnat ansvaret av 
enkätens distribuering till arbetsledningen. Detta eftersom personalen inte har kunnat infinna 
sig på huvudkontoret med tillräcklig regelbundenhet för att ge oss möjlighet att träffa dem. Vi 
har dock även personligen besökt företag och själva delat ut enkäter till de anställda. Vi är 
medvetna om att arbetsledarens roll som distributör av enkäten kan påverka respondenternas 
förtroende för enkätens anonymitet. För att skapa ett större förtroende i dessa situationer har 
vi bifogat ett svarskuvert med varje enkät i hopp om att respondenterna ska erhålla känslan av 
anonymitet i och med en förslutning av enkätinformationen. 
 
4.2.4 Bortfall 
 
I enkätundersökningar är det inte ovanligt med en relativt låg svarsfrekvens91. Av de 103 
enkäter som delades ut i denna studie erhölls 62 svar, vilket innebär en svarsfrekvens på       
60 %. Anledningen till ett bortfall på 40 % är givetvis svårt att fastställa. I det inledande 
brevet i enkäten försökte vi väcka respondenternas intresse genom att visa att studien handlar 
om vad som kan göras för att de ska trivas på jobbet och det har även framgått att deras svar 
är anonyma. Alla fall av externt bortfall härrör sig till respondenter på de företag där vi inte 
delat ut enkäterna personligen. I de fall där vi överlämnat ansvaret för distribuering till 
arbetsledaren kan det naturligtvis vara så att respondenternas förtroende för anonymiteten 
inför denne har sjunkit, trots att de fått svarskuvert som kan förslutas. Svarsfrekvensen kan 
även ha påverkas av hur saken framlagts av den som delat ut enkäten och när vi överlämnat 
ansvaret har vår kontroll över detta minskat. Vi har dock upplevt att vi fått god hjälp från 
företagens sida med distributionen av enkäterna. Bortfallet hade eventuellt varit mindre 
omfattande om vi delat ut enkäterna personligen till alla respondenter. Dessvärre var detta, 
som tidigare nämnts, inte möjligt eftersom det inte på alla företag fanns möjlighet att samla 
ihop de anställda till en gemensam träff, då de arbetade på spridda håll. 
 
Det interna bortfallet i studien var mycket lågt. Nästan alla frågor hade ett bortfall och tre 
frågor hade två bortfall. Endast en fråga hade ett utmärkande bortfall. Detta gällde fråga 6, där 
                                                 
90 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 167. 
91 Ibid., 164. 
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sju respondenter inte alls svarat och två av dem inte lämnat fullständiga svar, det vill säga de 
har angett färre än fem alternativ. Detta bortfall kan bero på att fråga 6 innebar att 
respondenten var tvungen att gå tillbaka till frågan innan och värdera alla 14 påståenden i 
relation till varandra, vilket kan ha upplevts som mödosamt och tidskrävande. Inga mönster 
har kunnat urskiljas rörande det interna bortfallet, det vill säga att det inte kan härledas till 
någon specifik grupp. 
 
 
4.3 Databearbetning 
 
För bearbetning av de data som samlats in har vi använt oss av dataprogrammet SPSS. 
Gällande de frågor som innefattar en niogradig skala (fråga 3, 4, 5 och 7) har data registrerats 
även enligt en tregradig skala, i enlighet med vad som beskrivits under 4.2.2. Figur 4.2 visar 
hur skalorna behandlats i dessa frågor och vilka benämningar som givits de tre grupperna 
enligt den tregradiga skalan. 
 
 

Värde enligt 
niogradig skala 

Värde enligt 
tregradig skala Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 7 

1 -3 1 mindre nöjd långt ifrån inte så 
viktigt 

instämmer i 
liten grad 

4-6 2 nöjd till 
viss del till viss del till viss del 

viktigt 
instämmer 
till viss del 

7-9 3 mycket 
nöjd 

mycket 
nära 

mycket 
viktigt 

instämmer i 
hög grad 

 
Figur 4.2 – Bearbetning av skalorna i fråga 3, 4, 5 och 7 

 
 
På frågan där respondenterna har angivit de fem faktorer som de upplever som mest viktiga, 
har dessa kodats med värde 1. Övriga faktorer som inte har valts har vi kodat med värde 0. 
Detta har givit möjlighet att jämföra i vilken utsträckning faktorerna angivits.  
 
Det empiriska materialet presenteras huvudsakligen i diagram. Vid angivelser av 
procentsatser har där tagits hänsyn till internt bortfall, det vill säga den andel som anges är i 
relation till antalet som besvarat frågan. Även korstabeller presenteras för att tydliggöra de 
resultat som undersökningen genererat. För att bearbeta en korsföring mellan enkätfråga 5 och 
fråga 7 har vi, utöver SPSS, använt oss av Excel. En närmare beskrivning av detta ges under 
5.5. 
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Som tidigare nämnts i beskrivningen av enkäten har vi valt att undersöka vissa faktorer utifrån 
två aspekter. Detta berör variationer i färdigheter, feedback från andra samt relation till 
arbetsledning. Vi har valt att behandla dessa aspekter som enskilda faktorer och ge dem 
separata beteckningar enligt följande: 
 
 
Variationer i färdigheter 
 
 
 
Feedback från andra 
 
 
 
Relation till arbetsledning 
 
 
 
4.4 Sanningskriterier 
 
Vad en studies resultat representerar beror på överensstämmelsen mellan det som undersöks 
och det forskaren säger sig undersöka92. Begreppen validitet och reliabilitet används för att 
visa en studies säkerhet93. 
 
Det är av stor vikt att den information som tas fram i en studie medför att studiens 
frågeställning kan besvaras94. Informationen måste med andra ord vara valid. Det innebär att 
det som mäts verkligen är det som var avsett att mätas.95 Eftersom vår studie bestått av en 
enkätundersökning har vi lagt ned mycket tid på att formulera enkätfrågor som vi ansett 
kunnat ge oss den information vi behöver. Vi har med andra ord studerat enkätfrågornas 
formuleringar i relation till deras syfte. Enkätfrågor som verkligen mäter vad de är avsedda att 
mäta tillför studien validitet96.  
 
Reliabilitet syftar på tillförlitligheten hos mätinstrumenten som används i en studie97. En 
studie kan därmed anses vara reliabel om resultaten går att upprepa98. Om antalet 
slumpmässiga fel är få anses reliabiliteten vara hög99. Vid en enkätundersökning finns det små 
möjligheter att kontrollera tillförlitligheten i förväg annat än att försöka se till att enkäten 
uppfattas så som den är avsedd. Därmed är instruktioner gällande studien och hur separata 
frågor ska besvaras av stor vikt.100 Genom att göra en pilotstudie kan eventuella tveksamheter 
redas ut innan studien genomförs på allvar.101 Vi anser att vi har varit noggranna med vår 
beskrivning av enkäten så att den upplevs lättförståelig och har även genomfört en pilotstudie 
för att på förhand kunna reda ut oklarheter. Det finns dock alltid en risk att respondenterna 
                                                 
92 Patel och Davidson, Forskningsmetodikens grunder, 85. 
93 Ejlertsson, Göran, Enkäten i praktiken. En handbok i enkätmetodik (Lund: Studentlitteratur, 2005) 99. 
94 Holme och Solvang, Forskningsmetodik, 89. 
95 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod (Lund: Studentlitteratur, 2003) 73. 
96 Ejlertsson, Enkäten i praktiken, 99. 
97 Ejvegård, Vetenskaplig metod, 70. 
98 May, Samhällsvetenskaplig forskning, 96. 
99 Ejlertsson, Enkäten i praktiken, 99. 
100 Patel och Davidson, Forskningsmetodikens grunder 88. 
101 Holme och Solvang, Forskningsmetodik, 89. 

Varierade arbetsuppgifter 

Utmanande arbetsuppgifter 

Respons från arbetsledare 

Respons från arbetskamrater 

God social kontakt med arbetsledare 

Kompetent och rättvis arbetsledare 
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upplever svårigheter att förstå frågorna i en enkät. Om vi hade delat ut enkäterna personligen 
till alla respondenter och funnits tillgängliga för att besvara eventuella oklarheter kanske den 
insamlade informationens tillförlitlighet skulle ha ökat. 
 
Med en kvantitativ forskningsmetod tillkommer möjligheten att generalisera, det vill säga att 
kunna hänföra resultatet till individer som inte har varit inblandade i studien 102. Om bortfallet 
i en undersökning är stort minskar dock denna möjlighet, även om studien har hög validitet 
och reliabilitet103. Då vi haft ett betydande bortfall om 40 % kan studiens generaliserbarhet 
ifrågasättas en aning. För att studien ska kunna generaliseras är det även viktigt att urvalet har 
skett på ett korrekt sätt104. Vi vet inte med säkerhet om Affärsdatas databas innefattar alla 
aktiva byggföretag i Umeå, vilket innebär att urvalsramen kanske inte täckt hela den 
population vi avsett att undersöka. Detta medför minskade möjligheter att generalisera utifrån 
studiens resultat. Vi tycker att vi har nått ut till rätt personer för studiens ändamål, men att det 
finns mer statistiskt korrekta metoder som i högre grad hade kunnat säkerställa 
generaliseringsmöjligheter till den population vi har gjort vårt urval ifrån. Vårt 
urvalsförfarande har dock inneburit en slumpmässig selektion av byggföretag i Umeå, vilket 
bidrar till möjligheter för generalisering.  
 
 
 
 

                                                 
102 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 100. 
103 Ejlertsson, Enkäten i praktiken, 100. 
104 Ibid., 100. 
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5. RESULTAT 
 
Här redovisas de empiriska data som framkommit i undersökningen. De data som presenteras 
har delats in i enlighet med upplägget i enkäten. Kapitlet inleds med bakgrundsvariablerna 
yrkesområde och verksam tid i yrket. Sedan beskrivs vad byggnadsarbetarna anser skapa 
arbetstillfredsställelse samt respondenternas upplevelse av deras nuvarande arbetssituation. 
Slutligen redogörs för skillnaden däremellan, det vill säga om de får vad de behöver. I 
enkäten efterfrågades i en öppen fråga kommentarer om studien och ämnet, men inga svar 
erhölls. På grund av att studien resulterat i en stor mängd empirisk data har vi i detta kapitel 
valt att belysa vissa delar medan resterande empiri återfinns i bilaga. 
 
5.1 Bakgrundsvariabler 

 
Enkäten besvarades av sammanlagt 62 
respondenter. Figur 5.1 visar fördelningen av 
dessa mellan olika yrkesområden. Grupperna 
elektriker, träarbetare och VVS-arbetare är i 
stort sett lika stora. Den största gruppen består 
av dem som tillhör kategorin annat. De flesta 
av arbetarna specificerar även vilket 
yrkesområde de tillhör och de områden som 
nämns är tätskiktsmontör, plattsättare, murare, 
mattläggare, svetsare, markarbetare, 
golvläggare, fjärrvärme samt anläggning. 
Studien innehåller väldigt få betongarbetare 
och målare, som i enkäten utgör två valbara 
alternativ. Den information som kan hämtas 
från så små grupper anser vi inte vara 
tillräcklig för att kunna dra slutsatser om en hel 
yrkesgrupp. Därför väljer vi att innefatta även 
betongarbetare och målare i gruppen annat. 
Fortsättningsvis kommer gruppen annat att 
benämnas övriga yrken. 
 
 
 
 
 
 
I figur 5.2 visas hur länge de tillfrågade 
byggnadsarbetarna arbetat inom sina 
nuvarande yrkesområden. Ingen av de svarande 
har arbetat i 0-6 månader och 9 av dem har 
arbetat i 2-5 år. Mellan de övriga grupperna är 
fördelningen relativt jämn, med 12 till 15 
respondenter per grupp. 
 
 

 
 

Figur 5.1 - Yrkesområden 

Figur 5.2 - Verksam tid i yrket 

Elektriker
Träarbetare
VVS-arbetare
Annat

Fråga 1 - Yrkesområde

11 st 

30 st 10 st 

11 st 

6 månader - 2 år
2-5 år
5-10 år
10-20 år
mer än 20 år

Fråga 2 - Verksam tid i yrket

12 st 

9 st 

14 st 

12 st 

15 st 
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5.2 Helhetsbedömning av arbetet 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 3 handlar om arbetarnas helhetsbedöm-
ning av sitt nuvarande jobb. Cirka 75 % anser 
sig vara mycket nöjda medan endast 5 % är 
mindre nöjd. Av detta diagram framgår därmed 
att majoriteten av byggnadsarbetarna överlag 
är mycket nöjda med sina jobb sett till 
helheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
När byggnadsarbetarna i fråga 4 får utvärdera 
sitt arbete i relation till ideala 
arbetsförhållanden är det ungefär hälften som 
tycker att deras situation är mycket nära 
idealet. Drygt 40 % av de svarande tycker att 
den nuvarande arbetssituationen till viss del 
ligger nära idealet, medan ungefär 7 % anser 
att idealet är långt ifrån deras nuvarande 
förhållanden. 
 
 
 

 

Mindre nöjd Nöjd till viss del Mycket nöjd
0 

20 

40 

60 

80 
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   4,9 % 

 21,3 % 

 73,8 %

3 - Gör en helhetsbedömning av ditt nuvarande jobb. 
     Hur nöjd är du med ditt arbete som helhet?    
 % 

Figur 5.3 – Helhetsbedömning av nuvarande jobb

Långt ifrån Till viss del Mycket nära
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6,6 %

42,6 %

50,8 %

4 - Tycker du att ditt arbete är nära eller långt ifrån 
      vad du anser vara perfekta arbetsförhållanden?

% 

Figur 5.4 – Nuvarande jobbet i relation till 
            perfekta arbetsförhållanden 
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5.3 Vad skapar arbetstillfredsställelse? 
 
5.3.1 Hur värderar byggnadsarbetarna olika källor till arbetstillfredsställelse? 
 
I fråga 5 ges 14 påståenden där respondenterna uppmanas att gradera hur viktiga olika 
faktorer är för att skapa arbetstillfredsställelse. Denna gradering sker enligt en niogradig 
skala, där en etta innebär ”inte så viktigt” och en nia ”mycket viktigt”. Figur 5.5 visar 
medelvärden för varje faktor och illustrerar även hur de förhåller sig till varandra.  
 
 

A - Varierade arbetsuppgifter

B - Utmanande arbetsuppgifter

C -Uppgiftens identifiering

D - Uppgiftens betydelse

E -Autonomi

F - Arbetsförhållanden

G - Feedback från arbetet i sig

H - Respons från arbetsledare

I - Respons från arbetskamrater

J - Llön

K - Möjlighet till befordran

L - Relation till arbetskollegor

M - God social kontakt med arbetsledare

N - Kompetent och rättvis arbetsledare
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I topp ligger relation till arbetskollegor och kompetent och rättvis arbetsledare med 
medelvärden på 8,1 respektive 8. Sedan följer ett antal faktorer som får något lägre 
medelvärden, mellan 7,29 och 7,68 – autonomi, feedback från arbetet i sig, varierade 
arbetsuppgifter, uppgiftens identifiering, god social kontakt med arbetsledare, 
arbetsförhållanden samt respons från arbetsledare. Ännu något lägre värden - mellan 6,44 
och 6,85 - får utmanande arbetsuppgifter, respons från arbetskamrater, lön och uppgiftens 
betydelse. Den faktor som får lägst medelvärde är möjlighet till befordran, 5,08. 
 
Gällande fråga 5 behandlas även varje enskild faktor för sig. Här är resultaten omvandlade till 
en tregradig skala (se 4.3). Vi väljer att presentera separata diagram över de faktorer som 
anges i störst omfattning i fråga 6 (se nedan).  Detta eftersom dessa är de faktorer som har 
störst positiv effekt på arbetstillfredsställelsen enligt vår studie. Genom att visa dessa ämnar 
vi förstärka bilden av att dessa faktorer är mycket viktiga för arbetstillfredsställelsen. Övriga 
diagram återfinns i bilaga 2. 

Fråga 5 - Värdering av de olika faktorerna 

Figur 5.5 - Medelvärden enligt en niogradig skala vid värdering av olika källor till arbetstillfredsställelse. 
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Till viss del viktigt Mycket viktigt
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5L ... att jag har goda relationer till 
         mina arbetskamrater. % 

Figur 5.8 - Relation till arbetskollegor 

 För att känna arbetstillfredsställelse är det viktigt för mig: 
 
 
 
 
Resultatet gällande 5A pekar på att en 
övervägande del av byggnadsarbetarna, 85 %, 
anser att varierade arbetsuppgifter som låter 
dem använda flera olika färdigheter är mycket 
viktigt för att de ska känna 
arbetstillfredsställelse. Knappt 2 % ser det som 
inte så viktigt. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

87 % av de tillfrågade byggnadsarbetarna 
menar att frihet och självständighet i arbetet är 
något som är mycket viktigt för 
arbetstillfredsställelsen. Inte någon av dem 
anser att det inte är så viktigt. 

 
                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drygt 90 % av byggnadsarbetarna tycker att 
goda relationer till arbetskamraterna är mycket 
viktigt för att de ska känna 
arbetstillfredsställelse. Ingen av dem anser att 
det inte är så viktigt. 

 
 
 
 

Inte så viktigt Till viss del viktigt Mycket viktigt
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5A … att mina arbetsuppgifter är varierade och
          låter mig använda flera olika färdigheter.% 

Figur 5.6 - Varierade arbetsuppgifter 
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         och själv kunna planera jobbets utförande.%

Figur 5.7 - Autonomi 
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Inte så viktigt Till viss del viktigt Mycket viktigt
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5M … att jag har en god social kontakt 
           med min arbetsledare/chef. 
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Figur 5.9 - God social kontakt med arbetsledare
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Figur 5.10 - Kompetent och rättvis arbetsledare

 
 
 
 
Att ha en god social kontakt med arbetsledaren 
är mycket viktigt för 80 % av de tillfrågade 
byggnadsarbetarna.  Mindre än 2 % anser att 
den inte är så viktig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Resultatet gällande 5N visar att en stark 
majoritet av byggnadsarbetarna, över    90 %, 
ser arbetsledarens ledarskap, det vill säga 
dennes kompetens och rättvishet, som en 
mycket viktig faktor för att känna 
arbetstillfredsställelse. 
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I fråga 6 ombeds respondenterna att välja ut och ange de fem av påståendena i fråga 5 som de 
anser representera vad som är mest viktigt för att de ska känna arbetstillfredsställelse. 
Diagrammet nedan visar summan av hur många gånger varje faktor har anges. Det visar även 
den procentuella fördelningen med hänsyn till bortfall. 
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 Figur 5.11 –  Antalet personer som väljer respektive faktor som en av de mest viktiga för att skapa arbetstillfredsställelse. 
  Den procentuella fördelningen anger andelen respondenter i förhållande till totalen. 

 

 
Faktorn som anges mest frekvent, sammanlagt 47 gånger, är relation till arbetskollegor. 
Därefter följer kompetent och rättvis arbetsledare, varierade arbetsuppgifter samt autonomi. 
Den faktor som anges minst antal gånger är möjlighet till befordran.  
 
 
5.3.2 Skillnader mellan olika yrkesområden 
 
Ett stort antal olika yrken inom byggbranschen finns representerade i studien. Det kan därför 
vara av intresse att undersöka om arbetare inom olika yrkesgrenar skiljer sig åt i sina åsikter 
om vad som är av betydelse för arbetstillfredsställelsen. Korstabellen i figur 5.12 visar 
resultatet av fråga 6 uppdelad på de olika yrkesområdena, det vill säga vad arbetare i olika 
yrkesområden anser vara viktigast för arbetstillfredsställelsen. Procenttalen anger hur stor 
andel av yrkesgruppen som anser att respektive faktor är en av de viktigaste. 
 
 
 
 

Fråga 6 - De viktigaste faktorerna 
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Yrkesområde Faktorer 
  Elektriker Träarbetare VVS-arbetare Övriga yrken 
A - Varierade arbetsuppgifter 30,0% 88,9% 55,6% 51,9% 
B - Utmanande arbetsuppgifter 20,0% 66,7% 33,3% 29,6% 
C - Uppgiftens identifiering 30,0% 44,4% 33,3% 33,3% 
D - Uppgiftens betydelse  22,2% 11,1% 11,1% 
E - Autonomi 60,0% 44,4% 55,6% 51,9% 
F - Arbetsförhållanden 40,0% 22,2% 55,6% 11,1% 
G - Feedback från arbetet i sig 40,0% 11,1%  25,9% 
H - Respons från arbetsledare 40,0% 33,3% 11,1% 37,0% 
I - Respons från arbetskamrater  11,1% 22,2% 14,8% 
J - Lön 50,0% 22,2% 11,1% 33,3% 
K - Möjlighet till befordran    3,7% 
L - Relation till arbetskollegor 90,0% 88,9% 88,9% 85,2% 
M - God social kontakt med arbetsledare 40,0%  55,6% 48,1% 
N - Kompetent och rättvis arbetsledare 60,0% 33,3% 66,7% 59,3% 

 
Figur 5.12 – Skillnader mellan de olika yrkesgrupperna i värderingen av faktorerna 

 
5.3.3 Skillnader rörande verksam tid i yrket 
 
I den teoretiska referensramen framkommer att den tid en individ varit anställd kan ha 
inverkan på dennes värdering av vad som påverkar arbetstillfredsställelsen. Även om vi där 
endast har stöd rörande vissa faktorer, väljer vi att granska skillnader i verksam tid i yrket för 
alla faktorer. Med anledning av detta visar vi en korstabell (figur 5.13) över svaren på fråga 6 
och kategorierna av verksam tid i yrket. Procentsatserna anger andelen respondenter i varje 
kategori som har valt en specifik faktor.  
 
 

Verksam tid i yrket 
Faktorer 

  
6 månader - 

2 år 2-5 år 5-10 år 10-20 år 
mer än 20 

år 
 A - Varierade arbetsuppgifter 50,0% 42,9% 58,3% 64,3% 50,0% 
 B - Utmanande arbetsuppgifter 25,0% 14,3% 41,7% 42,9% 40,0% 
 C - Uppgiftens identifiering 25,0% 42,9% 41,7% 28,6% 40,0% 
 D - Uppgiftens betydelse 8,3% 14,3% 8,3% 7,1% 20,0% 
 E - Autonomi 41,7% 57,1% 58,3% 57,1% 50,0% 
 F - Arbetsförhållanden 41,7%  41,7% 14,3% 20,0% 
 G - Feedback från arbetet i sig 25,0% 42,9% 16,7% 14,3% 20,0% 
 H - Respons från arbetsledare 33,3% 28,6% 41,7% 28,6% 30,0% 
  I - Respons från arbetskamrater 33,3% 14,3%  7,1% 10,0% 
 J - Lön 33,3% 42,9% 16,7% 42,9% 20,0% 
 K - Möjlighet till befordran    7,1%  
 L - Relation till arbetskollegor 83,3% 100,0% 75,0% 92,9% 90,0% 
 M - God social kontakt med arbetsledare 41,7% 42,9% 41,7% 35,7% 40,0% 
 N - Kompetent och rättvis arbetsledare 58,3% 57,1% 58,3% 57,1% 50,0% 

 
Figur 5.13 – Skillnader mellan de olika kategorierna av verksam tid i yrket i värderingen av faktorerna 
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5.4 Hur upplevs arbetssituationen? 
 
Fråga 7 handlar om till vilken grad byggnadsarbetarna exponeras för de olika faktorerna i sitt 
nuvarande jobb. Respondenterna besvarar 14 påståenden via en niogradig skala där svaret 1 
innebär liten exponering medan svaret 9 betyder hög exponering för varje faktor. I figur 5.14 
visas medelvärdet av exponering för varje enskild faktor gällande alla respondenter.  
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De faktorer som byggnadsarbetarna överlag upplever störst exponering för är relationer till 
arbetskamrater (goda relationer), feedback från arbetet i sig, uppgiftens identifiering, 
autonomi samt varierade arbetsuppgifter. Möjlighet till befordran är den faktor som 
byggarbetarna exponeras för i minst grad. 
 
Även gällande fråga 7 behandlas varje enskild faktor för sig, där resultaten omvandlas till en 
tregradig skala (se 4.3). De diagram som presenteras nedan relateras till samma faktorer som 
vi valt att presentera rörande fråga 5, det vill säga de faktorer som anges i störst omfattning i 
fråga 6. Vi anser att detta gör arbetet mer lättöverskådligt då det förenklar jämförelser mellan 
diagram rörande fråga 5 och fråga 7. Diagram gällande övriga faktorer återfinns i bilaga 3.  
 
 
 
 
 

Fråga 7 – Exponering för de olika faktorerna 

Figur 5.14 - Medelvärden enligt en niogradig skala gällande byggarbetarnas 
 exponering för olika källor till arbetstillfredsställelse. 
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Figur 5.15 – Varierade arbetsuppgifter

 
 
 
7A utvärderar arbetarnas syn på jobbets 
variation i arbetsuppgifter och möjligheter att 
utnyttja olika färdigheter.    Ungefär 70 % av 
de svarande anser att de i hög grad har 
varierade arbetsuppgifter i sitt nuvarande jobb, 
medan närmare 30 % tycker att de åtminstone 
till viss del får ta del av denna variation. Endast 
1,6 % tycker att variationen är liten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tre av fyra arbetare tycker att de har stor frihet 
och självständighet i arbetet, medan knappt   
20 % endast anser detta till viss del. Ungefär   
5 % av de svarande menar att deras 
självständighet i arbetet är låg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goda relationer till arbetskamrater visar sig 
vara den faktor som byggarbetarna anser sig ha 
mest exponering av. Över 90 % av de svarande 
tycker att de har goda relationer med sina 
medarbetare, vilket sätter övriga åsikter i 
diagrammet i klar minoritet. 
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Figur 5.16 – Autonomi 
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Figur 5.17 – Relation till arbetskollegor
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Vad gäller 7M är det en betydande mängd 
arbetare som uttrycker sig ha lite av gällande 
faktor. Över 10% av de svarande anser att de 
inte har en god social kontakt med sin 
arbetsledare. Det ska dock nämnas att 
merparten av de svarande, ungefär 65 %, anser 
sig i hög grad ha god social kontakt med sin 
chef. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7N återspeglar resultaten från 7M väldigt nära, 
där nära 10 % inte tycker att chefen är vidare 
kompetent och rättvis, men att en klar majoritet 
på nära 65 % anser det motsatta, det vill säga 
att chefen är rättvis och kompetent. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5 Får de vad de behöver? 
 
Figur 5.20 visar en jämförelse mellan faktorerna i fråga 5 och fråga 7. Fråga 5 behandlar 
arbetarnas åsikter om hur viktiga faktorerna egentligen är för att uppleva 
arbetstillfredsställelse medan fråga 7 handlar om den grad av exponering arbetarna upplever 
från faktorerna. Vi har tagit fram differensen mellan fråga 5 och 7 för alla faktorer. Detta har 
först gjorts för varje enskild respondent. Slutligen har vi tagit fram ett genomsnitt av alla 
respondenters differenser för varje faktor, vilket motsvaras av staplarna i figuren. Staplarna 
visar med andra ord den genomsnittliga bedömningen av vad de saknar i sitt nuvarande arbete 
för att uppleva tillräcklig exponering för faktorerna. 
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Figur 5.18 – God social kontakt med arbetsledare
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Figur 5.19 – Kompetent och rättvis arbetsledare
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Diagram över differenser mellan fråga 7 och fråga 5 

Vi har dock gjort några justeringar i denna process som vi anser gör jämförelsen mer 
representativ för det vi ämnar påvisa. En faktor som värderas lågt gällande dess betydelse för 
arbetstillfredsställelsen borde i praktiken inte tillföra speciellt mycket för en arbetares 
arbetstillfredsställelse. En del respondenter tycker dock att de upplever mer exponering för en 
faktor än vad de själva anser att den specifika faktorn har för betydelse för den upplevda 
arbetstillfredsställelsen. Med andra ord anger dessa respondenter ett högre värde på fråga 7 
gällande en specifik faktor än det värde de anger för samma faktor i fråga 5. I dessa fall 
uppstår, enligt vår beräkning ovan, en differens som är negativ. I de fall då respondenterna 
exponeras för en faktor i högre grad än de värderar faktorns betydelse för 
arbetstillfredsställelsen har vi valt att likställa dessa med noll i differens, det vill säga att 
respondenten upplever tillräcklig exponering av faktorn i förhållande till den vikt som denne 
lägger på faktorns betydelse för arbetstillfredsställelsen. 
 
Av diagrammet framgår att arbetsförhållanden har den största differensen. Det betyder att 
byggarbetarna anser sig ha sämre fysiska arbetsförhållanden i jämförelse med den vikt de 
lägger vid dess betydelse för arbetstillfredsställelsen. Ytterligare faktorer som utmärker sig 
med hög differens är; kompetent och rättvis arbetsledare, att anse sig ha hög lön och respons 
från arbetsledare. 
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 Figur 5.20 – Skillnaden mellan värderingen av faktorerna och i vilken grad de upplevs i arbetet 
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6. ANALYS 
 
I detta kapitel tas det empiriska materialet upp till diskussion och en återkoppling sker till den 
teoretiska referensramen. Inledningsvis reflekteras över resultatet rörande 
bakgrundsvariablerna samt frågorna kring byggnadsarbetarnas helhetsbedömning av sitt 
nuvarande jobb. Sedan har en indelning skett av faktorerna enligt samma struktur som 
återfinns i teorikapitlet. I de fall analysen behandlar empiri som återfinns i bilaga framgår 
detta av hänvisningar i texten. 
 
 
6.1 Bakgrundsvariabler 
 
Resultatet av enkätens inledande frågor om bakgrundsvariabler visar att ett relativt stort antal 
yrkesområden finns representerade i studien. Detta eftersom att majoriteten av respondenterna 
faller in under gruppen övriga yrken och att dessa uppgivit ett flertal olika yrken. Gällande 
frågan om hur länge de arbetat inom sitt nuvarande yrkesområde är fördelningen relativt jämn 
med undantag av en kategori – ingen av respondenterna har arbetat i 0-6 månader. Det hade 
varit intressant att se hur arbetare med så pass kort tid i yrket förhåller sig till de olika 
faktorerna, men studien kan nu påvisa varken skillnader eller likheter gentemot de som arbetat 
en längre tid.  
 
 
6.2 Helhetsbedömning av arbetet 
 
Arbetarna har utvärderat hur nöjda de är med sina arbeten som helhet. Av resultatet 
framkommer det att majoriteten arbetare (74%) anser sig vara mycket nöjda. Av detta kan 
tolkas att de flesta anser att den arbetstillfredsställelse de upplever från olika aspekter på 
jobbet är tillräcklig för att skapa en mycket positiv helhetskänsla. Kan något som redan är bra 
göras bättre? Respondenterna fick utvärdera om det nuvarande arbetet är nära eller långt ifrån 
perfekta arbetsförhållanden. Resultatet på denna fråga visar att en stor andel arbetare anser att 
mer insatser kan göras för att arbetet ska kännas perfekt. 
 
 
6.3 Arbetets karaktär  
 
6.3.1 Variationer i färdigheter 
 
Hackman och Oldham har argumenterat för att ju fler färdigheter som krävs för att utföra ett 
jobb desto troligare är det att jobbet skapar mening för arbetaren105. Majoriteten (85 %) av 
byggnadsarbetarna i vår studie anser också att varierade arbetsuppgifter är mycket viktigt för 
att känna arbetstillfredsställelse. Det är även en förhållandevis stor del (70 %) som tycker att 
de har mycket variation i sitt nuvarande arbete, vilket tyder på att de flesta av arbetarna i 
studien känner sig nöjda med den exponering de får av variation i arbetet. Eftersom 
differensen vid en jämförelse med övriga faktorer inte är speciellt hög stärks argumentet ovan 
att de flesta är relativt nöjda med utsträckningen av variation de upplever. Värdet (0,8) på 
differensen visar att arbetarna genomsnittligen anser sig exponeras för mindre variation än 

                                                 
105 Hackman och Oldham, Work redesign, 78. 
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den betydelse de anser att variationen har för arbetstillfredsställelsen, men att skillnaden trots 
allt är relativt liten. 
 
Varierade arbetsuppgifter utgör en av de viktigaste faktorerna, då hela 54 % av 
respondenterna anser att faktorn är en av de främsta källorna till arbetstillfredsställelse. Detta 
överensstämmer även med de resultat som framkommer i studien av Lambert et al106. Vid en 
jämförelse mellan olika yrkesområden framgår det att träarbetare visar sig favorisera variation 
i arbetet förhållandevis mer än övriga grupper. Elektrikerna utgör den grupp som minst av allt 
lägger vikt vid variationen. Enligt vår teoretiska referensram framgår att varierade 
arbetsuppgifter skapar meningsfullhet i arbetet eftersom det då inte upplevs som enformigt 
och repetitivt107. Vi ser detta som en trolig anledning till att variation i arbetet har 
framkommit vara så viktig i vår undersökning.  
 
En stor del av respondenterna (70 %) tycker att utmanande arbetsuppgifter är mycket viktigt 
och ungefär samma mängd arbetare anser sig i stor utsträckning uppleva utmaning i sitt arbete 
(se bilaga 2 och 3). Denna faktor visar sig således vara relativt högt aktad hos byggarbetarna, 
och är samtidigt en källa till arbetstillfredsställelse där arbetarna i hög grad anser sig 
exponeras för den i tillräcklig mängd. Detta framgår av det relativt låga differensvärdet. Av 
alla faktorer vi har undersökt har utmanande arbetsuppgifter nära på den lägsta differensen. 
En betydande del av byggarbetarna (29 %) anser att utmaning är en av de viktigaste källorna 
till arbetstillfredsställelse. I likhet med variationen så är det träarbetarna som i betydligt högre 
grad anser utmaning vara viktigt och elektrikerna som i minst grad värdesätter detta. Vidare 
framgår att det främst är personer som jobbat längre än fem år som i hög grad anser att 
utmaning i arbetet är en av de viktigaste aspekterna. 
 
Utmaningen är enligt teorin en del av vad som gör variationer i färdigheter till en framstående 
faktor108. Av vår undersökning ser vi dock tendensen av att det är viktigare med varierade 
arbetsuppgifter än att arbetsuppgifterna faktiskt medför utmaning. 
 
6.3.2 Uppgiftens identifiering 
 
Hackman och Oldham menar att en arbetare känner sig mer delaktig i ett arbete om denne i 
hög grad är involverad i färdigställandet av det identifierbara resultatet109. Denna åsikt tycks 
delas av byggarbetarna i vår studie då många av dem anser att uppgiftens identifiering, det vill 
säga känslan av delaktighet i ett arbetes slutliga resultat, är en mycket viktig faktor. De 
upplever också att de i hög grad har detta i sina nuvarande jobb. (Se bilaga 2 och 3.) 
Differensen för denna faktor motsvarar det näst lägsta värdet av alla variabler och förstärker 
bilden av att denna faktor utgör ett område där arbetarna i hög grad är tillfreds med den 
rådande situationen.  
 
Vi ser inga stora skillnader vad gäller den tid som respondenterna har varit anställda. Det har 
dock visat sig att de som varit anställda i 6 månader till 2 år utgör den grupp som till minst 
grad anser att faktorn har betydelse. Detta talar emot tidigare studier av Ralph Katz, som 
menar att perioden av 4 månader upp till 3 års anställning ska utgöra den tid då denna faktor 
har störst betydelse110. De olika yrkesområdena visar inte på några nämnvärda skillnader. 

                                                 
106 Lambert, Hogan och Barton, “The Impact of Job Satisfaction on Turnover Intent”, 244. 
107 Hackman och Oldham, Work redesign, 91. 
108 Ibid., 78. 
109 Ibid., 78. 
110 Katz, “Job Longevity as a Situational Factor in Job Satisfaction”, 212. 
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6.3.3 Uppgiftens betydelse 
 
Enligt Hackman och Oldham samt Sousa-Poza och Sousa-Poza kan känslan av 
tillfredsställelse med jobbet förstärkas av att arbetet har en påverkan på välmåendet hos andra 
människor111. Detta framgår till en begränsad utsträckning vara fallet även i vår undersökning, 
då en andel om 54 % anser att uppgiftens betydelse är mycket viktigt för 
arbetstillfredsställelsen. Det har även visat sig att hälften av arbetarna känner att det 
nuvarande jobbet även tillför detta i hög grad. (Se bilaga 2 och 3.) Uppgiftens betydelse har 
en av de minsta differenserna vid en jämförelse med övriga faktorer, vilket talar för att de 
flesta arbetare anser sig relativt nöjda med den utsträckning i vilken de exponeras för denna 
faktor i sitt jobb. Det i sin tur innebär inte att faktorn i sig självt tillför mycket till 
arbetstillfredsställelsen. Totalt sett finns det bara en faktor som har rankas lägre vad gäller 
dess betydelse för arbetstillfredsställelsen. Endast 11 % har valt faktorn som en av de 
viktigaste. Inom de olika yrkeskategorierna är denna faktor lågt prioriterad av alla grupper 
gentemot övriga faktorer. Enligt Katz är det främst de första månaderna som denna faktor har 
betydelse, men även de 3 första åren. Vid en anställning som varat längre än 10 år är det 
vanligare med ett svalt intresse för uppgiftens betydelse.112 Då väldigt få har valt denna faktor 
som utmärkande viktig för arbetstillfredsställelsen, saknar vi ett ordentligt underlag för att 
trovärdigt kunna uttala oss om detta. Av det material vi har insamlat visar dock tendenserna 
på ett ganska likvärdigt intresse över alla anställningstidskategorier. 
 
6.3.4 Autonomi 
 
Autonomi, det vill säga frihet och självständighet, visar sig i vår studie vara en mycket viktig 
faktor för de flesta arbetare då den rankas högt av 52 % av de svarande. Detta ger stöd åt 
resultaten i Sousa-Poza och Sousa-Pozas studie113. Det talar därmed emot det ifrågasättande 
av faktorns betydelse som Lambert et al framför114. Som källa till arbetstillfredsställelse är det 
många som anser denna faktor vara mycket viktig (87 %) och det är även många (75 %) som 
anser sig få mycket självständighet i sitt arbete. Då differensen för denna faktor är relativt låg 
vid jämförelser med övriga faktorer framgår att de flesta anser att det nuvarande arbetet förser 
dem med nära på tillräcklig frihet för att det ska upplevas tillfredsställande. De olika 
yrkeskategorierna och grupperingarna gällande anställningstid visar inte några stora skillnader 
mellan varandra, vilket tyder på att autonomi är relativt likvärdigt värderat över lag. Det syns 
dock tendenser att den grupp av arbetare som har jobbat 6 månader till 2 år inte riktigt verkar 
anse att faktorn är lika viktig som övriga grupper. Detta kan peka på ett stöd för Katz teori 
som säger att den inledande anställningsperioden ofta innebär ett mindre intresse för denna 
faktor115.  Vi saknar dock respondenter som endast varit anställda upp till 6 månader, vilket 
främst är vad som åsyftas till vad gäller en inledande anställningsperiod. 
 
6.3.5 Arbetsförhållanden 
 
Vi har i teorin tagit upp att Herzberg et al har påvisat att arbetsförhållanden är något som kan 
skapa missnöje på arbetsplatsen snarare än skapa arbetstillfredsställelse116. Vår studie visar 
dock på det motsatta. Merparten av de svarande (74 %) i vår studie anser att goda 

                                                 
111 Hackman och Oldham, Work redesign, 79, Sousa-Poza och Sousa-Poza, “Well-Being at Work”, 528-529. 
112 Katz, “Job Longevity as a Situational Factor in Job Satisfaction”, 212-213. 
113 Sousa-Poza och Sousa-Poza, “Well-Being at Work”, 532. 
114 Lambert, Hogan och Barton, “The Impact of Job Satisfaction on Turnover Intent”, 243-245. 
115 Katz, “Job Longevity as a Situational Factor in Job Satisfaction”, 214. 
116 Herzberg, Mausner och Snyderman, The motivation to work, 81-82. 
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arbetsförhållanden är mycket viktigt för arbetstillfredsställelsen. Det framkommer dock att en 
betydligt mindre andel (37 %) anser att de i hög utsträckning har goda arbetsförhållanden i sitt 
nuvarande jobb. Störst andel av de svarande anser att de upplever detta till viss del (48 %) och 
en anmärkningsvärd andel (15 %) anser att de endast i liten grad upplever detta. 
Arbetsförhållanden har i utmärkande grad den största genomsnittliga differensen, vilket visar 
att arbetarna i betydligt högre grad vill uppleva goda arbetsförhållanden för att känna sig 
tillräckligt nöjda med denna aspekt i arbetet. Andelen svarande som anser att denna faktor 
utgör en av de främsta källorna till arbetstillfredsställelse uppgår till 24 % vilket vittnar om att 
faktorn har betydelse för arbetstillfredsställelsen. Det är främst yrkesområdena Elektriker och 
VVS-arbetare som framhåller vikten av denna faktor. 
 
 
6.4 Feedback 
 
6.4.1 Feedback från arbetet i sig 
 
Undersökningen visar att feedback från arbetet i sig, att kunna bedöma sin arbetsinsats utifrån 
arbetets resultat, är något som de flesta av byggnadsarbetarna tycker är mycket viktigt för att 
de ska känna arbetstillfredsställelse (se bilaga 2). Detta ligger i linje med de teorier som läggs 
fram av Hackman och Oldham respektive Herzberg et al.117 Andrews och Kacmars studie 
visar på att denna form av feedback har en större positiv inverkan än feedback både från 
arbetsledaren och från arbetskollegor118. En direkt jämförelse mellan de olika faktorerna, vilka 
som är mest viktiga för arbetstillfredsställelsen, låter se att vår undersökning uppvisar samma 
förhållande rörande den sistnämnda formen. Däremot anser byggnadsarbetarna att respons 
från arbetsledaren har en större positiv effekt än feedback från arbetet. 
 
Åsikterna rörande denna faktor varierar mellan de olika yrkesgrupperna. Bland elektrikerna 
anger 40 % faktorn som en av de viktigaste, medan motsvarande siffra för träarbetarna är     
11 %. Ingen av VVS-arbetarna ser den som någon av de mest betydelsefulla. Detta tyder på 
att feedback från arbetet i sig är en variabel som krävs i större utsträckning hos de tillfrågade 
elektrikerna än hos VVS-arbetarna för att skapa arbetstillfredsställelse. Katz menar på att 
denna faktor spelar störst roll under de första månaderna av en anställning119. Eftersom ingen 
av respondenterna arbetat i mindre än 6 månader kan denna studie varken bekräfta eller 
tillbakavisa detta. Av resultaten kan dock utläsas att byggnadsarbetare som arbetat i yrket i 2-
5 år tillskriver faktorn en något större betydelse än de övriga grupperna. 
 
Vidare tyder resultaten på att byggnadsarbetarna upplever att de får en stor mängd feedback 
från arbetet i sig (se bilaga 3). Skillnaden mellan den vikt som tillskrivs faktorn och i vilken 
mån de upplever den är också den minsta bland alla faktorer. En individ som är väl insatt i 
arbetets utförande kan eventuellt se möjligheter att ytterligare minska denna differens. Vi tror 
dock att det kan finnas svårigheter för företagsledningen att kunna påverka detta i någon 
större utsträckning, eftersom det kommer an på de inneboende egenskaperna hos sysslorna i 
yrket. 
 
 
 
                                                 
117 Hackman och Oldham, Work redesign, 72, 90, 
     Herzberg, Mausner och Snyderman, The motivation to work, 45, 80-81. 
118 Andrews och Kacmar, “Confirmation and Extension of the Sources of Feedback Scale”, 220. 
119 Katz, “Job Longevity as a Situational Factor in Job Satisfaction”, 212. 
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6.4.2 Feedback från andra 
 
I teorin framkommer att arbetstillfredsställelsen kan påverkas i en positiv riktning genom 
respons från både arbetsledare och arbetskollegor.120 Även om det inte är någon av de allra 
främsta faktorerna enligt respondenterna, anser en stor del av dem (74 %) att det är av stor 
vikt att få feedback från arbetsledaren (se bilaga 2). Att få respons på arbetsinsatserna från 
arbetskamraterna tycks dock inte ha lika stor betydelse, då det är en av de tre faktorer som 
enligt resultatet av fråga 6 anses vara minst viktiga för att skapa arbetstillfredsställelse. Sett 
till en uppdelning i yrkesområden visar det sig att bland alla yrken förutom VVS-arbetare ses 
det som viktigare med respons från arbetsledaren än från arbetskollegorna. Vidare är det hos 
dem som arbetat i 5-10 år som arbetsledarens respons har störst betydelse. Feedback från 
arbetskamraterna tycks ha störst betydelse i början av en anställning (6 månader - 2 år). 
 
Trots att respondenterna ser respons från sina arbetskollegor som en av de mindre 
betydelsefulla faktorerna tycks de ändå få för lite av det i sina nuvarande jobb. Differensen 
rörande denna faktor ligger på 0,95. Även om detta naturligtvis handlar om personliga 
relationer mellan de anställda tror vi att det skulle vara möjligt för företagsledningen att öka 
arbetstillfredsställelsen hos de anställda genom att stärka relationerna på arbetsplatsen. En 
markant differens (1,48) syns rörande respons från arbetsledaren och det är tydligt att 
byggnadsarbetarna önskar få mer av detta. Med andra ord skulle arbetsledarna genom att 
bättre uppmärksamma och ge respons på deras arbetsinsatser kunna öka de anställdas 
upplevda arbetstillfredsställelse. 
 
 
6.5 Lön och befordran 
 
6.5.1 Lön 
 
Enligt Sousa-Poza och Sousa-Pozas studie är en hög lön en av de mest betydelsefulla 
faktorerna i skapandet av arbetstillfredsställelse121. I detta fall åtskiljer sig dock 
respondenterna i vår studie. En förklaring till detta skulle kunna ligga i det faktum som Sousa-
Poza och Sousa-Poza påpekar, att det förekommer variationer mellan olika länder122. Lambert 
et al påtalar även påverkan av rådande attityder i samhället till ekonomiska aspekter123. 
Åsikterna hos arbetarna som undersökts i denna studie kan med andra ord skilja sig från 
undersökningar i andra länder. Icke desto mindre framkommer att drygt hälften av 
byggnadsarbetarna anser att en hög lön är något som är mycket viktigt för deras 
arbetstillfredsställelse, det vill säga att det påverkar i en positiv riktning (se bilaga 2). Detta 
kan ställas mot att Herzberg et al framställer lönen som något med företrädesvis negativ 
inverkan124. En skillnad ligger dock i att vi endast efterfrågat synen på att ha en hög lön och 
inte särskiljt mellan positiva och negativa upplevelser gällande lönen. Av de olika 
yrkesgrupperna är det elektrikerna som lägger störst vikt vid en hög lön, då hälften av dem har 
angett den som en av de viktigaste faktorerna. VVS-arbetarna, däremot, tillskriver den inte 
någon större betydelse. Något tydligt mönster kan inte urskiljas vad gäller lönens betydelse i 

                                                 
120 Herzberg, Mausner och Snyderman, The motivation to work, 44-45. 80-81, Hackman och Oldham, Work 
redesign, 103-104, Andrews och Kacmar, Confirmation and Extension of the Sources of Feedback Scale, 217. 
121 Sousa-Poza och Sousa-Poza, “Well-Being at Work”, 529. 
122 Ibid., 532,  
123 Lambert, Hogan och Barton, “The Impact of Job Satisfaction on Turnover Intent”, 244. 
124 Herzberg, Mausner och Snyderman, The motivation to work, 82-83. 
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jämförelse med verksam tid i yrket. Vad som framgår är att den är minst viktig för dem som 
arbetat i 5-10 år och mest viktig för dem som arbetat i 2-5 år respektive 10-20 år. 
 
Tillfrågade om vad de anser om lönen på sitt nuvarande jobb är det över 20 % som anser att 
de inte har en hög lön (se bilaga 3). Differensen mellan hur byggnadsarbetarna värderar 
lönens påverkan på deras arbetstillfredsställelse och vad de anser om den lön de faktiskt får är 
också markant. En höjning av lönen skulle således påverka deras arbetstillfredsställelse 
positivt. Detta är naturligtvis svårt för företag att åtgärda när löner styrs av kollektivavtal. Att 
utöver lönen ge finansiella belöningar är dessutom något som kräver ekonomiska resurser, 
vilket kan innebära ett dilemma för företag med begränsade sådana. Det kan även motverka 
den kostnadsbesparing som företagsledare kanske eftersträvar i sina försöka hålla kvar 
personalen.  
 
6.5.2 Möjlighet till befordran 
 
Resultaten rörande möjlighet till befordran avviker starkt från vad som anförs av både 
Herzberg et al och Sousa-Poza och Sousa-Poza. Dessa menar på att befordran är en betydande 
källa till arbetares arbetstillfredsställelse.125 Vår studie visar däremot på att möjlighet till 
befordran är den faktor som byggnadsarbetarna fäster allra minst vikt vid i detta sammanhang. 
Det tycks också råda en samstämmighet om detta mellan arbetarna i de olika yrkesområdena. 
Mindre än 4 % av gruppen övriga yrken, det vill säga endast en respondent, anser att det är en 
av de viktigaste faktorerna. Inom övriga grupper ses faktorn inte alls som någon av de 
främsta. Följaktligen råder en lika stor samstämmighet i förhållande till verksam tid i yrket. 
 
Trots den låga värderingen av befordringsmöjligheter visar resultaten att många av 
byggnadsarbetarna upplever att de inte har tillräckligt av dessa möjligheter i sin 
arbetssituation, då det uppstått en betydande differens mellan värderingen av faktorn och i 
vilken mån de upplever den i sitt nuvarande jobb. Orsaken till detta tror vi kan ligga i att de 
företag som finns representerade i studien är relativt små. På grund av deras storlek torde de 
ha begränsade möjligheter att erbjuda de anställda befordringar. Större företag med en mer 
omfattande organisation, däremot, kan ha en annan potential att erbjuda möjligheter till 
förändrad status. 
 
 
6.6 Relationer 
 
6.6.1 Relation till arbetskollegor 
 
Sousa-Poza och Sousa-Pozas undersökning visar att goda relationer till arbetskollegor 
påverkar arbetstillfredsställelsen, men att det inte är någon av de främsta variablerna126. 
Resultatet av vår undersökning visar dock att detta är den faktor som vid en direkt jämförelse 
med de andra faktorerna sätts i främsta rummet. Det är också en av de två faktorer som av 
störst andel respondenter (92 %) bedöms som mycket viktig. Detta motsäger resultaten i 
studien av Herzberg et al, där relationer till arbetskamrater framstår som något som i mycket 
liten grad bidrar till att skapa en positiv attityd till arbetet127. Betydelsen av goda relationer till 
arbetskamrater stärks än mer när det ställs i förhållande till bakgrundsvariablerna. Oavsett 
                                                 
125 Herzberg, Mausner och Snyderman, The motivation to work, 81-82, 
      Sousa-Poza och Sousa-Poza, “Well-Being at Work”, 528-529. 
126 Sousa-Poza och Sousa-Poza, “Well-Being at Work”, 528-529. 
127 Herzberg, Mausner och Snyderman, The motivation to work, 59-60. 
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vilken yrkesgrupp de tillhör och hur länge de arbetat inom yrket anger byggnadsarbetarna 
detta i störst omfattning på frågan om vilka faktorer som anses viktigast. Såsom även Lambert 
et al påpekar i sin studie är inte heller vi förvånade över denna höga värdering av effekten på 
arbetstillfredsställelsen, då den tid som spenderas på arbetet i sällskap av arbetskamraterna 
utgör en stor del av människors tillvaro128. 
 
Vidare är detta den av faktorerna som respondenterna anser sig uppleva i högst grad i sitt 
arbete. Mer än 90 % av dem tycker sig ha en god relation till kollegorna. Trots detta har det 
uppkommit en viss differens mellan värderingen och hur de exponeras för faktorn. Även vad 
gäller denna faktor (jämför 6.4.2) skulle med andra ord företagen kunna satsa på att försöka 
stärka relationerna ytterligare mellan de anställda, då det uppenbarligen är något som har stor 
betydelse för hur de trivs med arbetet. 
 
6.6.2 Relation till arbetsledning 
 
Arbetsledarens ledarskap, dennes kompetens och rättvishet, framstår som en väsentlig faktor i 
detta sammanhang, överträffad endast av relationerna till arbetskamraterna. Den sociala 
kontakten med arbetsledaren tycks inte vara fullt lika betydelsefull, men den är dock en av de 
faktorer som byggnadsarbetarna anser vara mest viktig. Detta överensstämmer med vad 
Sousa-Poza och Sousa-Poza kommer fram till i sin studie, nämligen att goda relationer med 
arbetsledningen är en mycket viktig källa till arbetstillfredsställelse129. Det går därmed tvärt 
emot Herzberg et al:s teori som säger att båda dessa aspekter av relationen saknar potential att 
påverka arbetstillfredsställelsen positivt i någon betydande omfattning130. En av 
yrkesgrupperna avviker dock från mönstret. Bland träarbetarna värderas arbetsledarens 
kompetens och rättvishet betydligt lägre och en god social kontakt med arbetsledaren läggs 
ingen vikt alls vid. Vidare är resultaten relativt likvärdiga oberoende av hur länge 
respondenterna varit verksamma i yrket. 
 
Rörande båda dessa aspekter av relationen, främst vad gäller arbetsledarens ledarskap, visar 
de redovisade differenserna att byggnadsarbetarnas nuvarande arbetssituationer lämnar en del 
att önska. Det är således viktigt att arbetsledare försäkrar sig om att utföra sitt jobb på ett 
kompetent sätt och att de tillser att rättvisa råder på arbetsplatsen, för att på så vis främja 
arbetarnas arbetstillfredsställelse. 
 
 
6.7 Övergripande analys 
 
De olika faktorerna rörande arbetets karaktär kan enligt Hackman och Oldham vara nära 
korrelerade, vilket betyder att en hög nivå rörande arbetstillfredsställelse på en faktor ofta 
innebär en hög nivå på fler av faktorerna131. Om arbetstillfredsställelsen gällande en arbetares 
autonomi ökar är det möjligt att även tillfredsställelsen från variationer i färdigheter höjs då 
arbetaren själv får större frihet och ansvar att utföra sitt arbete. Det skulle kunna innebära att 
en arbetares arbetstillfredsställelse kan öka sett till flera faktorer fastän förändringar endast 
utförts gällande en faktor. Vi anser det även vara troligt att detta gäller fler faktorer än de som 
innefattas av arbetets karaktär. Om en arbetares känsla av delaktighet i en arbetsuppgift kan 
stärkas, borde dennes arbetstillfredsställelse gällande uppgiftens identifiering höjas. Som en 
                                                 
128 Lambert, Hogan och Barton, “The Impact of Job Satisfaction on Turnover Intent”, 244. 
129 Sousa-Poza och Sousa-Poza, “Well-Being at Work”, 532. 
130 Herzberg, Mausner och Snyderman, The Motivation to Work, 82. 
131 Hackman och Oldham, Work redesign, 96. 
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effekt av detta skulle arbetaren kunna få en tydligare bild av resultatet, vilket med andra ord 
innebär att arbetstillfredsställelsen som erhålls gällande feedback från arbetet i sig skulle 
kunna stärkas. 
 
Alla faktorer har i undersökningen en genomsnittlig differens som påvisar en viss avsaknad av 
exponering, men i de fall där differensen inte är stor relativt övriga faktorer tolkar vi det som 
att arbetarna i genomsnitt exponeras av faktorn i tillräckligt hög grad för att de ska vara nöjda. 
Grunden till detta ligger i att varje arbetare som har en avvikande åsikt mellan exponeringen 
och betydelsen av en faktor, bidrar till att det blir en differens. Även om differenserna på en 
del av faktorerna kan anses relativt små, så var differenser något att förvänta på alla 
faktorerna. Detta eftersom alla individer har en subjektiv bedömning rörande alla aspekter av 
ett arbete. Skillnader kommer att förekomma då människor tycker olika om ett givet 
förhållande och vid jämförelser med ett idealt förhållande går det som regel alltid att göra 
förändringar som skulle göra arbetssituationen ännu bättre. 
 
Arbetstillfredsställelse är ett begrepp som enligt vår undersökning utvärderas enligt subjektiva 
premisser gällande vad som anses vara viktigt. Individerna i studien värderar inte de olika 
faktorerna likvärdigt rörande dess betydelse för arbetstillfredsställelsen. Faktorer som en del 
anser vara viktiga värderas betydligt lägre av andra. Detta styrker vår tolkning av att 
arbetstillfredsställelse inte är ett fast begrepp. Det visar även på intresset av att granska ämnet 
både utifrån aspekten av vad som anses vara viktigt samt hur rådande situation förhåller sig 
gällande den population som undersöks. Detta för att det ska vara möjligt att uttala sig om 
eventuella områden som kan och bör förändras för att uppnå ett bättre resultat. 
 
I vår undersökning är det främst relationer till arbetskollegor som anses vara av stor betydelse 
för arbetstillfredsställelsen. Detta är ett anmärkningsvärt resultat vid en jämförelse med vår 
teoretiska referensram. Andra intressanta aspekter som vi har iakttagit är att lön och 
befordringsmöjligheter i vår studie inte har den framträdande rollen som är att förvänta enligt 
teorin. Dessa exempel vill vi understryka är något som återigen visar på betydelsen av att 
undersöka arbetstillfredsställelse ur aspekten om vad som anses vara viktigt för populationen i 
fråga. 
 
 
 
 



SLUTSATSER 

 42

7. SLUTSATSER 
 
Här görs en återknytning till studiens inledande problemställning och syfte. Det visas på vad 
det är som skapar arbetstillfredsställelse hos byggnadsarbetarna samt inom vilka områden 
det kan vara angeläget med insatser från företagens sida. 
 
 
7.1 Avslutande diskussion 
 
I denna studie har vi undersökt vilka faktorer det är som skapar arbetstillfredsställelse hos de 
anställda i byggföretag i Umeå. De empiriska resultaten visar att alla de faktorer som ingår i 
undersökningen kan skapa arbetstillfredsställelse hos byggnadsarbetarna, men i olika hög 
grad. Detta har framkommit när vi har granskat hur de enskilda faktorerna värderas var för 
sig.  
 
Huvudsyftet med denna undersökning har varit att utröna vilka faktorer som enligt 
byggnadsarbetare är de främsta källorna till arbetstillfredsställelse och utifrån arbetarnas 
uppfattning om dessa faktorer i sin nuvarande arbetssituation, skapa insikt i områden där 
byggföretagen kan göra insatser för att öka möjligheterna att hålla kvar sin personal. För att 
överskådligt visa vilka de främsta faktorerna är har nedanstående tabell konstruerats.  Den 
visar dels på faktorernas betydelse för arbetstillfredsställelsen och dels på differensen mellan 
den betydelse som tillskrivs faktorerna och i vilken mån arbetarna upplever dem i sitt 
nuvarande jobb. Tabellen åskådliggör inom vilka områden det är mest angeläget för 
byggföretagen att göra insatser för att öka de anställdas arbetstillfredsställelse.  
 
 

Faktorer Faktorernas relativa betydelse 
för arbetstillfredsställelsen Differens 

Varierade arbetsuppgifter Stor Liten 
Utmanande arbetsuppgifter Medelstor Liten 
Uppgiftens identifiering Medelstor Liten 
Uppgiftens betydelse Liten Liten 
Autonomi Stor Liten 
Arbetsförhållanden Medelstor Stor 
Feedback från arbetet i sig Medelstor Liten 
Respons från arbetsledning Medelstor Stor 
Respons från arbetskamrater Liten Medelstor 
Lön Medelstor Stor 
Möjlighet till befordran Liten Medelstor 
Relation till arbetskollegor Stor Liten 
God social kontakt med arbetsledare Medelstor Medelstor 
Kompetent och rättvis arbetsledare Stor Stor 
 

Figur 7.1 – Tabell över faktorernas relativa betydelse samt differenser 
 
Tabellen baseras på vår analys av det empiriska materialet och vi har valt att klassificera både faktorernas 
betydelse och storleken på differensen enligt skalan liten, medelstor och stor. Denna klassificering utgår ifrån 
relationen till övriga faktorer i denna studie. En liten betydelse innebär således inte att en faktor är oviktig för 
arbetstillfredsställelsen, utan endast att den är mindre betydelsefull än vissa andra faktorer. En stor differens 
innebär att byggnadsarbetarna upplever faktorn i liten omfattning i jämförelse med den betydelse den tillskrivs. 
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Tabellen visar på att de undersökta faktorerna påverkar arbetstillfredsställelsen i olika hög 
grad och tydliggör att fyra av dem ses som mer betydelsefulla än de andra. Det som framträtt 
ha störst positiv inverkan är goda relationer till arbetskamraterna. En variation i de 
arbetsuppgifter som ska utföras är också något som värderas högt bland byggnadsarbetarna. 
Vidare lägger de en stor vikt vid att uppleva autonomi, det vill säga frihet och självständighet 
i sitt arbete. En viktig roll har även arbetsledaren då uppfattningen om ledarskapsförmågan, 
dennes kompetens och rättvishet, anses ha en stor betydelse för arbetstillfredsställelsen. 
Arbetsledarens roll i detta sammanhang stärks även av att ett relativt stort värde tillskrivs en 
god social kontakt med samt respons från denne. Även om relationerna till arbetskamraterna 
är mycket betydelsefulla läggs inte något större värde vid att få respons från dem på det jobb 
som utförs. Arbetets betydelse för andra människor anses inte heller ha någon väsentlig 
betydelse. Det byggnadsarbetarna lägger minst vikt vid för att känna arbetstillfredsställelse är 
att det finns möjlighet till befordran.  
 
En stor differens har påvisats mellan den betydelse byggnadsarbetarna tillskriver respons från 
arbetsledaren och den omfattning i vilken de upplever detta i sitt nuvarande jobb. Vår studie 
visar att de anställdas trivsel skulle kunna öka om arbetsledarna bättre uppmärksammade dem 
genom att ge respons på deras arbetsinsatser. Även synen på arbetsledarens kompetens och 
rättvishet uppvisar en stor differens. Det är naturligtvis viktigt att arbetsledare är kompetenta 
och att rättvisa råder på arbetsplatsen. Vi ser det dock som troligt att de åsikter som framförts 
om arbetsledarnas ledarskapsförmåga kan vara färgade av hur respondenterna uppfattar 
interaktionen dem emellan på det sociala planet och att det därför kan vara angeläget att 
eftersträva förbättringar gällande denna del av relationen. Den sociala kontakten med 
arbetsledningen uppvisar också en relativt hög differens. Vi tror därför att det kan vara av 
betydelse att uppmärksamma relationerna i stort mellan de anställda och arbetsledningen, då 
det tycks finnas utrymme för förbättringar. Även lönen är en faktor där differensen är stor, 
men höjda löner och finansiella belöningar kräver ekonomiska resurser. En grundtanke med 
att hålla kvar personalen kan vara de kostnadsbesparingar det kan innebära, vilket är en 
motsättning till höjda löner. Med andra ord tror vi att den bristande överensstämmelsen 
mellan den betydelse byggnadsarbetarna tillskriver en hög lön och deras upplevelse av den 
lön de erhåller kan vara svår för företagen att påverka. Den största differensen gäller dock de 
fysiska arbetsförhållandena. I den mån det är ekonomiskt möjligt skulle eventuella åtgärder 
för att förbättra dessa kunna förbättra de anställdas trivsel. Det kan röra sig om förbättring av 
kvaliteten på verktyg och annan arbetsutrustning och även situationsspecifika miljöaspekter 
såsom belysning och ventilation på byggarbetsplatsen. Det är naturligtvis alltid viktigt att se 
till att det fungerar bra inom de områden som har stor betydelse för arbetstillfredsställelsen. 
Detta gäller i synnerhet relationerna mellan de anställda. De områden där de största 
differenserna återfinns är dock mest angelägna att se över, eftersom det visar på att det saknas 
något som byggnadsarbetarna värdesätter. Om möjlighet finns kan det vara av värde att med 
olika medel försöka förbättra situationen. Faktorer såsom varierade arbetsuppgifter, autonomi 
och relation till arbetskollegor uppvisar inte några betydande differenser, vilket visar på att 
det verkar fungera bra på dessa områden. Det är dock viktigt att företagsledare inte försummar 
dessa områden om de vill satsa på att förbättra andra, då de är av mycket stor vikt för 
arbetstillfredsställelsen. 
 
Vid sidan av huvudsyftet har vi i denna studie även strävat efter att utreda vilken betydelse 
antalet anställningsår i yrket samt yrkesområdestillhörighet har för byggnadsarbetarnas 
uppfattning om olika faktorer. Vad gäller de olika yrkesområdena har det i undersökningen 
visat sig att de inte skiljer sig åt i någon större utsträckning i värderingen av de olika 
faktorerna. Några skillnader har dock framkommit. Träarbetarna värderar varierade och 
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utmanande arbetsuppgifter högre än övriga yrkesgrupper. Variation i arbetet ges av dessa 
samma stora betydelse som goda relationer till arbetskamraterna. Relationen till 
arbetsledningen, i synnerhet den sociala kontakten med arbetsledaren värderar träarbetarna 
däremot lägre än de andra yrkesgrupperna. Elektrikerna utgör i vår studie den grupp som 
lägger störst vikt vid en hög lön. Detta kan jämföras med VVS-arbetarna, som inte anser att 
den har någon större betydelse för arbetstillfredsställelsen. Feedback från arbetet i sig är också 
något som elektrikerna säger sig ha större behov av än VVS-arbetarna. Arbetare inom båda 
dessa yrkesområden värdesätter goda fysiska arbetsförhållanden något högre än övriga 
yrkesgrupper. Däremot ses respons från arbetsledaren inte som lika viktig bland VVS-
arbetarna. Sett till hur lång tid byggnadsarbetarna jobbat inom yrket har studien visat relativt 
jämna resultat för de olika faktorerna. Respons från arbetskamraterna tycks ha större 
betydelse för arbetstillfredsställelsen under de första två åren än det har senare under en 
anställning. Att ha utmanande arbetsuppgifter är viktigare för dem som arbetat i mer än fem 
år. Feedback från arbetet i sig är mest viktigt i intervallet 2-5 år och respons från arbetsledaren 
har störst betydelse för dem som arbetat i 5-10 år. I övrigt är det svårt att se tydliga mönster 
som säger att faktorernas inverkan på arbetstillfredsställelsen skulle öka eller minska med 
tiden.  
 
De flesta av byggnadsarbetarna i studien är, sett till helheten, mycket nöjda med sitt jobb. 
Trots detta anser en stor del av dem att det finns utrymme för förändringar som skulle kunna 
göra arbetsförhållandena bättre. I denna studie har vi dock inte bara mätt 
arbetstillfredsställelsen som sådan utan tagit reda på vad som påverkar den, vilket vi ser som 
betydelsefull kunskap, då den information vi fått fram i vissa avseenden frångår teorin. 
Studien visar på ett flertal aspekter som skapar arbetstillfredsställelse hos byggnadsarbetarna i 
Umeå. Genom att uppmärksamma och påverka dessa aspekter kan byggföretagen öka 
möjligheterna att behålla personalen. Som företagsledare inom byggbranschen är det högst 
angeläget att ha detta i beaktande med hänseende till den rådande högkonjunkturen. 
 
 
7.2 Förslag till fortsatta studier 
 
Denna studie är genomförd under en högkonjunktur och visar hur byggnadsarbetarna upplever 
sin arbetssituation under dessa förhållanden. Skulle en lågkonjunktur ha återspeglat samma 
svarsmönster? I vårt tycke vore det intressant med en jämförande studie som visar i vilken 
grad de anställda upplever källor till arbetstillfredsställelse under en lågkonjunktur. Detta 
skulle kunna ge indikationer på om företagsledarna agerar annorlunda gentemot sin personal 
givet de förutsättningar som finns för personalrekrytering. 
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BILAGA 1 - ENKÄTEN 

VÄND ⇒ 
 

Hej! 
 
Vi är två studenter vid Handelshögskolan, Umeå Universitet, som skriver en uppsats om 
byggnadsarbetares syn på arbetstillfredsställelse. Studien är riktad till ett flertal företag inom 
byggnadsbranschen. Syftet med detta är att ta reda på vad byggföretag kan göra för att de 
anställda ska trivas på jobbet. Därför är vi intresserade av att veta vad som får Dig att trivas 
med Ditt jobb.  
 
Studien består av en enkät som tar ca 10 minuter att fylla i. Vi vore mycket tacksamma om du 
svarade, då det är av stor vikt för denna undersökning att så många som möjligt deltar i 
studien. Dina svar är naturligtvis helt anonyma och inga företagsnamn kommer att förekomma 
i uppsatsen. 
 
Om du är intresserad av undersökningens resultat (beräknas vara klar i april) kan du få ta del 
av detta i form av en kopia per e-post. Anmäl då ditt intresse till: erkdir02@student.umu.se 
 
 
Tack på förhand. 
 
Erik Dillner och Anneli Skogheden 
 
 
 
 
 
 
1.  Inom vilket yrkesområde arbetar du? Markera med ett X. 
 
  Elektriker       Träarbetare     Betongarbetare    
 
  VVS-arbetare      Målare     Annat _______________ 
 
 
2.  Hur länge har du arbetat inom ditt nuvarande yrkesområde? Markera med ett X. 
 
     0-6 månader      6 månader - 2 år      2-5 år      5-10 år      10-20 år      mer än 20 år 
 
 
 
3. Gör en helhetsbedömning av ditt nuvarande jobb. Hur nöjd är du med dina 

arbetsförhållanden som helhet? Markera med ett X den siffra på skalan 1 till 9 som Du anser 
svarar bäst mot din åsikt. 

 
 
 
 
 
 
4.  Tycker du att ditt arbete är nära eller långt ifrån vad du anser vara perfekta 

arbetsförhållanden? Markera med ett X den siffra på skalan 1 till 9 som Du anser svarar bäst mot 
din åsikt. 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Mindre nöjd Mycket nöjd 

Långt ifrån Mycket nära 



 

VÄND ⇒ 
 

5.  Följande påståenden handlar om vad Du anser är viktigt för att Du ska trivas med ett jobb. 
Det finns flera olika källor till arbetstillfredsställelse. Vi vill att du tar ställning till hur pass 
viktiga nedanstående källor är för att du ska känna arbetstillfredsställelse i ditt jobb.  
 
Markera med ett X den siffra på skalan 1 till 9 som du anser svarar bäst mot dina åsikter. 

 
 För att känna arbetstillfredsställelse är det viktigt för mig: 
 
 
 
A) ...  att mina arbetsuppgifter är varierade och låter mig 
     använda flera olika färdigheter. 
 
B) ... att mina arbetsuppgifter känns utmanande. 
 
C) ...  att jag känner en hög grad av delaktighet i ett arbetes    
         slutgiltiga resultat. 
 
D) ...  att det jag gör har betydelse för andra människor, att 
         det påverkar deras hälsa, humör eller säkerhet. 
 
E) ...  att ha frihet och självständighet i arbetet och själv kunna 
         planera jobbets utförande. 
 
F) ...  att de fysiska arbetsförhållandena är bra (exempelvis 
         ventilation, belysning och  kvaliteten på arbetsverktyg). 
        
G) ...  att jag själv kan se resultatet av mitt arbete och 
         därigenom bedöma om jag har gjort ett bra jobb. 
 
H) ...  att min arbetsledare/chef ger mig respons på mina 
         arbetsinsatser. 
 
I) ...  att mina övriga arbetskollegor låter mig veta vad de 
         tycker om det jobb jag gör. 
 
J) ...  att jag anser att jag har en hög lön. 
 

  
K) ... att det finns möjligheter för mig att bli befordrad. 
 

 
L) ...  att jag har goda relationer till mina arbetskamrater. 
 

 
M) ... att jag har en god social kontakt med min arbetsledare/chef. 
 

 
N) ...  att min arbetsledare/chef är kompetent och rättvis 
         i sitt ledarskap. 
 
 
 
 
6.  Välj ut fem (5) av påståendena från föregående fråga som Du anser vara mest viktiga för att 

Du ska känna arbetstillfredsställelse. 
  
 Skriv den bokstav som står framför påståendena i nedanstående rutor. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     

Inte så |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9 |  Mycket  
viktigt                                                                 viktigt 



 

 

7.  Här vill vi att Du tar ställning till påståenden som gäller Ditt nuvarande jobb. 
 Markera med ett X den siffra på skalan 1 till 9 som Du anser svarar bäst mot dina åsikter. 
 
     Detta anser jag om mitt nuvarande jobb: 
 
 
A)  Jag har varierade arbetsuppgifter och får använda olika   
     färdigheter. 
 
B) Jag har arbetsuppgifter som ger mig en utmaning. 
 
C)  Jag känner en hög grad av delaktighet i arbetets     
    slutliga resultat. 
 
D)  Jag upplever att det jobb jag gör har en betydelsefull 
      inverkan på andra människor vad gäller deras  
      hälsa, humör eller säkerhet. 
 
E)  Jag har frihet och självständighet i mitt arbete och får 
     ta eget ansvar för planeringen och utförandet av 
     mina arbetsuppgifter. 
 
F)  Jag tycker att de fysiska arbetsförhållandena är bra (t.ex. 
     ventilation, belysning och kvaliteten på arbetsverktyg). 
 
G) I mitt arbete kan jag själv se resultatet av det jag utfört och   
    därigenom bedöma om jag har gjort ett bra jobb. 
 
H)  Min arbetsledare ger mig respons på mina arbetsinsatser. 
 

 
I)   Mina övriga arbetskollegor låter mig veta vad de tycker om   
     det jobb jag gör. 
 
J)  Jag anser att jag har en hög lön. 
 

 
K)  På min arbetsplats finns det möjligheter för mig att  
      bli befordrad. 
 
L)  Jag har goda relationer till mina arbetskamrater. 
 

 
M)  Jag anser att jag har en god social kontakt med min      
       arbetsledare/chef. 
 
N)  Jag upplever att min arbetsledare/chef är kompetent och  
      rättvis i sitt ledarskap. 
 
 
 

Om du har kommentarer kring vad som får dig att trivas med ditt jobb eller synpunkter på denna 
enkät får du gärna skriva några rader om detta. 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

Tack för Din medverkan!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Instämmer  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9 |  Instämmer  
i liten grad                                                                 i hög grad 
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Inte så viktigt Till viss del viktigt Mycket viktigt

Figur B.4 -Arbetsförhållanden 
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5F … att de fysiska arbetsförhållandena är bra (exempelvis
         ventilation, belysning och kvaliteten på arbetsverktyg.
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Inte så viktigt Till viss del viktigt Mycket viktigt

Figur B.2 – Uppgiftens identifiering 
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5C … att jag känner en hög grad av delaktighet 
           i ett arbetes slutgiltiga resultat. %

Inte så viktigt Till viss del viktigt Mycket viktigt
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67,8 %

5B … att mina arbetsuppgifter känns utmanande.

Figur B.1 – Utmanande arbetsuppgifter
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Inte så viktigt Till viss del viktigt Mycket viktigt

Figur B.3  - Uppgiftens betydelse

0 

20 

40 

60 

80 

100 

6,6 %

39,3 %

54,1%

5D ... att det jag gör har betydelse för andra människor,  
          att det påverkar deras hälsa, humör eller säkerhet.% 

Inte så viktigt Till viss del viktigt Mycket viktigt

Figur B.5 – Feedback från arbetet i sig 
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5G ... att jag själv kan se resultatet av mitt arbete och
          därigenom bedöma om jag gjort ett bra jobb.% 

Inte så viktigt Till viss del viktigt Mycket viktigt

Figur B.6 - Respons från arbetsledare
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5H … att min arbetsledare/chef ger mig respons 
          på mina arbetsinsatser. 
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Inte så viktigt Till viss del viktigt Mycket viktigt

Figur B.7 - Respons från arbetskamrater

0 

20 

40 

60 

80 

100 

6,7 %

36,7 %

56,6 %

5I … att mina övriga arbetskollegor låter mig 
        veta vad de tycker om det jobb jag gör.
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Inte så viktigt Till viss del viktigt Mycket viktigt

Figur B.8 - Lön
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5J … att jag anser att jag har en hög lön.%
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5K … att det finns möjligheter för mig att bli befordrad.
% 

Figur B.9 – Möjlighet till befordran
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 till viss del 

Instämmer
 i hög grad

Figur B.10  – Utmanande arbetsuppgifter
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7B - Jag har arbetsuppgifter  
      som ger mig en utmaning. % 
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Figur B.11 – Uppgiftens identifiering 
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7C - Jag känner en hög grad av delaktighet 
       i arbetets resultat.% 
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Figur B.12 - Uppgiftens betydelse
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7D - Jag upplever att det jobb jag gör har en 
 betydelsefull inverkan på andra människor 
   vad gäller deras hälsa, humör eller säkerhet. % 
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Figur B.13 - Arbetsförhållanden 
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7F - Jag  tycker att de fysiska förhållandena är bra 
     (t.ex. ventilation, belysning och kvaliteten på  
      verktyg).% 
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Figur B.14 – Feedback från arbetet i sig
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7G - I mitt arbete kan jag själv se resultatet av 
 det jag utfört och därigenom bedöma om 
 jag har gjort ett bra jobb. % 

Instämmer
i liten grad

Instämmer 
 till viss del 

Instämmer 
 i hög grad

Figur B.15 - Respons från arbetsledare
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7H - Min arbetsledare ger mig respons 
 på mina arbetsinsatser. 
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Figur B.17 - Lön 
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7J - Jag anser att jag har en hög lön. 
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Figur B.18 - Möjlighet till befordran
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7K - På min arbetsplats finns det möjligheter 
 för mig att bli befordrad. % 
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Figur B.16 - Respons från arbetskamrater
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7I - Mina övriga arbetskollegor låter mig veta 
 vad de tycker om det jobb jag gör. % 






