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Sammanfattning 

Alienationsteori och studier av alienation har i stor utsträckning handlat om blue collar-

arbetare. Det faktum att gemene man idag inte jobbar i en fabrik med standardiserade 

arbetsförhållanden väcker frågan om teorins relevans. Till följd av bland annat 

samhällelig utveckling där vissa organisationer drivs framåt med hjälp av högutbildad 

arbetskraft så har begreppet kunskapsarbetare uppstått. I denna uppsats studeras hur 

inflytande över arbetet, arbetsgivarens engagemang och arbetsplatsrelationer relaterar 

till alienation hos kunskapsarbetare. Mot bakgrund av sociologiska och 

socialpsykologiska teorier om alienation definieras alienation som förfrämligandet från 

arbetet, där kunskapsarbetarens relation till arbetet i termer av hur det får denne att 

känna sig är centralt. Med hjälp av binär logistisk regression testas de tre faktorernas 

inverkan på alienation hos 1475 stycken kunskapsarbetare. Av dessa är 808 stycken it-

arbetare och 667 stycken universitetsanställda. Resultaten visar att 13 procent av 

kunskapsarbetarna är alienerade. Vissa aspekter av både dåliga arbetsplatsrelationer och 

bristande engagemang från arbetsgivaren visade sig ha en inverkan på alienation hos 

kunskapsarbetare. Det är däremot mycket som skiljer sig åt mellan de två 

yrkesgrupperna. Bland annat begränsat inflytande över arbetet och otillräcklig 

återkoppling var en riskfaktor för alienation hos it-arbetare, men inte 

universitetsanställda. Därmed blir det svårt att tala om kunskapsarbetare som en grupp 

med gemensamma riskfaktorer för alienation.  
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1. Inledning 

Ett bra arbete skulle kanske beskrivas av många som ett jobb dit du går med ett leende 

på läpparna för att utföra spännande arbetsuppgifter under ledningen av bra chefer. Men 

var det bättre förut under de förutsättningar som rådde då? Vad är egentligen att föredra, 

ett rutinartat jobb där du stämplar in, gör vad du blir tillsagd och går hem eller en 

tillvaro kännetecknad av frihet under ansvar, flexibilitet och möjligheter? Och vad får 

de olika arbetssätten för konsekvenser? 

        Förändringar av arbetslivet leder till att teorier kopplade till arbetet behöver prövas 

gång på gång för att upprätthålla sin relevans. I teorier om samt i viss forskning inom 

arbete och organisation stöter man på begreppet alienation. Ett begrepp med lång 

historia och som försökts förklarats av flertalet teoretiker och anammats av olika 

ideologier. I mångt och mycket skulle man kunna påstå, och troligtvis ha rätt i, att 

alienation som begrepp blivit bortglömt eller snarare bortknuffat av andra framväxande 

och modernare teorier (Yuill, 2011).  

        Alienation har huvudsakligen studerats inom blue collar-yrken som exempelvis 

fabriksarbetare eller byggarbetare och fokuserat på arbetarnas maktlöshet, 

meningslöshet och förfrämligande. Nya yrken och nya yrkeskategorier har inneburit en 

viss förändring av arbetsprocesserna och arbetets organisering. Förändringen väcker 

frågor om alienationsbegreppet och dess relevans i det som kommit att kallas 

kunskapsarbete vilket definieras som b.la. professionellt och lågt reglerat arbete. Det är 

inte ovanligt att man ser arbetsgivare ge uttryck för vikten av att deras anställda faktiskt 

trivs och mår bra, bland annat eftersom att det går hand i hand med produktivitet, ett 

slags win-win-resonemang. Den anställdes välmående tycks således inte bara vara av 

intresse för denne själv, utan även för det övriga samhället. 

         Men vilka faktorer i arbetet tycks påverka kunskapsarbetare i termer av alienation? 

Denna frågeställning motiverar ett återinförande av alienation som ett begrepp för att 

förklara sociala fenomen både inom de rent strukturella förhållandena som nu råder 

inom arbetslivet men också på de känslomässiga planen hos enskilda individer. Genom 

att göra detta sluter vi oss an till de som återfunnit intresset för begreppet och dess 

relevans för dagens arbetsliv.  
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1:1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka aspekter av tre organisatoriska faktorer, som på olika sätt 

lyfts fram som kännetecknande för kunskapsarbetare, och som antas ha inverkan på 

alienation. Faktorerna som identifierats är inflytande över sitt arbete, arbetsgivarens 

engagemang och arbetsplatsrelationer. 

  

• Hur stor andel av kunskapsarbetarna är alienerade? 

• I vilken utsträckning är alienation bland kunskapsarbetare relaterat till inflytande 

över arbetet, engagemang från arbetsgivaren och arbetsplatsrelationer?  

 

1:2 Avgränsningar 

Alienation förekommer och diskuteras i relation till en mängd olika fenomen. Politisk 

alienation, samhällelig alienation för att nämna några. Denna studie intresserar sig dock 

enbart för alienationen från arbetet. Studien jämför inte heller data från grupperna 

kunskapsarbetare och blue-collar workers. Mot bakgrund av teori och tidigare forskning 

förs dock resonemang kring förändringar avseende alienationen av kunskapsarbetare 

och arbetare. 

 

1:3 Uppsatsens disposition 

Denna uppsats består av sex delar. Efter denna inledning presenteras teorin samt 

forskningsläget om alienation. Det teoretiska perspektivet på alienation med Marx syn 

på begreppet samt den socialpsykologiska aspekten med Melvin Seemans dimensioner. 

Därefter beskrivs begreppet kunskapsarbetare och dess alienering. Den tidigare 

forskningen tar upp alienation som begrepp samt dess orsaker. Syftet är att få en 

överblick i vad som tidigare studerats och hur det har påverkat denna studies inriktning.  

        Avsnittet om metod innehåller dels vilka val av metod som gjorts samt det material 

som samlats in. Vidare följer en beskrivning av analysförfarandet och en redogörelse för 

hur denna studie har definierat alienation som begrepp. Därefter beskrivs resultatet med 

tabeller och tillhörande text. Slutligen förs en diskussion kring uppsatsens resultat i 

förhållande till tidigare forskning, teori samt metod. 
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2. Teoretiska perspektiv 
 

I detta avsnitt går vi igenom några välkända definitioner av alienation och vad som 

orsakar det. Därefter presenteras en översiktlig definition av kunskapsarbetare för att i 

senare avsnitt kunna dra slutsatser om alienationsbegreppets relevans hos 

kunskapsarbetare.  

2:1 Karl Marx och alienation 

Alienation är, eller åtminstone var, ett omdiskuterat område som hade sina glansdagar 

under andra halvan av 1900-talet. Därefter avtog intresset för begreppet ganska kraftigt. 

Anledningen till detta var bland annat det faktum att begreppet var förknippat med 

marxismen som i sin helhet fick utstå mycket kritik under 80-talet. Marx talade om 

alienationen hos arbetare i det kapitalistiska systemet. Det som skiljde Marx från många 

andra var att han utgick från att detta kapitalistiska systemet måste bytas ut, medan 

andra som exempelvis Weber och Simmel hade utgångspunkten att det skulle förbättras 

(Musto, 2010). Det faktum att Marx än idag citeras flitigt, även i studier som inte 

intresserar sig för det kapitalistiska systemet, motiverar en redogörelse av Marx syn på 

alienation. Föga förvånande har olika tolkningar gjorts av Marx resonemang. Marx 

utvecklade alienationsbegreppet under en lång period och än idag refererar forskare till 

olika delar av hans verk. Det beror bland annat på att ett betydande verk för begreppet, 

nämligen Economic Philosophical Manuscripts of 1844 blev återfunna 1932 (Musto, 

2010). Trots vissa variationer bland tolkningarna så återges en relativt klar helhetsbild.  

        En central del i Marx alienationsteori är att arbetet objektifieras i det kapitalistiska 

systemet och att detta är ofrånkomligt. Marx beskrivning av den ekonomiska 

alienationen förklarar hur arbetaren förlorar sig själv i den produkt han producerar. 

Produkten objektifieras och förverkligar själva arbetet vilket leder till arbetarens 

föroverkligande, med andra ord, arbetaren blir en slav under objektet och resultatet leder 

till alienation. Detta är att betrakta som en successiv process i den mening att ju mer 

produkter som produceras, ju längre ifrån sig själv kommer arbetaren eftersom att 

produkten inte tillhör denne (McLellan, 2000, s. 88). Arbetsdelningen i fabrikerna, är 

också en bidragande faktor till alienationen från produkten men också alienationen från 

andra arbetare (Musto, 2010). Detta bland annat eftersom att arbetsdelningen innebär att 

arbetare separeras från varandra för att istället utföra enkla repetitiva arbeten, vars 
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bidrag till den slutgiltiga produkten var ogripbar. Det är bland annat detta 

mångfacetterade angreppssätt, där Marx pekat ut olika processer under vilka arbetaren 

alieneras som aktualiserat socialpsykologiska studier av alienation (Shantz et al, 2014) 

        Man skall här inte låta sig tro att Marx på något vis tar avstånd ifrån eller ser arbete 

som något ont. Tvärtom, så ser Marx arbetet som en väsentlig del av människans natur 

där individen tillfredsställer sina behov. Det är inskränkningen mot detta naturliga 

tillstånd som leder till alienation. Inskränkningen är ett resultat av att 

produktionsprocessen regleras och kontrolleras genom de sociala institutionerna. Marx 

menar att all produktion sker genom en viss social struktur. Därav bör man således 

studera och analysera den sociala strukturen i ett samhälle. Strukturen är dock beroende 

av produktionsmedlens utvecklingsnivå t.ex. dess teknologiska nivå. Men det viktigaste 

karaktärsdraget i den sociala strukturen är de befintliga sociala relationerna där även 

produktionsprocessen ingår (Israel, 1971, s. 55). 

        Automatiseringen och teknologins inverkan på produktionen verkar således vara en 

faktor hos Marx som bidrar till att skapa alienation. Resonemangen kring arbete och 

kapitalism härleds till konfliktteorin där frågan om ägandet av produktionsmedlen blir 

högst primär. Det blir också, på sätt och vis, en viktig utgångspunkt i det vidare 

diskussioner om arbetarnas position. Marx menar också att alla människor blir 

påverkade av alienationsprocessen. Arbetaren känner sig kuvad, oförmögen och 

maktlös. Kapitalisten däremot ser alienation snarare som sin egen makt och är tillfreds 

med situationen. Avgörandet för hur alienation upplevs beror alltså på vilken 

klasstillhörighet individen har. 

       Marx alienation lägger grunden för ett av två huvudsakliga angreppssätt i studier av 

alienation i arbetslivet. Här fokuserar man huvudsakligen på samhällsstrukturer i form 

av det kapitalistiska systemet samt industrins organisering och processer som 

exempelvis av teknologi, ägande och arbetsdelning. Detta antas beröva arbetaren 

kreativitet och kontroll över dennes arbete. Det andra sättet finns huvudsakligen inom 

socialpsykologin, representerat av b.la. Seeman, där man fokuserar på hur den enskilda 

individen påverkas och upplever dessa strukturer (Yuill, 2011). 
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2:2 Seeman´s dimensioner 

I On the meaning of alienation åtar sig Melvin Seeman uppgiften att ta fram en modell 

för att mäta alienation hos individen. Det faktum att alienation ännu inte omformulerats 

till något mätbart drev Seeman till att göra ett försök att på ett strukturerat och 

organiserat sätt få en bild över hur alienationsbegreppet har använts. Resultatet skulle 

bli en socialpsykologisk modell baserad på huvudsakligen sociologisk litteratur, för att 

mäta orsaker och konsekvenser av alienation samt att göra begreppet mer användbart i 

empirisk forskning. Seeman presenterar fem dimensioner av alienation, baserat på hur 

begreppet definierats och tolkats innan: Maktlöshet, meningslöshet, normlöshet, 

isolation, självförfrämligande.  

        Maktlöshet refererar i mångt och mycket till Marx texter om arbetarens avsaknad 

av makt över sitt eget arbete under kapitalägaren. Meningslöshet handlar om individens 

möjlighet eller omöjlighet att se sin del i helheten och vad denne bidrar till. Här 

refereras huvudsakligen till Mannheims funktionella rationalitet, men Marx går också 

att finna i denna definition genom hans texter om arbetsdelning där arbetare blir till 

kuggar i ett maskineri vilket resulterar i att denne inte ser sin del i helheten. Normlöshet 

härrör från Durkheims begrepp anomie och avser ett tillstånd där individen är av 

uppfattningen att denne måste bryta de samhälleliga normerna för att nå sina mål. 

Isolation är ett tillstånd som uppstår hos arbetaren när kopplingen mellan dennes 

prestation och belöning inte existerar. Arbetaren blir isolerad från systemet och dess 

övergripande mål och känner därmed ingen tillhörighet. Självförfrämligande är ett 

tillstånd då individen inte känner igen sig själv. Återigen likt Marx definition, ett 

onaturligt tillstånd som är resultatet av att ha lagt en stor del av ens själsliga jag i en 

produkt som man inte äger (Seeman, 1959). 

        Det finns dock en del teoretiska problem att ta hänsyn till i Seemans teorier. I 

Alienation – Från Marx till modern sociologi ger Israel sin syn på Seemans fem 

dimensioner. Israel problematiserar först och främst sättet som Seeman valt ut de fem 

dimensionerna, om det finns en relation mellan dem och hur relationen ser ut i sådana 

fall. Israel lyfter också frågan om innebörden av maktlöshet. Då Seeman utgår ifrån de 

psykologiska begreppen förväntning och belöning d v s en individ har en förväntning på 

att dennes beteende ger en specifik utdelning eller tillfredsställer ett behov men när 

dessa förväntningar ideligen krossas så blir individen maktlös. Israel problematiserar 

detta genom att ställa sig frågan varför inte individen då förändrar sina förväntningar 
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eller upprättar nya mål som ger utdelning? Om det i en arbetssituation blir klart för en 

individ att denne inte kan påverka t.ex. arbetssättet så finns det egentligen bara tre 

alternativ som individen kan ta ställning till enligt Israel. Söka nytt jobb eller kort och 

gott ge upp sina förväntningar och istället förklara sitt nya förhållningssätt med t.ex. 

lönen är hög så det är värt att jobba vidare. Det tredje alternativet är att individen kan 

stanna kvar i arbetet utan att ge upp förväntningarna om att kunna påverka situationen. 

Israels åsikt i detta exempel är att man endast kan tala om alienation om individen väljer 

tredje alternativet. Beträffande de två första handlar dessa snarare om brist på 

tillfredsställelse i arbetet. 

        Denna typ av kritik gör dock inte Seemans modell oviktig. I flertalet vetenskapliga 

artiklar och litteratur används hans dimensioner, vissa i större utsträckning än andra. Att 

Seeman tillfört ett relativt strukturerat sätt att förhålla sig till alienation i den empiriska 

forskningen står klart.  

 

2:3 Alienationen av kunskapsarbetare 

Alienation som begrepp har till stor del, både i teori och tidigare forskning, behandlat 

och gjort anspråk på arbetarklassens arbetsförhållanden med andra ord, blue collar-

yrken. Inte på något vis märkligt eller uppseendeväckande utan snarare ganska logiskt. 

Som tidigare nämnts så var alienationsbegreppet väl förankrad inom marxismen vars 

ideologi är starkt förknippad med arbetarklassen och dess konflikt med kapitalistiska 

styrmedel. Dock har det under senare tid skett en förändring där blue collar-yrken 

minskat i antalet och istället ersatts av white collar-yrken. Yrken som huvudsakligen 

identifieras som professionella och administrativa. Intresset för att, även inom den 

yrkeskategorin, studera arbetsförhållanden och med det även alienation verkar så 

sakteligen öka. Inom white collar-professioner finner man ibland begreppet 

kunskapsarbetare.  

        Framväxten av organisationer och företag där värde skapas genom användning av 

avancerad kunskap och kvalificerad arbetskraft har bidragit till skapandet av begreppet 

kunskapsarbetare. Kunskapsarbetare kännetecknas av innehavandet av en akademisk 

examen och den formella utbildningen ses som enormt viktig (Alvesson, 2004, s. 24). 

Att använda begreppet kunskapsarbetare är dock relativt problematiskt då man helt 

sonika blir tvungen att kategorisera yrken utan hänsyn till de enskilda yrkens natur och 

art. Några gemensamma drag hos kunskapsarbetarna är ändå de oreglerade 
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arbetsvillkoren och flexibiliteten. En studie av förekomsten av lågreglerade arbetsvillkor 

visar att det framförallt är It-bolag och universitet som har de minst reglerade 

arbetsvillkoren (Allvin et al, 2012). I kunskapsarbete omkullkastas de tidigare 

hierarkiska organisationsstrukturerna och ersätts med hög grad av autonomi och en 

plattare organisation. Verksamheten avviker, mer eller mindre, från byråkratiska 

principer och antar en struktur av mer innovativ och ad hoc-karaktär. Det är den 

enskilde kunskapsarbetaren som sitter på insikten och kunskapen om vad som krävs för 

att lösa en specifik situation och de överordnade snarare intar en mer överblickande roll. 

För att samordna och lösa de ofta komplexa och mångtydiga arbetsuppgifterna, vilket 

karaktäriserar kunskapsarbete, så krävs det dessutom omfattande kommunikation och 

förhandling mellan kollegor (Alvesson, 2004, ss. 27-30).  

        Med bakgrund av ovanstående resonemang så bör man göra en rad överväganden 

vid studier av alienation hos kunskapsarbetare. Dels måste man ta hänsyn till de rådande 

strukturer som kännetecknar kunskapsarbete såsom ökat självbestämmande, stark 

yrkesidentitet och låg grad av reglering. Dessa strukturer skiljer sig markant från t.ex. 

industrin där graden av reglerat arbete istället är hög. Det som tidigare varit viktigt i 

fråga om arbetsförhållanden och som på sätt och vis tillfört alienationsbegreppet sitt 

innehåll antas ej längre helt överensstämma med hur kunskapsarbetaren numera ser på 

vad som är viktigt.  

 

3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras den tidigare forskning som gjorts och som tillsammans med 

befintlig teori utgör grunden för denna studies argument kring sättet att se på alienation. 

Därtill redovisas tidigare forskning vad som orsakat alienation, både hos arbetare och 

kunskapsarbetare. 

 

3:1 Alienation 

Nair och Vohra (2009) menar att det i princip är omöjligt att finna endast en definition 

till vad som är alienation. Det finns allt för många variationer kopplade till begreppet 

vilket gör det komplext. Däremot finns det en gemensam nämnare hos, i princip, 

samtliga försök till begreppsbestämning av alienation nämligen förfrämligande eller 

separation. Därmed får man en användbar definition dvs. förfrämligande eller 
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frånkopplad från arbetet, kontexten eller sig själv. Shantz et al. (2014) ställer sig också 

bakom tankarna om att definitionen av alienation bör vara förfrämligande eller 

separation från något. Att likställa alienation med ren trivsel är missvisande och 

knappast korrekt. Att känna sig otillfredsställd på arbetet innebär inte per definition att 

man känner sig separerad från arbetsprocessen och även sig själv. I deras studie ges 

slutligen två definitioner av alienation. Alienation innebär ett frånkopplande mellan 

individen och dennes arbete samt ett formbart psykologiskt tillstånd som kan variera 

mellan individer och beror på individ- och jobbrelaterade faktorer.  

        Med socialpsykologen Melvin Seemans (1959) fem dimensioner av alienation, 

vilka presenterats i teoriavsnittet, så frångås Karl Marx kollektiva och absoluta 

resonemang kring alienation som en nödvändig konsekvens av det kapitalistiska 

samhället. Istället ges individens upplevelser ett större utrymme till att förklara och 

definiera alienation vilket också har påverkat efterföljande studier som behandlat 

begreppet. Dimensionerna maktlöshet, meningslöshet, självförfrämligande, isolation 

och normlöshet belyser tillståndet hos den alienerad men berör också alla olika aspekter 

från vilka den alienerade är alienerad från. Medan isolation och normlöshet i större 

utsträckning belyser alienationen från samhället och andra personer så är maktlöshet, 

meningslöshet och självförfrämligande tydligare kopplat till arbetet.  

        Robert Blauner (1969) som haft en stor inverkan på forskningen av alienation i 

arbetslivet, utgick från Seemans dimensioner när han studerar alienationen inom fyra 

olika industrier av olika art och grad av teknologi. Blauner menar att alienation bör 

definieras med ett multidimensionellt koncept. I sin studie använder han maktlöshet, 

meningslöshet, social alienation och självförfrämligande för att beskriva alienationen 

hos arbetarna i de olika industrierna. Redan här inleds alltså en avgränsning mot de 

dimensioner och aspekter av alienation som kommit att bli förknippade med studier av 

alienation i arbetslivet. Därefter har forskare huvudsakligen fokuserat på maktlöshet, 

meningslöshet och självförfrämligande för att definiera alienation (Mottaz, 1981; Sarros 

et al 2002; Tan, 2016), dock inte helt oproblematiskt då beskrivningen av 

dimensionerna operationaliseras och beskrivs på olika sätt. Mottaz (1981) 

alienationsbeskrivning görs genom självförfrämligande där arbetaren känner en 

avsaknad av inre uppfyllelse i arbetet. Mottaz tillskriver maktlöshet och meningslöshet 

en viktig roll i alienationsbegreppet som bestämmande faktorer för självförfrämligande. 

Mottaz gör här ett avstamp från de tidigare forskningens flerdimensionella beskrivning 

av alienation och använder istället en endimensionell definition. Nair och Vohra (2009) 
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menade att en endimensionell definition var att föredra. I en gedigen översikt går de 

igenom välkända definitioner och operationaliseringar av alienation och finner ingen bra 

nog. Antingen mäter det något annat eller så mäter det mer än enbart alienation. Något 

som vittnar om oenigheten kring alienation är att en och samma dimension kan vara 

orsak till alienation hos någon, definitionen av alienation hos en annan och hos den 

tredje resultatet av alienation. Detta är en del av problemet med ett flerdimensionellt 

synsätt på alienation. Den endimensionella operationalisering som Nair och Vohra 

sedan presenterar består av åtta frågeställningar där alienation, som tidigare påpekat, 

definieras som förfrämligande från arbetet, kontexter och sig själv. 

 

3:2 Alienationens orsaker 

Vad som orsakar alienation har varit föremål för diskussion sedan begreppet 

introducerades. Med hänvisning till tidigare redogörelse av Marx beskrivning om 

kapitalismen och industrialismens effekter på arbetarna där maktlösheten och 

frånkopplingen från produkten leder till förfrämligande från sig själva och andra 

anställda så blir även frågan om teknologins inverkan högst aktuell. Alieneringen av 

arbetare till följd av teknologi på arbetsplatsen är ett område som har studerats flitigt. I 

Sociology of Work gör Melissa Evans-Andris distinktionen mellan Deskilling och Skill 

upgrading när hon talar om olika synsätt på hur den teknologiska utvecklingen påverkat 

arbetet. Skill upgrading är ett synsätt som anammats av det sociotekniska perspektivet 

som bland annat Blauner företräder. Deskilling är synsättet som återfinns inom 

konfliktperspektivet som bland annat Harry Braverman argumenterar utifrån. 

Braverman menar att teknologi är ett verktyg med vilket ledningen styr arbetaren. Detta 

sker genom att teknologin simplifierar arbetet till att bli enkelt och rutinartat (Evans-

Andris, 2013, s. 161). Arbetaren blir således berövad både makt och kontroll över sitt 

arbete (Braverman, 1974, s. 184). Det kan vara värt att nämna att teknologi i det här 

sammanhanget huvudsakligen rör automatisering inom industriell tillverkning och inte 

informationsteknologi.  

        Blauners studie (1969) fann däremot att teknologins inverkan på graden av 

maktlöshet och därmed en del av Blauners alienationsdefinition var att betrakta som 

marginell och att andra faktorer som till exempel utbildning spelade större roll. Blauner 

menade att teknologin snarare kunde leda till mindre alienation i och med detta då 

arbetare med mycket kunskap hade kontroll över teknologin och därmed sitt arbete. 
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Mottaz (1981) pekar också olika grad av teknologi samt organisatoriska strukturers 

påverkan på arbetsförhållandena och hur de också leder till alienation. Detta genom att 

rutinartade arbetsuppgifter och arbetsuppgifter som fyller en minimal funktion i det 

stora maskineriet leder till en upplevd meningslöshet och maktlöshet, bland annat på 

grund av att arbetaren inte ser sin del i helheten. Haddad & Senter (2017) studie av 

teknologins eventuella påverkan av arbetet visar att dess inverkan inte är obefintlig, men 

att andra faktorer som till exempel ledarstöd/-bevakning, utbildning och kontroll över 

sitt eget arbete spelar större roll ifall man talade om huruvida arbetet är meningslöst 

eller inte. Detta eftersom det i mångt och mycket är dessa faktorer som avgör 

teknologins konsekvenser för alienation.  

        I flertalet studier så påpekas de organisatoriska strukturerna, framförallt 

centralisering och formalisering, som orsaker till alienation (Mottaz, 1981; Sarros et al, 

2002). Organisationer med strikt hierarki och där formaliseringen, i form av regler, 

arbetsbeskrivningar och övervakning av arbetet, styr arbetet tenderar att i stor 

utsträckning också påverka ledarskapet i transaktionell riktning. Transaktionellt 

ledarskap kännetecknas bland annat av styrning genom policys och strukturer, minimal 

anpassning till individuella behov och hög grad av kontroll. Att en hög grad av kontroll 

av arbetare leder till en upplevd maktlöshet är egentligen föga förvånande. Motsatsen 

till transaktionellt ledarskap är transformativt ledarskap, vilket förordar stimulans och 

kreativitet (Sarros et al, 2002). Det har också visat sig att ett stöttande ledarskap har 

förmågan att minska graden av självalienation (Banai & Reisel, 2007).  

        Ett delvis förflyttat fokus från fabriksarbetaren till kunskapsarbetaren har däremot 

inte helt och hållet inneburit helt andra orsaksfaktorer till alienation. När Nair & Vohra 

(2010) studerade kunskapsarbetare från sex olika It-företag fann de att ungefär 20 

procent av de anställda var att betrakta som alienerade. Brister i arbetets meningsfullhet, 

möjligheten att ge uttryck för sig själv genom sitt arbete och dåliga relationerna på 

arbetsplatsen visade sig ha en signifikant förmåga att predicera alienation. Dåliga 

arbetsplatsrelationer antogs påverka alienation då relationer är en vital del av arbetet 

som påverkar både dina möjligheter på och känslor inför arbetsplatsen. Brister i arbetets 

meningsfullhet och möjligheten att ge uttryck för sig själv genom sitt arbete antogs 

huvudsakligen vara en följd av enformiga och standardiserade arbetsuppgifter.  

Att jobba för att minska alienationen hos arbetare kan vara av stor betydelse. I en studie 

av orsaker och konsekvenser av alienation fann (Shantz et al, 2015) att alienation hade 

ett signifikant och relativt starkt samband med både emotionell utmattning och 
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välmående. Även arbetsprestationen och engagemanget för arbetsplatsen kan minska till 

följd av alienerade arbetare (Tummers & Den Dulk, 2013).  

 

3:3 Sammanfattning av Tidigare forskning 

Mot bakgrund av tidigare forskning och teori använder sig denna studie av ett 

endimensionellt synsätt på alienation där förfrämligandet från arbetet anses vara det 

centrala. Detta förfrämligande från arbetet avgörs av relationen till arbetet i termer av 

hur meningsfullt och motiverande det är och hur arbetet får kunskapsarbetaren att känna 

sig. Ett fokus på meningsfullhet och motivation och inte maktlöshet har sina 

förklaringar. Av forskningsöversikten framgår makt och inflytande ofta undersöks som 

orsaksfaktorer. Det framgår att makt och inflytande är något som kan ges till arbetaren 

genom exempelvis mindre kontroll och transformativt ledarskap. Arbetarens upplevda 

meningsfullhet kan inte på samma sätt ges arbetare utan belyser snarare arbetarens 

relation till arbetet. Alienation från arbetet kännetecknas därmed genom dennes känsla 

inför arbetet som något meningslöst och oengagerande och som resulterat i en känsla av 

likgiltighet och uppgivenhet. Att alienationen från arbetet löper över i alienationen från 

sig själv är i stor utsträckning beroende av hur viktigt arbetet är för den enskilde 

individen och hur stor del av dennes identitet som utgörs utav arbetet. Som tidigare 

påtalat så fokuserar denna studie på alienationen från arbetet.  

        Sammantaget med Alvessons beskrivning i bakhuvudet av kunskapsarbetarens 

delvis förändrade arbetsförhållanden, framträder en bild av alienation som relevant även 

hos kunskapsarbetare. Som tidigare framkommit så lyfter Alvesson fram en förändring 

av rollerna överordnad och arbetare, där överordnad agerar coach och 

kunskapsarbetaren sitter på förmågan att lösa problem. Dessutom påtalas betydelsen av 

fungerande relationer för att dessa roller ska fungera. Således blir inflytande över 

arbetet, arbetsgivarens engagemang och arbetsplatsrelationerna något som måste 

fungera i kunskapsarbetarens situation. 

        Det faktum att begreppet kunskapsarbetare över huvud taget uppstått, står på ett 

sätt i motsats till Bravermans prediktion då det vittnar om att det är arbetaren som både 

sitter på och använder sig av kunskapen. Användandet av kunskapen kan dock 

fortfarande begränsas av en brist på inflytande. Detta mot bakgrund av forskning som 

funnit behovet att kunna ge uttryck för sig själv genom sitt arbete gör det tänkbart att en 

kunskapsarbetare vars kunskap inte används eller utestängs riskerar att bli alienerad. 
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Detta eftersom att denne då befinner sig i en tillvaro där relationen till produkten 

försvagats och därmed kan han eller hon inte se sig själv i vad som skapats. 

        Bristen på ett transformativt ledarskap där ledaren styr med engagemang, feedback 

och uppmuntran skulle delvis mot bakgrund av tidigare forskning kunna leda till att 

kunskapsarbetaren blir vilse i sitt arbete vad gäller mål och riktning. Arbetet kan då te 

sig meningslöst och främmande och därmed leda till alienation. Det är dessutom 

tänkbart att feedback och uppmuntran har ersatt snickarens hus, fabriksarbetarens bil, 

skräddarens klädesplagg etc. Denna feedback och uppmuntran kan alltså i viss 

utsträckning ses som produkten som kunskapsarbetaren skapar. 

        Väl fungerande relationer behöver inte bara innebära en trivsam arbetsplats där du 

känner tillhörighet. Goda relationer, både med andra medarbetare och överordnade, kan 

vara av stor betydelse för att möjliggöra både inflytande och uppmuntran från 

arbetsgivare. Bra relationer kan till exempel vara avgörande när det handlar om att få till 

stånd förändringar eller nya karriärmöjligheter. 
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4. Metod 

4:1 Val av metod 

För att studera förekomsten av alienation samt de tre faktorernas inverkan på alienation 

hos kunskapsarbetare, valdes en kvantitativ ansats. Detta möjliggör en generalisering av 

resultaten till de undersökta yrkesgrupperna i Sverige. Det går att argumentera för att 

det är svårt att fånga ett så komplext begrepp som alienation med hårt strukturerade 

enkätfrågor. Frågornas förankring i teorin är därför av stor betydelse för uppsatsens 

tillförlitlighet. Då vi är intresserade av att analysera i vilken mån alienation är relevant, 

både teoretiskt och metodologiskt, så ges det mycket utrymme till att diskutera själva 

begreppet. I studien används binär logistisk regression för att testa de tre faktorernas 

relation till alienation.  

 

4:2 Material 

Materialet som används i denna studie samlades in inom ramen för det FAS-

finansierade projektet ’gränslösa möjligheter eller gränslösa krav’ lett av Michael Allvin 

under 2009/2010. Datan samlades in via en webbaserad enkät där urvalet bestod av 

1211st anställda på ett universitet i Mellansverige och 1238st anställda på ett 

multinationellt it-företag. Den totala svarsfrekvensen var på 60 % (55 % från universitet 

och 65 % från it-företaget). Detta innebär att datan totalt består av 1475 observationer. 

Datan har inte rapporterats som snedvriden efter insamling. Materialet samlades 

ursprungligen in med syftet att användas i huvudsak till en studie av oreglerade 

arbetsvillkor hos kunskapsarbetare och om dessa villkor kan leda till ohälsa. Valet att 

återanvända datan gjordes då respondenterna tillhör den yrkeskategori som denna studie 

intresserar sig för, nämligen den växande yrkesgruppen kunskapsarbetare. Vad gäller 

etiska överväganden så är den studie, från vilken denna studie fått sitt material, 

etikprövad. Därmed aktualiseras huvudsakligen vetenskapsrådets regel 7 om 

nyttjandekravet. Kort sagt innebär detta att det datamaterial som denna studie grundas 

på, enbart kommer användas för ändamålet c-uppsats.  
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4:3 Variabler  

4:3:1 Beroende variabel 

I denna studie är den beroende variabeln Alienerad, dikotom. Denna variabel utgår från 

ett endimensionellt synsätt på alienation där förfrämligandet från arbetet är vad som 

operationaliseras. Detta har gjorts med tre frågeställningar på ordinalskalenivå, varav 

två är påståendefrågor. “Hur ofta känner du dig fylld av energi under arbetsdagen?”, 

“Jag upplever mitt arbete som engagerande”, “Jag upplever mitt arbete som 

betydelsefullt”. De tre frågeställningarna har alla en femgradig svarsskala som består av 

alternativen: nästan aldrig, ganska sällan, ibland, ganska ofta och mycket ofta. 

        Frågeställningen “Jag upplever mitt arbete som betydelsefullt” är tänkt att fånga 

upp huruvida respondenten upplever sitt arbete som meningsfullt, där betydelsefull 

betraktas som en synonym till meningsfull. Frågan “Jag upplever mitt arbete som 

engagerande” överlappar som sig bör med frågan om huruvida arbetet upplevs som 

betydelsefullt, däremot inte helt och hållet. Frågan adderar en aspekt av förfrämligande 

från arbetet. Bakom detta ligger ett antagande om att det råder ett motsatsförhållande 

mellan ett engagerande arbete och ett förfrämligande arbete. Den tredje frågeställningen 

“Hur ofta känner du dig fylld av energi under arbetsdagen?” belyser tillsammans med 

de två andra frågorna det tillstånd som den alienerade befinner sig i. Den är tänkt att 

fånga upp ett känslotillstånd av hopplöshet. 

Skapandet av dikotomen inleddes med en faktoranalys och en reliabilitetsanalys. 

Faktoranalysen gav ett Eigenvalue1 på 1,44 och samtliga frågeställningar laddade med 

korrelationer mellan 0,7 och 0.8 på samma komponent. Den förklarade variansen 

uppgick till 67,84%. Reliabilitetsanalysen gav ett cronbach’s alpha på α = 0,76 vilket 

innebär att den interna konsistensen anses vara acceptabel för att gå vidare med en 

indexering/sammanslagning. Innan sammanslagningen förändrades frågeställningarnas 

klassgränser så att respondenten betraktas som alienerad när denne svarat ibland, ganska 

ofta eller mycket ofta på samtliga tre frågeställningar, annars inte.  

 

4:3:2 Oberoende Variabel         

Studiens oberoende variablerna är inflytande över arbetet, arbetsgivarens engagemang 

och arbetsplatsrelationer. Frågeställningarna och dess beteckning i analysförfarandet ser 

                                                 
1 Eigenvalue >1 innebär att detta index/faktor förklarar minst lika stor andel av variansen som 

varje enskild frågeställning i detta index 
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ut enligt följande. Inflytande över arbetet operationaliseras med två frågeställningar: 

Hur ofta kan du själv bestämma hur ditt arbete ska utföras? (Får inte bestämma hur 

arbetet utförs), kan du påverka beslut som är viktiga för ditt arbete? (Får inte påverka 

viktiga beslut). Svarsskalan är femgradig med alternativen: nästan aldrig, ganska sällan, 

ibland, ganska ofta och nästan alltid. Arbetsgivarens engagemang operationaliseras med 

två påståenden: Jag får tillräcklig återkoppling på det arbete jag utför (Får inte 

tillräcklig återkoppling) Jag får erkännande och uppmuntran för det arbete jag utför 

(Får inte erkännande och uppmuntran). Svarsskalan är, även här, femgradig med 

alternativen: nästan aldrig, ganska sällan, ibland, ganska ofta och nästan alltid. 

Arbetsplatsrelationer operationaliseras med Förekommer det några dolda/outtalade 

konflikter på din arbetsplats? (Förekommer dolda konflikter?), Förekommer det några 

öppna konflikter på din arbetsplats? (Förekommer öppna konflikter?), Har du känt dig 

orättvist behandlad av chefer/arbetskamrater? (Känt dig orättvist behandlad?). 

Frågeställningarna hos variablerna indexeras inte. I vissa fall beror detta på att den 

teoretiska grunden är svag och i andra fall på bristande statistisk samvariation. 

Samtidigt som det innebär ett risktagande vad gäller att dra statistiska slutsatser om de 

oberoende variablerna, så synliggörs vissa aspekter hos dem tydligare. Det rent tekniska 

sättet att se på detta blir därmed att se de oberoende variablerna som områden där 

frågeställningarna lyfter fram olika aspekter. I den löpande texten används dock 

oberoende variabler för att beteckna de tre områdena.   

        Majoriteten av studiens kontrollvariabler är dikotoma. Kontrollvariablerna är: Har 

en akademisk examen, har en chefsbefattning, är tillsvidareanställd, kön (är en man), 

samt ålder. Kunskapsarbetare kännetecknas bland annat av hög formell utbildning, i och 

med detta blir det relevant att kontrollera för innehavande av en akademisk examen. Att 

kontrollera för chefsbefattning blir aktuellt främst eftersom inflytande är något som 

chefer antas ha i större utsträckning än arbetare. En tillsvidareanställning aktualiseras då 

det ger en viss trygghet och samtidigt är någon form av indikator på trivsel då man inte 

bytt arbete. Att kontrollera för kön och ålder blir aktuellt då de är två förekommande 

diskrimineringsgrunder inom arbetslivet.  

 

4:4 Analysförfarandet 

I valet av analysmetod har olika alternativ vägts mot varandra. Eftersom att studiens 

syfte grundas i huruvida någon är alienerad eller inte, så är en binär logistisk regression 
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att föredra. I en binär logistisk regression är logiten (den naturliga logaritmen av oddset) 

att betrakta som den beroende variabeln (BV). Detta innebär att analysmetoden ger 

olika oddskvoter mellan de oberoende variablerna (OV) och BV. Metoden anger alltså 

oddset2 för att ett visst observerat värde hos OV ska resultera i ett visst värde hos BV. 

Genom att använda denna metod erhålls dessutom ett estimat på hur stor del av 

alienationen som kan förklaras av de olika faktorerna. OLS Multipel regression hade 

lämpat sig bättre om graden av alienation studerades. Av samma anledning faller även 

ordinal logistisk regression bort.  

 

4:5 Studiens tillförlitlighet 

Det faktum att det idag inte finns någon tydlig enighet kring hur alienation ska 

operationaliseras kan möjligtvis leda en till att tro att detta förenklar 

operationaliseringsprocessen, så har inte varit fallet. Studiens validitet hänger på att 

frågorna som ställs kan argumenteras för med förankring i teorin, så att det framgår att 

det är alienation, arbetsplatsrelationer, arbetsgivarens engagemang och inflytande över 

arbetet som faktiskt studeras. Studien utgår från redan insamlat material, vilket bör tas i 

beaktande då det innebär att varken frågeställningar eller skalnivåer är upprättade efter 

studiens syfte. I avvägningar mellan andra tillvägagångssätt har bedömningen gjorts att 

den insamlade datan fungerar bäst för ändamålet.  

        Frågeställningarna ”Jag upplever mitt arbete som betydelsefullt”, ”Jag upplever 

mitt arbete som engagerande” och ”Hur ofta känner du dig fylld av energi under 

arbetsdagen?”  är ställda på ett sådant sätt att behovet av att kontrollera för inneboende 

skillnader i förväntningar och betydelse hos respondenten, som bland annat Mottaz 

(1981) gjort, är minimalt. Detta är med andra ord en styrka då frågeställningarna inte 

bygger på antaganden om vad folk i regel ser som t ex betydelsefullt i ett arbete i stil 

med ”förstår du hur ditt arbete bidrar till företaget?”, utan istället frågar hur om 

upplever sitt arbete som betydelsefullt. Det kan även argumenteras för att detta är en 

nackdel, speciellt om man bedömer att betydelsefullt, engagerande och fylld av energi 

är svårfångade fenomen som behöver operationaliseras. Denna bedömning görs dock 

inte här. 

                                                 
2 Oddset definieras som sannolikheten för en händelse dividerad med dess motsats. I vårt fall är 

denna händelse att vara alienerad dividerad med att inte vara alienerad (Djufeldt & Barmark, 

2009, s. 127) 
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     Inflytande över arbetet innefattar både makt och kontroll över arbetsprocessen där 

avsaknaden av inflytande mycket väl kan leda till alienation (Shantz et al, 2014). 

Studiens två frågeställningar om inflytande fångar upp detta på ett bra sätt eftersom att 

möjligheten att bestämma hur arbetet utförs och möjligheten att påverka beslut som är 

viktiga för ens arbete är goda indikatorer på både kontroll och makt över arbetet. Det 

hade varit tänkbart att även ställa frågor om möjligheten att påverka var och när arbetet 

ska utföras och på så sätt fånga in begreppet inflytande bättre. Som tidigare påtalat är 

det dock de olika aspekterna av inflytande som är av intresse, dessutom hade detta 

inneburit ett avsteg från ett fokus på själva arbetsprocessen. 

     Operationaliseringen av arbetsgivarens engagemang har framförallt en brist, 

nämligen den att frågeställningarna inte efterfrågar ifall återkoppling, uppmuntrande 

eller erkännandet kommer från arbetsgivaren. I vissa fall är det tänkbart att det kommer 

från kunder eller medarbetare. Att ge återkoppling och uppmuntran kan dock betraktas 

som något en uppgift för de som företräder arbetsgivaren. 

      När det kommer till arbetsplatsrelationer som område så skulle en del mena att i vart 

fall frågorna om konflikt borde slås ihop. Anledningen till att de analyseras separat är 

att vi menar att de är två skilda saker. Medan dolda konflikter kan ses som prat bakom 

ryggen som skapar en dålig stämning så kan öppna konflikter tolkas som ärlighet och 

”högt i tak”. Den finns skäl att anta att dessa två får olika konsekvenser.  
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5. Resultat 

Nedan presenteras studiens analysresultat. Först presenteras antal och andelar alienerade 

och därefter presenteras regressionsanalysernas resultat där relationen mellan studiens 

oberoende variabler och alienation kommenteras. Som tidigare påtalat utgörs gruppen 

kunskapsarbetare av it-arbetare och universitetsanställda. Relevanta skillnader mellan 

dessa grupper presenteras i löpande text. 

        I Tabell 1 framgår att ungefär 13% av kunskapsarbetarna är alienerade. Mer än var 

tionde kunskapsarbetare är därmed alienerad från sitt arbete. Skillnaderna mellan de två 

yrkesgrupperna i andelen alienerade är att betrakta som marginella. Andelen alienerade 

it-arbetare (13,7%) är något större än andelen alienerade av universitetsanställda 

(12,3%). Ett t-test visar dock att det inte föreligger någon signifikant skillnad mellan 

grupperna.  

 

Tabell 1. Andelar och antal alienerade IT-konsulter, 

universitetsanställda & Samtliga kunskapsarbetare 2009–

2010 

 IT-arbetare Universitetsanställda Kunskapsarbetare 

Alienerad 13,7% (111) 12,3% (82) 13,1% (193) 

Inte alienerad 86,3% (697) 87,7% (585) 86,9 (1282) 

Totalt 100% (808) 100% (667) 100% (1475) 

 

Av tabell 2 framgår att ett minskat inflytande över arbetet ökar oddset3 för att 

kunskapsarbetaren ska vara alienerad. Oddskvoten hos de båda frågeställningarna visar 

att det finns ett signifikant positivt samband med den beroende variabeln Alienerad. 

Resultatet visar här att både en inskränkning av möjligheten att själv kunna påverka 

beslut som är det viktiga för ens arbete samt brister i möjligheter att själv bestämma hur 

ens arbete ska utföras är riskfaktor för alienation. En analys där yrkesgrupperna 

                                                 
3 Oddskvoten förstås genom dess avvikande från 1 som står för ett icke-existerande samband 

mellan den beroende variabeln och frågeställningen. En oddskvot på 2 innebär en fördubbling av 

oddset för att vara alienerad till följd av ett stegs ökning på svarsskalan i den oberoende variabeln. 

Oddskvoten 0,5 innebär en halvering av detta odds 
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behandlats separat visar dock att inflytande över arbetet inte har en inverkan på 

alienationen av universitetsanställda över huvud taget, samtidigt som det finns en 

betydande inverkan på alienationen av it-arbetare. Oddskvoterna hos it-arbetare ligger 

kring 1,4 respektive 2, där 2 alltså avser en fördubbling av oddset för att it-arbetare ska 

vara alienerade till följd av att inte få påverka beslut som är viktiga för arbetet. 

 

Tabell 2. Binär logistisk regression över inflytande och 

alienation hos kunskapsarbetare. 

 Kunskapsarbetare 

Inflytande Logit Oddskvot 

Får inte bestämma hur arbetet utförs 0,312 1,367*** 

Får inte påverka viktiga beslut 0,488 1,628*** 

Nagelkerke R2 0,093 

N 1475 

(1) *P  0,05    **P  0,01    ***P  0,001 

 

Arbetsgivarens engagemang (Tabell 3) och i viss mån även arbetsplatsrelationer (Tabell 

4) har en betydelse för alienationen av kunskapsarbetare. När det kommer till bristen på 

återkoppling, så skiljer det sig dock mellan yrkesgrupperna. Bristen på återkoppling 

precis som brist på erkännande och uppmuntran ökar oddset för alienation hos it-

arbetare med en oddskvot på 1,5. Återkoppling har dock ingen signifikant inverkan på 

alienation hos universitetsanställda. För universitetsanställda är dock betydelsen av 

erkännande och uppmuntran desto större med en oddskvot på 1,9.  
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Tabell 3. Binär logistisk regression över arbetsgivarens 

engagemang och alienation hos kunskapsarbetare. 

 Kunskapsarbetare 

Arbetsgivarens engagemang Logit Oddskvot 

Får inte tillräcklig återkoppling 0,283 1,327* 

Får inte erkännande och uppmuntran 0,484 1,623*** 

Nagelkerke R2 0,111 

N 1475 

(1) *P  0,05    **P  0,01    ***P  0,001 

 

Konflikter på arbetsplatsen har ingen inverkan på alienationen av kunskapsarbetare, 

varken öppna eller dolda. Orättvisa har dock en större betydelse. Oddset för att vara 

alienerad ökar betänkligt hos de som känner sig orättvist behandlade på arbetet. Det 

finns en viss skillnad vad gäller inverkans styrka hos respektive yrkesgrupp. Att känna 

sig orättvist behandlad hade störst inverkan på alienationen av universitetsanställda med 

en oddskvot på 2. 

 

Tabell 4. Binär logistisk regression över 

arbetsplatsrelationer och alienation hos kunskapsarbetare. 

 Kunskapsarbetare 

Arbetsplatsrelationer Logit Oddskvot 

Förekommer dolda konflikter? -0,015 0,985 

Förekommer öppna konflikter? -0,140 0,869 

Känt dig orättvist behandlad? 0,562 1,755*** 

Nagelkerke R2 0,064 

N 1475 

(1) *P  0,05    **P  0,01    ***P  0,001 
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Nagelkerkes R2 är ett ungefärligt estimat på andelen förklarad varians hos alienation. 

Av tabell 2,3 och 4 framgår här att arbetsgivarens engagemang har störst 

prediktionsförmåga av alienation hos gruppen kunskapsarbetare med en förklarad 

varians på 11,1 procent. Därefter följer brist på inflytande över arbetet med 9,3 procent 

samt arbetsplatsrelationer med 6,4 procent. Det är dock viktigt att påpeka att de tre 

analyserna inte tar hänsyn till andra faktorer. 

        När orsaksfaktorerna analyseras med varandra så minskar styrkan i sambandet med 

alienation. Den minskning som sker är alltså en följd av detta och inte 

kontrollvariablernas inverkan. Återkoppling visar sig nu inte ha en inverkan på 

alienation hos kunskapsarbetare. Detta kan bero på att det föreligger multikollinearitet 

med någon annan oberoende variabel4. Den övergripande bilden är att 

kontrollvariablerna adderar förklaringar till alienation snarare än justerar de befintliga 

faktorernas inverkan. Den mindre förändring som ändå sker hos faktorerna till följd av 

kontrollvariabler är att inverkan på alienation i de allra flesta fall stärks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Med detta menas att det är svårt att utröna vad i analysen som egentligen orsakar alienation på 

grund av att vissa oberoende variabler samvarierar. Se korrelationsmatris appendix bilaga 4. 
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Tabell 5. Binär logistisk regression över inflytande, 

arbetsgivarens engagemang, arbetsplatsrelationer, 

kontrollvariabler och alienation hos kunskapsarbetare. 

 Modell 1 Modell 2 

Inflytande Logit Oddskvot Logit Oddskvot 

Får inte bestämma hur arbetet utförs 0,308 1,360*** 0,279 1,322** 

Får inte påverka viktiga beslut  0,290 1,336** 0,307 1,359** 

Arbetsgivarens engagemang     

Får inte tillräcklig återkoppling 0,209 1,233 0,219 1,245 

Får inte erkännande och uppmuntran 0,364 1,439** 0,398 1,488*** 

Arbetsplatsrelationer     

Förekommer dolda konflikter? -0,140 0,869 -0,056 0,946 

Förekommer öppna konflikter? -0,134 0,875 -0,123 0,885 

Känt dig orättvist behandlad? 0,352 1,422*** 0,402 1,495*** 

Kontrollvariabler     

Ålder - - -0,029 0,972*** 

Akademisk utbildning - - -0,459 0,632* 

Chefsbefattning - - -0,958 0,384* 

Tillsvidareanställning - - 0,154 1,166 

Kön (man) - - 0,640 1,897*** 

Nagelkerkes R2 0,173 0,217 

N 1475 1466 

(1) *P  0,05    **P  0,01    ***P  0,001 

 

De flesta av kontrollvariablerna har en inverkan på alienation hos kunskapsarbetare. 

Tabell 5 visar att de som har en chefsbefattning och de som har en akademisk utbildning 
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löper betydligt mindre risk att vara alienerade från arbetet. Oddset för att någon med en 

chefsbefattning ska vara alienerad minskar påtagligt jämfört med någon som inte har en 

chefsbefattning. Oddskvoten för ålder kan tyckas liten, men denna variabel har stor 

spridning. I realiteten innebär detta att någon som är 30 år äldre än någon annan löper 

betydligt mindre risk att vara alienerad. Vad gäller kön så framgår att män löper 

betydligt större risk att vara alienerade. 

        Sammantaget så visar resultatet att några av de faktorer som testats ökar oddset för 

alienation, dessa skiljer sig dock mycket åt mellan de olika yrkesgrupperna. Bristen på 

inflytande över arbetet hade en stor betydelse för alienationen av it-arbetare, dock inte 

alls hos universitetsanställda. Bristande återkoppling, erkännande och uppmuntran 

ökade också risken för alienation hos it-arbetare. Hos universitetsanställda fanns det 

ingen relation mellan återkoppling och alienation, däremot var bristen på erkännande 

och uppmuntran för sitt arbete av stor betydelse då det nästan dubblade oddset för 

alienation.  

        Samvariationerna mellan faktorerna får även till följd att den förklarade variansen 

minskar. De lyckas tillsammans förklara ungefär 17,3 procent av alienationen hos 

kunskapsarbetare. Brist på inflytandet över arbetet, känslan av att bli orättvist behandlad 

av chefer och kollegor samt bristen på erkännande och uppmuntran för sitt arbete ökade 

oddset för att kunskapsarbetare ska vara alienerade. Det enda som däremot är 

gemensamt för yrkesgrupperna när de analyseras separat är att bristen på erkännande 

och uppmuntran för det utförda arbetet, samt känslan av att bli orättvist behandlad ökar 

oddset för alienation. 
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6. Avslutande diskussion 

6:1 Summering 

Så, hur stor andel av kunskapsarbetare är alienerade från arbetet och i vilken 

utsträckning relaterar inflytande över arbetet, engagemang från arbetsgivaren och 

arbetsplatsrelationer till denna alienation? Resultatet visade att 13 procent av 

kunskapsarbetarna var alienerade. Brist på inflytande över arbetet ökar oddset för att 

kunskapsarbetare ska vara alienerade från arbetet. Oddset för alienation från arbetet 

ökade även till följd av vissa aspekter av dåliga arbetsplatsrelationer och brister i 

arbetsgivaren engagemang. De separata analyserna av de två olika yrkesgrupperna visar 

att det är mycket som skiljer sig åt vad gäller faktorernas inverkan på alienation.  

 

6:2 Diskussion 

Med vetskap om skillnaderna mellan universitetsanställda och it-arbetare blir det svårt 

att tala om kunskapsarbetare som en homogen yrkeskategori med gemensamma 

problem och arbetssätt. Denna problematik har Alvesson (2004) också påtalat. Även om 

de två yrkesgrupperna uppfyller en del av vad som antas vara gemensamt för 

kunskapsarbetare som till exempel hög utbildning och flexibla arbetsvillkor, så 

eftersöker man likväl ett användningsområde för begreppet. Det finns kanske mer 

gemensamt när det kommer till arbetsprocesser och alienerande faktorer hos 

fabriksarbetare, vilket kan vara en anledning till alienationsbegreppets popularitet under 

70/80-talet (Yuill, 2011). Detta bör dock inte förstås som att alienation inte förekommer 

hos olika kunskapsarbetare. 

        Ungefär 20 procent av de kunskapsarbetare som Nair & Vohra (2010) studerade 

var alienerade. Deras urval bestod uteslutande av it-arbetare vilket gör jämförelser med 

denna studies resultat intressant. Samtidigt bör man vara aktsam med jämförelser 

mellan de resultaten och de resultat som framkommit här, främst kanske på grund av 

olika sätt att operationalisera alienation. Nair och Vohra fann till skillnad från denna 

studies resultat att arbetsplatsrelationer hade en inverkan på alienation, de lyfte även 

fram att en begränsning av möjligheten att kunna ge uttryck för sig själv genom sitt 

arbete orsakar alienation av kunskapsarbetare. I viss mån bekräftar denna studies 
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resultat detta då de separata analyserna funnit att en begränsning av inflytande över 

arbetet är en riskfaktor för alienation hos it-arbetare, dock inte hos universitetsanställda.  

        Vidare så visar denna studie, precis som i Banai och Reisels (2007) studie, att det 

finns en koppling mellan alienation och att få uppmuntran för sitt arbete. Det är därmed 

tänkbart att ett ledarskap av alltför transaktionell stil orsakar alienationen av 

kunskapsarbetare (Sarros et al, 2002). Några skillnader mellan studierna är däremot att 

Banai och Reisel (2007) studerade självalienation hos tjänstemän och administratörer i 

flera olika länder medan vi här studerat alienation från arbetet hos kunskapsarbetare i 

Sverige. Detta skulle kunna ses som en indikation på att gränserna mellan alienation 

från arbetet och självalienation kanske inte nödvändigtvis är så stora. Det för snarare 

tankarna tillbaka till Marx syn på arbete som en del av människans natur. Nämligen att 

arbete är en såpass vital del av människan att alienation från arbetet löper över i 

självalienation. 

        Gällande studiens definition av alienation så identifierades inledningsvis, med både 

teori och tidigare forskning, vad som är alienation samt hur väl det kan definieras 

utifrån de frågeställningar som funnits till hands. Genom att fokusera på förfrämligandet 

från arbetet så frångicks ett flerdimensionellt synsätt på alienation. Detta har bland 

annat inneburit att känslan av maktlöshet inte varit en del i studiens definition. I och 

med detta har brist på inflytande över arbetet kunnat testas med större trovärdighet då 

upplevd maktlöshet kan ses som en naturlig följd av begränsat inflytande.  

Studiens metodaspekter överlag förtjänar några klargöranden. Diskussionen om urvalet 

och att det bestått av två heterogena yrkesgrupper har redan fått mycket utrymme. Det 

sågs däremot som eftersträvansvärt att inkludera olika yrkesgrupper i en studie av 

kunskapsarbetare, speciellt eftersom syftet är att finna gemensamma faktorer för denna 

grupp. Vad gäller valet av en binär logistisk regression och en dikotomisering av 

variabeln alienerad så resulterar detta i en del informationsbortfall. Detta kan vara en av 

förklaringarna till att så få av orsaksfaktorerna visat en signifikant inverkan. Samtidigt 

har det legat inbäddat i studiens syfte att göra en distinktion mellan alienerad och inte 

alienerad, antingen eller och därmed inte grad av alienation. Valet att inte indexera 

frågeställningarna kan också ha bidragit till detta. Samtidigt har detta tillvägagångssätt 

inneburit att skillnader mellan olika frågeställningar har kunnat synliggöras. Trots denna 

fördel så framstår det tydligt att detta sätt att mäta är för smalt. På ett mer generellt plan 

så bör det återigen påpekas att it-arbetarna kommer från ett och samma företag och de 

universitetsanställda jobbar på samma universitet. Studiens validitet hänger därmed 
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delvis på att företaget och universitetet är representativt för it-företag och universitet i 

Sverige. 

 

6:3 Slutsats 

Studien visar att fortsatta studier av alienation hos kunskapsarbetare troligtvis görs bäst 

genom att studera enskilda yrkesgrupper var för sig. Dessa studier kan med fördel ha ett 

endimensionellt förhållningssätt till alienation där själva förfrämligandet är det centrala 

för att på så vis testa vad det är som tycks orsaka detta förfrämligande.  

        Denna studies resultat vittnar om att detta förfrämligande delvis orsakas av orättvis 

behandling samt brister på erkännande och uppmuntran. Det finns goda skäl att anta att 

om man inom företag och organisationer förstår och sätter värde på att ge uppmuntran 

och erkännande till medarbetarna på alla nivåer, så minskar riskerna för alienation. 

Dock skall det förtydligas att enbart fokus på rättvis behandling, uppmuntran och 

erkännande inte på något vis skall ses som det enda som kan stävja alienation hos 

kunskapsarbetare. Det krävs dock förståelse för de arbetsmässiga strukturerna hos de 

olika yrkena för att identifiera relevanta orsaker till alienation. Man kan anta att 

individers yrkesidentitet i stor utsträckning formas av hur de organisatoriska 

strukturerna ter sig. En rimlig följd av detta är att det skapas en rad förväntningar hos 

individen kring hur ens förhållande till arbetet skall se ut. Det är inte på något vis 

märkligt att detta förhållande skiljer sig bland olika yrken vilket skulle få till följd att 

vissa faktorer har större påverkan på alienation inom en viss yrkeskategori men inte hos 

en annan. 
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Appendix 

 

Bilaga 1. Tabell över frågeställningar i studiens variabler 

 N(bortfall) Svarsskala Medelvärde Standardavvikelse Medelfel 

Hur ofta känner du 

dig fylld av energi 

under arbetsdagen?  

1475 1 - 5 3,43 0,87 0,02 

Jag upplever mitt 

arbete som 

engagerande 

1475 1 - 5 4,02 0,81 0,02 

Jag upplever att 

mitt arbete är 

betydelsefullt 

1475 1 - 5 3,91 0,84 0,02 

Får inte bestämma 

hur arbetet utförs 

1475 1 - 5 4,03 0,90 0,02 

Får inte påverka 

viktiga beslut  

1475 1 - 5 3,64 0,95 0,02 

Får inte 

erkännande och 

uppmuntran 

1475 1 – 5 3,06 1,05 0,03 

Får inte tillräcklig 

återkoppling 

1475 1 - 5 3,03 1,03 0,03 

Förekommer dolda 

konflikter? 

1475 1 - 5 2,48 1,15 0,03 

Förekommer 

öppna konflikter? 

1475 1 - 5 1,96 0,95 0,02 

Känt dig orättvist 

behandlad? 

1475 1 - 5 1,99 1,02 0,03 
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Bilaga 2. Tabell över kontrollvariabler 

 N (bortfall) Procent Värde Medelvärde Standardavvikelse Medelfel 

Ålder 1466(9) 99,4 24 - 69 45 11,05 0,29 

Kön      0,01 

Män 849 57,6     

Kvinnor 626 42,4     

Totalt 1475 100     

Utbildning      0,01 

Akademisk 

utbildning 

1148 77,8     

Inte akademisk 

utbildning 

327 22,2     

Totalt 1475 100     

Befattning      0,01 

Chefsbefattning 171 11,6     

Inte chefsbefattning 1304 88,4     

Totalt 1475 100     

Anställning      0,01 

Tillsvidare 

anställning 

1280 86,8     

Inte 

tillsvidareanställning 

195 13,2     

Totalt 1475 100     
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Bilaga 3. Korrelationer över oberoende variabler 
 Får inte 

bestämma 

hur arbetet 

utförs 

Får inte 

påverka 

viktiga 

beslut 

Får inte 

tillräcklig 

återkoppling 

Får inte 

erkännande 

och 

uppmuntran 

Förekommer 

dolda 

konflikter? 

Förekommer 

öppna 

konflikter? 

Känt dig 

orättvist 

behandlad? 

Får inte 

bestämma hur 

arbetet utförs 

 

1 

 

0,462*** 

 

0,153*** 

 

0,174*** 

 

0,068** 

 

0,071** 

 

0,121*** 

Får inte 

påverka 

viktiga beslut 

  

1 

 

0,332*** 

 

0,325*** 

 

0,211*** 

 

0,130*** 

 

0,210*** 

Får inte 

tillräcklig 

återkoppling 

  

 

 

1 

 

0,752*** 

 

0,323*** 

 

0,203*** 

 

0,369*** 

Får inte 

erkännande 

och 

uppmuntran 

    

1 

 

0,286*** 

 

0,197*** 

 

0,367*** 

Förekommer 

dolda 

konflikter? 

     

1 

 

0,689*** 

 

0,541*** 

Förekommer 

öppna 

konflikter? 

      

1 

 

0,443*** 

Känt dig 

orättvist 

behandlad? 

       

1 

(1) *P  0,05    **P  0,01    ***P  0,001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


