
 

 

 

 

 

Visst är din framtid hos oss? 

En kvantitativ studie som analyserar vilka faktorer som kan få anställda att se sin nuvarande 

arbetsplats som sin framtida. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning det finns ett samband mellan 

faktorerna påverkan, känsla av sammanhang, mening och huruvida en anställd kommer att se 

sin nuvarande arbetsplats som sin framtida. Analysen baseras på multipel regressionsanalys. 

Analysen visar att faktorn mening och känsla av sammanhang har ett samband i frågan om 

önskad framtida arbetsplats, och att påverkan tillsammans med de andra variablerna inte har 

det. Resultatet visar att variablerna, beroende av varandra, har en förklaringskraft på 13,7 

procentenheter. Det framkom att den anställdes uppfattning angående dennes möjlighet till 

påverkan och dennes känsla av sammanhang resulterar i en hög uppfattning i känsla av 

mening, vilket utifrån de olika teorierna var ett väntat resultat. 
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1. Inledning 

För både samhället och den enskilda människan har arbetet stor betydelse. Det är en av 

grundstenarna som samhället är byggt på; för att vara en del av samhället behöver individen 

vara en del av arbetslivet (Paulsen, 2010). Detta kan föra tanken vidare till vad som då får 

den anställde att vilja arbeta på just sin arbetsplats. Trots att arbete ses som en stor del av vårt 

samhälle finns de få svar på vad som faktiskt ger den anställde en känsla av att vilja fortsätta 

sitt arbete. Paulsen skriver att arbetet har gått från ett behov till en rättighet, dock är ett jobb 

nödvändigt för att den anställde ska känna sig delaktig i samhället. I och med detta arbetar 

allt fler av en känsla att de måste, vilket bidrar till ett lågt engagemang. Paulsen skriver att 

många, på grund av brist på känsla av mening, utför tomt arbete där de sysslar med privata 

aktiviteter under arbetstiden. För arbetsgivarens möjlighet att behålla den nuvarande 

personalen när arbetet, i Paulsens mening, ses som tomt kan faktorer som studien ämnar hitta 

vara av relevans.  

SCB:s arbetsmiljöundersökning från 2017 (Arbetsmiljöverket) visade att omkring 40% av de 

anställda i åldersgruppen 16–29 upplever en brist av både intresse och stimulans på sin 

arbetsplats. Undersökningen påvisar att det finns en risk att åldersgruppen 16–29 inte ser en 

anledning att vara kvar på sina nuvarande arbetsplatser i samma utsträckning som äldre 

generationer, vilket gör frågan till sociologiskt relevant. Därför finns en betydelse att 

undersöka och analysera vad som kan avgöra vad en anställd finner viktigt för att stanna på 

sin arbetsplats. Utifrån valda teorier och forskning bör den anställde som kan påverka sitt 

arbete, har en känsla av sammanhang och upplever meningsfullhet på sitt arbete, att se sin 

nuvarande arbetsplats som sin framtida. Den anställde som inte upplever detta borde således 

känna sig alienerad från sin arbetsplats och i högre utsträckning inte se sin nuvarande 

arbetsplats som sin framtida. 

Förhoppningen med undersökningen är att studiens resultat ska kunna ge kunskap och insikt. 

Detta för att assistera företag och organisationer i deras arbete med faktorer som kan påverka 

de anställdas inställning till att se sin nuvarande arbetsplats som sin framtida, och således 

kunna behålla dem inom sitt företag.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att undersöka i vilken utsträckning ett samband finns huruvida anställda ser 

sin nuvarande arbetsplats som sin framtida. Detta genom faktorer om påverkansmöjligheter, 

känsla av sammanhang respektive mening i arbete. Med det syftet formulerades dessa frågor 

följaktligen. 

-    I vilken utsträckningen finns det ett samband huruvida en anställd kommer att se sin 

nuvarande arbetsplats som sin framtida genom möjligheten att påverka sitt arbete i form av 

tid, plats och tillvägagångssätt? 

-    I vilken utsträckningen finns det ett samband huruvida en anställd kommer att se sin 

nuvarande arbetsplats som sin framtida i förhållande till den anställdes känsla av 

sammanhang? 

-    I vilken utsträckningen finns det ett samband huruvida en anställd kommer att se sin 

nuvarande arbetsplats som sin framtida genom företagets förmåga att få den anställda att 

känna mening i sitt arbete?    

1.2 Avgränsningar 

Alla data till följande studie är insamlad från anställda inom ett universitet och ett IT-företag i 

Sverige, den är inte generell för hela arbetsmarknaden. Studien avser inte belysa betydelsen 

av ekonomisk kompensation respektive familjesituation, vilket innebär att faktorer så som 

respondenternas inkomst i form av lön inte analyseras. Inte heller anställdas sociala låsning i 

form av familjesituation analyseras i denna studie. Avgränsningen grundar sig i att studien 

ämnar undersöka ”andra sidan av myntet” i frågan om att bibehålla personal. Ekonomiska 

incitament kan under en kortare tid uppmuntra en anställd att stanna kvar på ett arbete, men 

att kontinuerligt höja den anställdes lön eller betala ut bonusar är inte en hållbar lösning för 

företaget långsiktigt.  

Vidare exkluderar studien de anställda som har en tidsbegränsad anställning. Detta då studien 

inte kan anta att projektanställda har för avsikt att se sin arbetsplats som sin framtida. 

Dessutom kan vissa företag endast se tidsbegränsade anställningar som just en tillfällig 

lösning och har inte för avsikt att behålla personalen när dess projektet eller anställningen går 

ut. Vidare utgår studien från att tillfälligt anställda i mindre utsträckning får möjligheten eller 

kräver möjligheten att påverka sitt arbete, uppleva en känsla av sammanhang eller att uppleva 

sitt arbete meningsfullt. 
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1.3 Disposition 

Studien består av totalt fem delar. Den andra delen beskriver och behandlar tidigare forskning 

i form av olika vetenskapliga artiklar och teorier relevanta till studien. Teorier som behandlas 

är Marx och Seemans alienation, den sociotekniska teorin och Antonovskys teori om känsla 

av sammanhang. Artiklarna presenterar olika synsätt på begreppen mening och motivation på 

arbetsplatser, samt vikten av att identifiera påverkande faktorer. I studiens tredje del förklaras 

val av metod och data för studien samt analysförfarandet, där presenteras hanteringen av 

valda data. Vidare diskuteras och motiveras varför följande analysmetod valts. I den fjärde 

delen redovisas studiens resultat av gjord regressionsanalys, detta i form av tabeller och 

deskriptiva data. Studiens sista del påbörjas med en sammanfattning av resultatet, därefter 

förs en avslutande diskussion med koppling till tidigare forskningen och teori. 

2. Teori och begrepp 

I denna del av studien förklaras flertal relevanta teorier och tidigare forskning med koppling 

till valda faktorer inom arbetet. Det presenteras hur dessa faktorer tolkats genom tidigare 

forskning och i vilken utsträckning de anses kunna påverka huruvida en anställd ser sin 

nuvarande arbetsplats som sin framtida. Studien argumenterar för att de valda faktorerna, 

påverkan, känsla av sammanhang samt mening, har betydelse för viljan att vara kvar på sin 

nuvarande arbetsplats.  

För läsarens förståelse ämnar faktorn påverkan att belysa i vilken grad den anställde kan 

bestämma över sitt arbete i form av tid, plats och tillvägagångssätt. Känsla av sammanhang 

syftar på den anställdes förståelse angående sina arbetsuppgifter. Faktorn mening syftar i 

studien på den anställdes uppfattning av engagemang och betydelse på arbetet.  

2.1 Historisk tolkning av alienation  

Utifrån Marx ([1844] 1932) alienationsteori ska studien försöka besvara och diskutera 

frågeställningen om den anställdes känsla av mening och påverkan inom sitt arbete har ett 

samband med huruvida den anställde ser sin nuvarande arbetsplats som sin framtida. Marx 

tolkning av alienation är sammanfattningsvis att det för människan är naturligt att uttrycka sig 

kreativt och förverkliga sig själv genom arbete, något han påstår inte fungerar i det 

kapitalistiska samhället. Vidare ansåg han att människan i sitt arbete lägger ner alla sina 

förmågor, sin energi, sin vilja, sin intelligens och sin kroppskraft. Syftet med arbetet blir 

således att skaffa resurser för både människans livsuppehälle och dennes 
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behovstillfredsställelse. Enligt Joachim Israel ansåg Marx att ”Arbete är människans 

viktigaste aktivitet, [...]” (Israel, 1971: s. 51). Marx hävdade att arbetet för människan är 

ändamålsenligt och skapande. Vidare beskrev Marx arbetet för människan som en medveten 

och intelligent handling och inte bara något instinktivt, människans arbete har andra syften än 

att enbart ge resurser för att leva. Marx hävdar att arbetet är en väsentlig del av människas liv, 

hans teori handlar om att arbetet inte bör ses som något nödvändigt ont, utan som något som 

bör vara en möjlighet för det mänskliga självförverkligandet.  

Arbetets syfte blir enligt Marx ([1844] 1932) dels att tillfredsställa behov hos människor som 

utför arbetet, producera något som är till nytta för andra människor, dels att ge en möjlighet 

för människan att realisera sig själv som en varelse och utnyttja sin kreativitet. Däremot är det 

sistnämnda enligt Marx inte möjligt i det kapitalistiska samhället. Där tillfaller 

arbetsprodukten och dess värde oftare någon annan än själva tillverkaren, vilket medför att 

arbetaren blir främmande för sitt resultat av arbetet och blir alienerad. Marx förklarar det 

följande: ”Hans arbetskraft, som har förvandlats till ett ting, en vara som kan köpas och 

säljas, upplevs inte längre som hans livskraft.” (Israel, 1971: s. 58). Enligt Marx kan arbetet 

bli värdefullt om det ses som ett medel vilket ämnar skapa produkter för mänskliga behov. 

Även om det ger arbetaren lycka och frihet samt, som tidigare nämnt, om det ger människan 

en möjlighet att realisera sig som en medveten varelse. Därför kommer denna studie använda 

sig av Marx syn på alienation när den tolkar resultaten från faktorerna känsla av sammanhang 

och mening. Den förklaringen av Marx syn på alienation för oss vidare till en senare tolkning 

av alienation som presenteras av Melvin Seeman.  

2.2 Senare tolkning av alienation 

Seeman förklarar i sin text On the meaning of alienation (1959) uttrycket alienation genom 

att koppla den historiska användningen till en mer modern empiri. Alienation är ett uttryck 

som använts på flera olika sätt, i denna text försöker Seeman förklara sina fem moderna 

tolkningar av detsamma. Han hävdar att det finns fem olika dimensioner av alienation; 

maktlöshet, meningslöshet, normlöshet, isolering och självförfrämligande. Då Seeman har en 

bredare tolkning av uttrycket alienation kommer frågeställningarna angående individens 

påverkan, känsla av sammanhang och mening analyseras genom denna teori, men med 

hänsyn till Marx ([1844] 1932) tolkning.  

Seemans (1959) dimension maktlöshet är den dimension som starkast överensstämmer med 

Marx tolkning av uttrycket i ett kapitalistiskt samhälle och den tolkningen som flitigast 
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används i litteraturen. Med alienation genom maktlöshet hänvisas det till den anställdes 

maktlöshet i sitt arbete gentemot kapitalägaren, något enligt Marx ([1844] 1932) handlar det 

om den anställdes oförmåga att se sitt eget värde i produktionen eller själva produkten. Då 

Marx beskrev det i ett mer specifikt förhållande i arbetet ansåg Seeman (1959) att det snarare 

handlar om den anställdes uppfattning om hur mycket kontroll den anställde bör ha. Den 

andra dimensionen är meningslöshet. Seeman påstår att människor i en numera intelligent, 

funktionell rationell och specialiserad värld ofta står handfallna inför att ta ett beslut då de 

saknar en egen inblick och förståelse för vad som pågår. När människan saknar denna inblick 

uppstår vad Seeman kallas för meningslöshet, där människan inte kan se konsekvensen av sitt 

beslut. 

Seemans (1959) fjärde typ av alienation är isolation där han beskriver det som ett tillstånd där 

arbetarens inte känner samhörighet med sin arbetsplats, något som sker då arbetaren saknar 

förståelse för kopplingen mellan prestation och belöning. Den sista dimension är 

självfrämlingskap. Seeman definierar det som ett tillstånd där individen inte längre känner 

igen sig själv eller lyckas bli involverad i sin arbetsuppgift. När arbetaren saknar kontroll 

över sin arbetsprocess uppstår en känsla av likgiltighet. Om arbetaren upplever alienation kan 

denna drabbas av det Pines och Aronsson (1988) kallar för emotionell utmattning. En 

konsekvens av den emotionella utmattningen kan vara utbrändhet och i slutändan 

sjukskrivning, något Arbetsmiljöverket (2020) studerat och uppmärksammat både företag och 

anställda på. Således kommer denna studie i analysdelen använda sig av Seemans alienation 

för att tolka påverkan, känsla av sammanhang och mening. 

2.3 Socioteknisk teori 

Enligt Grenholm (1994) hävdar den sociotekniska teorin att människan mister 

arbetstillfredsställelse när arbetet inte har tillfredsställande produktionsteknologi eller har en 

för dålig utformning av arbetsorganisationen. Såldes är variabeln påverkan och dess resultat 

något som kommer analyseras utifrån den sociotekniska teorin. Den sociotekniska teorin och 

synen på alienation, isolering, självförverkligande och frihet är sammankopplat till 

frågeställningen angående i vilken utsträckningen den anställdes möjlighet att själv påverka 

arbetet avgöra ifall den anställde ser sin nuvarande arbetsplats som sin framtida.  

Grenholm (1994) menar att den sociotekniska teorin innehåller en normativ uppfattning delad 

av flera olika arbetspsykologier och arbetssociologier. Den normativa uppfattningen inom 

den sociotekniska teorin är att företag bör analyseras som ett sociotekniskt system, inte enbart 
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som ett socialt system. Den sociotekniska teorin syftar att man måste ta i hänsyn till hur 

tekniken inom arbetet är utformad och hur arbetsprocessen är organiserad. Likt den 

marxistiska teorin hävdar den sociotekniska teorin att motsatsen till arbetstillfredsställelse är 

alienation. Dock ser den sociotekniska teorin inte alienation som en sociologisk process, utan 

som ett psykologiskt tillstånd i form av en låg behovstillfredsställelse genom arbetet. De 

hävdar att alienation är känsla av maktlöshet, meningslöshet, isolering och självfrämlingskap. 

De motsätter sig också den marxistiska teorin om att alienation sker genom privat ägande av 

produktionsmedlen och produkten. Istället tolkar de alienationen som något som sker i 

tillverkandet och organiseringen inom företaget. 

Genom Grenholms (1994) tolkning av den sociotekniska teorin kan alienation kännetecknas 

genom en låg grad av självbestämmande, en löpandeband-produktion och en 

arbetsuppdelning som skalar ner tillverkandet till mindre monotona små uppgifter. Enligt 

honom påstår sociotekniken att alienationen kan upphävas genom ökat självbestämmande och 

arbetsutvidgning. De anställda bör få utrymme att bestämma över arbetets utförande och med 

ett sådant självbestämmande kommer de anställdas arbetstillfredsställelse att öka. I studier 

genomförda av Emery och Thorsrud (1969) på fyra företag i Norge visade de att förändringar 

i form av ökad självbestämmande, en högre variation i arbetet och införande av 

självbestämmande grupper ledde till ökad tillfredsställelse liksom till ökad produktivitet. 

Medan Marx ([1844]1932) hävdade att alienation kunde avskaffas enbart genom en 

förändring i produktionsförhållandena finns det enligt den sociotekniska teorin flera olika 

lösningar på problemet. 

Uppfattningen inom sociotekniken är att människan som arbetar ska få möjligheten att 

tillfredsställa sina behov och att arbetet bör vara en källa till dennes behovstillfredsställelse. 

Grenholm (1994) påpekar att arbetet inte endast ska ge ekonomiska resurser för människan 

att använda på sin fritid för att nå sin behovstillfredsställelse, utan redan genom arbetet bör 

människans behov tillfredsställas. Sociotekniken tar, likt denna studie, avstånd från faktorer 

som lön och religiös övertygelse, utan hävdar att människan önskar att tillfredsställa sina 

behov i sitt arbete och att detta är människans största motivation till effektivt arbete. Den 

motsätter sig både den Tayloristiska teorin som anser att människan är ovilliga att arbete och 

endast gör så i utbyte mot ekonomiska belöning, samt HR-teorin om att socialt utbyte skulle 

vara en motivation för den anställde. Den sociotekniska teorin påstår att människans 

motivation på arbetet kommer från möjligheten att tillfredsställa sig själv, och att möjligheter 
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till högre lön eller starka sociala relationer inte bidrar lika starkt till den anställdes 

motivation.  

Enligt Grenholm (1994) anser den sociotekniska teorin att människan önskar tillfredsställa 

sina psykologiska behov, och i de fall där människans fysiologiska och sociala behov redan 

är tillfredsställda kan strävan efter att utveckla sina individuella talanger fortfarande ge den 

anställde motivation. Grenholm förklarar att den sociotekniska teorin har influerats av flera 

psykologer och sociologer skiljer sig den precisa uppfattning om vilka dessa psykologiska 

begrepp är. Den vanligaste uppfattningen är att de psykologiska behoven är uppskattning, 

social integration, självförverkligande, frihet. Teorin påvisar vidare att arbetstillfredsställelse 

har ett instrumentellt värde, dels som ett medel för att öka produktionen men även som ett 

medel att förverkliga värden som psykisk hälsa och delaktighet. Den sociotekniska teorin och 

synen på alienation, isolering, självförverkligande, frihet är ursprunget till frågeställningen 

angående i vilken utsträckningen den anställdes möjlighet att själv påverka sitt arbete spelar 

in. Den sociotekniska teorin berör en teknisk aspekt, denna studie kommer dock använda 

denna teori för att tolka faktorn påverkan då sociotekniken i stor del handlar om den 

anställdes möjlighet att påverka och utforma sitt eget arbete, oavsett tekniska förutsättningar. 

2.4 Empirisk forskning inom sociotekniken 

Emery och Thorsrud (1969) tar i sin bok Medinflytande och Engagemang upp att människan 

har andra behov och krav än lön, arbetstid, skydd mot skaderisker och godtyckliga 

uppsägningar, de beskriver det som ”Sådana eller likartade former av lön eller allmänna 

anställningsvillkor är viktiga, men otillräckliga särskilt sedan de grundläggande materiella 

behoven tillfredsställda.” (Emery & Thorsrud, 1969: s. 19). Istället pekar författarna på att 

den anställda numera efterfrågar andra behov. Dels möjligheten att lära sig något inom 

arbetet och dels att kunna ta egna beslut inom ett avgränsat område. Vidare har den anställde 

ett behov av medmänsklighet och respekt på arbetsplatsen. Dessutom bör den anställde kunna 

se sammanhanget mellan arbetet och omvärlden, detta så att denne ser på sitt arbete som 

nyttigt och värdefullt. Slutligen beskriver de att den anställde har ett behov av att se arbetet 

förenas med framtidsförhoppningar. Emery och Thorsrud genomförde fyra fältstudier med 

målsättningen att öka de anställdas inflytande och tillgodose vissa psykologiska behov. Deras 

tanke var att genom detta skulle de anställdas mänskliga och, förhoppningsvis även, 

produktiva resurser skulle öka. Målsättningen med deras arbete var att minska de anställdas 

alienation genom att förebygga den anställdes känsla av utanförskap gentemot företaget. En 
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viktig del i deras arbete mynnar ut att de anser att självstyrande grupper är en lösning. Med en 

självstyrande grupp får medlemmarna en samhörighet vilket minskar risken för att arbetarna 

skulle uppleva någon form av alienation, något som i längden ger företaget en ökad 

produktion. Emery och Thorsruds resultat från sin forskning pekade på att med större 

möjlighet till kontroll över sitt eget arbete upplevde den anställde en högre grad av 

tillfredsställelse, vilket innebar att de psykologiska behoven inom arbetet tillfredsställdes i 

högre grad.  

Vidare gav självstyrande grupper en bättre inlärningssituation för nyanställda samtidigt som 

de anställda i en högre grad fick möjlighet till att ta eget ansvar och fatta egna beslut. 

Dessutom gav de självstyrande grupperna psykologisk tillfredsställelse genom ett ökat 

medmänskligt stöd och erkännande. För förtydligade ska det dock påpekas att denna studie 

inte analyserar om den anställde arbetar i grupper, men däremot analyseras den om den 

anställde, i grupp eller individuellt, har möjlighet att påverka sitt arbete. Den sociotekniska 

teorin kommer användas för att analysera faktorn påverkan som berör i vilken utsträckning 

den anställda har en möjlighet att påverka sitt arbete. Utifrån Emery och Thorsruds (1969) 

studie borde den anställda som har en stor möjlighet att påverka sitt arbete i form 

självbestämmande och produktionsförhållanden mer troligt se sin nuvarande arbetsplats som 

sin framtida. 

Gardell beskriver i sin bok (1977: s. 14) att arbetsglädje i en stor utsträckning är beroende av 

följande förhållanden: ”Möjligheterna till inflytande och kontroll över sin egen 

arbetssituation, möjligheten att uppleva sin arbetsinsats som meningsfull och angelägen samt 

möjligheten att i arbetet har kontakt och gemenskap med andra människor.”. Han hävdar att 

den tekniska utvecklingen och rationaliseringen, i form av säker och förutsägbar produktion, 

har lett till att dessa möjligheter till arbetsglädje har minskat.  

Vidare påpekar Gardell (1977) att produktionstekniken har en central och kanske avgörande 

betydelse. De industriella och rationaliserade produktionsformerna som företag nu använder 

sig av innebär inskränkningar på individens självbestämmande. Gardell anser att de påverkar 

individens och dennes fundamentala mänskliga behov, som att ha inflytande och kontroll 

över sin egen arbetsorganisation och att uppleva arbetet som meningsfullt. Däremot påpekar 

han att människans behov av arbetstillfredsställelse kan variera. Enligt Westlander (1976) har 

andra förhållanden som ålder, kön och familjesituationen inflytande över i vilken 

utsträckning den anställde behöver tillfredsställelse även från arbetet. Däremot visar Gardells 
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(1977) studie att oavsett övriga faktorer så har de anställda med lägre självkänsla och mindre 

tillfredsställelse oftare ett arbete som de upplever som monotont och osjälvständigt. 

Vad är då lösningen på denna avsaknad av arbetstillfredsställelse enligt Gardells forskning. 

Gardell (1977) anser att den tekniska utvecklingen ska anpassas och värderas efter 

människans situation i arbetet och dennes möjlighet till självbestämmande och möjligheter att 

utveckla ett yrkesmässigt ansvar. Han anser att de ekonomiska och hälsomässiga motiven 

borde vara tillräckligt starka argument för att anpassa arbetet mer efter den anställde, och inte 

den anställde efter den nuvarande arbetssituationen.  

I en av sina rapporter försöker Blauner (1964) genom en analys förklara relationen mellan 

arbetets art och arbetstillfredsställelse. Han vill visa att utbytet, i detta fall industriarbetaren, 

får av sitt arbete är beroende av vilken roll eller funktion han har i produktionssystemet. 

Utifrån hans forskning påstår han att det finns fyra typer av alienation. Enligt studiens 

tolkning av Blauners teori berör den både variabeln påverkan och mening. Blauner 

exemplifierar detta med två typer av specialfall. I det första fallet ”manipulerar” arbetaren på 

eget initiativ den tekniska utrustningen. Blauner hävdar att både produktskvantiteten och 

produktkvaliteten då beror på arbetarens kunnande och insatsvilja. Således blir den tekniska 

utvecklingen överflödig, då den anställde ändå inte kommer producera mer arbete ifall den 

saknar mening. Det andra fallet är när arbetaren placeras i ett maskinellt produktionssystem 

där dennes åtgärder redan är förutbestämda och utarbetade. Produktmängden och 

produktkvaliteten blir då i hög grad beroende av den maskinella processen och 

produktionssystemets organisation. 

I det första exemplet står arbetaren fri i förhållande gentemot produktionssystemet, medan 

han i det senare exemplet är helt bunden till produktionssystemet. Blauner (1964) försöker 

förmedla att teknologin i ett företag spelar en stor roll för individens upplevelse av 

delaktighet. Utifrån teorierna om alienation räknar Blauner med fyra olika former av 

alienation inom arbetet, powerlessness, meaninglessness, social isolation och self-

estrangement (Blauner 1964: s. 32). Den första formen powerlessness uppstår när individen 

är oförmögen att kontrollera eller ha inflytande över de egna arbetsförhållandena. Vidare 

diskuterar han formen meaninglessness som förekommer när individen är oförmögen att 

uppfatta den egna insatsens mening och sammanhang med produktionens allmänna syfte. 

Dessutom menar Blauner att det finns en form han kallar för social isolation som 

förekommer när individen är oförmögen att känna samhörighet med arbetsplatsen som socialt 
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system. Sist hävdar han att self-estrangement är en form av alienation som förekommer när 

individen misslyckas med att bli involverad i sin arbetsuppgift. 

När arbetaren befinner sig i någon av dessa situationer innebär det att denne inte får möjlighet 

att utnyttja sin kapacitet på ett sådant sätt att arbetaren kan nå en självkännedom, något 

anställda behöver för att inte känna sig alienerad på sitt arbete enligt Blauner (1964).  

2.5 Motivation i arbetet 

Inom området av arbetsmotivation har flertal forskare presenterat idéer. Gagné och Deci 

(2005) nämner i sin studie teorier så som agendasättande teorin, Action regulation theory 

(ART), Herzberg och många fler. De själva förespråkar self determined theory (SDT) vilket 

handlar om motivation som kontrollerande faktorer, men kritiserar tidigare nämnda teoriers 

brist på vikten av självstyrande som motivation. Författarna argumenterar för att 

arbetsmotivation inte enbart kan ses utifrån enskilda olika faktorer så som lön och semester, 

det finns en annan sida av myntet i form av mening. Enbart fråga om incitament, lön eller 

semester kommer inte vara tillräckligt för att förstå frågan om arbetsmotivation. Dock lyfter 

de vikten av att se till både kontrollerande och självstyrande faktorer, då de kommer att 

påverka den anställde på olika sätt i fråga om kreativitet och processhantering. 

Vidare diskuteras frågan om intern och extern motivation, vilket påverkar den anställde på 

olika sätt. Den interna kommer ifrån att någonting upplevs kul och givande för den anställde, 

där den externa istället handlar om motivation med någon form av belöning som motivation. 

Detta diskuteras även av Shkoler och Kimura (2020) där de gjorde en undersökning med just 

arbetsmotivation till grund. I studien framkom det att olika länder och yrken kommer att 

uppfatta intern och extern motivation olika vilket kommer påverka hur mycket de kommer 

investera i arbetet och på arbetsplatsen. De skrev att både den interna och externa 

motivationen är av betydelse. 

Sievers skrev i sin artikel ([1986] 2016) att motivation i arbetet egentligen är ett påhitt och att 

det snarare handlar om att människor försöker hitta en mening med livet. Meningen kan 

antingen hittas via en hobby eller en stark tro, eller genom motivation i arbetet. Motivationen 

blir därmed ett surrogat för meningen. Artikeln lyfter även att de anställda inte har möjlighet 

att finna sin egen motivation och att de därför är beroende av att ledningen ska hjälpa dem 

med detta. Sivers argumenterar för meningen i form av motivation där det i allt större sker en 

splittring i samtida arbetsplatser, att det därför är viktigt för arbetsgivare att de anställda 

känner motivation för att stanna.  
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2.6 Känsla av sammanhang 

Teorin kring känsla av sammanhang (KASAM) utformades av Aaron Antonovsky (2005) 

genom hans studier av vad som höll människor friska på deras arbetsplats. Antonovsky kom 

fram till tre olika dimensioner av KASAM, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet handlar om att individen ska kunna förstå olika händelser är sammankopplade 

och att informationen uppfattas som strukturerad. En person som upplever begriplighet kan 

också uppleva förutsägbarhet, vilket skulle ge individen en känsla av att i framtiden kunna 

förstå även svårare uppgifter. Hanterbarhet handlar om att individen har de resurser och den 

kunskapen motsvarade de krav som ställs. Individen ska känna att framtida utmaningar kan 

hanteras av antingen de själva eller någon omkring dem. Meningsfullhet handlar om att 

individen ska tycka att de krav och utmaningar de ställs inför är värda engagemang. Med en 

hög grad av meningsfullhet ses krav och utmaningar som något motiverade och kan nästan 

välkomnas av individen. Den anställda vill vara delaktig och engagerade i processen. 

KASAM är en viktig del i individens liv, både privat och som denna studie avser att 

undersöka, inom arbetslivet. Denna teori förstärker vikten av att analysera ifall den anställde 

känner får tillräckligt med återkoppling inom sitt arbete och hur definierade dennes mål i 

arbetet är. Med en hög grad av känsla av sammanhang borde den anställda förstå sin roll och 

funktion på sitt arbete och då mer troligt vilja stanna på sin arbetsplats.  

2.7 Upplevd meningsfullhet i arbete  

I sin studie angående arbetets mening skriver Rosso et al. (2010) att det finns skillnad mellan 

mening och meningsfullhet. De särskiljer mening i form av lön, religiösa uppgifter eller som 

möjlighet att ge uttryck för en kreativ sida och individens känsla av meningsfullhet inom sitt 

arbete. I studien beskriver de flera olika aspekter som kan påverka den anställde. De hävdar 

att arbeten med en hög form av autonomi, där den anställde har självbestämmanderätt och 

arbeten med en hög grad av olika krav på skicklighet, ofta leder till en känsla av 

meningsfullhet inom arbetet. Vidare påpekar de att meningsfullhet i längden bidrar till en 

ökad motivation hos den anställde. Dessutom visade de i studien att utifall den anställde har 

en hög grad av förståelse för uppgiftens betydelse, både för sig själv och för andra, kan det ge 

den anställde en uppfattning och känsla av meningsfullhet i sitt arbete.  

Arbetets meningsfullhet har enligt vissa forskare effekter som berör huruvida de anställda 

väljer att vara kvar på sitt arbete. En studie gjord 2018 visade starka samband mellan att 

känna, i Rossos betydelse, meningsfullhet för sitt arbete och viljan att stanna kvar på sin 
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arbetsplats (Leunissen et al., 2018). Detta är något som styrks även av det Cascio (2003) 

nämner i sin artikel där han har belyst vikten av att ta hand om sina anställda och via det ge 

dem en känsla av meningsfullhet. Enligt Cascio värdesätter vissa anställda meningsfullhet 

före saker så som inkomst och befordran. 

Humphrey et al. (2007) förklarade att motiverande egenskaper stod för stor del av den 

upplevda meningsfullheten i arbetet, även ökad nöjdhet med arbetet. Datan från Humphreys 

meta-analys tydde på att motivation och upplevd meningsfullhet har en positiv effekt för 

arbetet och huruvida anställda stannar på sin arbetsplats. Detta förklarar de i sin analys 

genom att skriva: ”Perhaps it should not be surprising that experienced meaningfulness is the 

best mediator of the relationships between motivational characteristics and work outcomes.” 

(Humphrey et al., 2007: s. 1346). 

Oh och Rohs (2019) undersökning syftade till att undersöka hur arbetets meningsfullhet 

uppfattats av anställda. Med tidigare forskning till grund påpekar de att meningsfullhet har 

stor betydelse och att det är viktigt att identifiera faktorer som gör arbetet meningsfullt.  

Wingerden och Van der Stoep (2018) argumenterade i deras artikel just om meningsfullt 

arbete och vilken potentialen för motivation som kan komma från det. 

2.8 Summering av teori och forskning 

Enligt forskning inom alienation får inte arbetet enbart handla om belöningar i form av 

semester, lön eller resurser. Både Marx och Seeman menar att människans arbete måste ge 

någon form av arbetstillfredsställelse. Utan det blir arbetaren alienerad, vilket kan få 

konsekvenser som emotionell utmattning enligt Pines och Aronsson (1988). Även om 

alienation kan te sig olika hos olika människor är det uppenbarligen ett problem inom 

arbetslivet. Enligt Arbetsmiljöverket (2020) kostar en utbränd medarbetare företaget under en 

kortare period, lågt räknat, 388 000 kr. Även om inte alla anställda som upplever alienation 

blir utbrända är det av största vikt för företagen att försöka undvika att deras anställda blir 

alienerad. 

Enligt den sociotekniska teorin riskerar den anställde att tappa arbetstillfredsställelse när 

antingen produktionsteknologin eller arbetsorganisationen är för dåligt utformad. Med 

begreppet produktionsteknologi syftar denna studie till den anställdes möjlighet att påverka 

hur arbetet ska utföras och inte enbart på den tekniska lösningen, samt arbetsorganisation som 

den anställdes möjligheter att påverka var och när arbetet ska utföras. Ifall den anställde 
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upplever en låg grad av självbestämmande, tolkar studien det som att den anställde har en låg 

grad av påverkan. Med en högre grad av självbestämmande borde den anställdes 

arbetstillfredsställelse öka. Ifall den anställde fick möjligheten att kontrollera sitt arbete, se 

dess sammanhang och känna en samhörighet, minskar risken för alienation.  

För att vidare undersöka faktorer som kan påverka huruvida en anställd ser sin nuvarande 

arbetsplats som sin framtida har teorin kring känsla av sammanhang nämnts. Med en 

avsaknad av denna känsla finns en risk att den anställde inte upplever någon mening med sitt 

arbete och upplever det istället som något som drar ner dennes livskvalité. 

Arbetets meningsfullhet styrks i nästintill samtliga teorier och tidigare forskning, dock skiljer 

det sig i fråga om olika former av mening, dels den externa i form av lön och belöningar och 

dels den delen denna studie kommer analysera, den interna. Sammantaget fokuserar studien 

på vikten av motivation då det påverkar hur den anställde trivs på sin arbetsplats. Den som 

inte känner mening eller motivation kommer i högre grad att bli, som ovan nämnt, alienerad 

med tillhörande konsekvenser. Enligt Sivers ([1986] 2016) är den interna motivationen något 

som är ledningens uppgift att påverka. Eftersom den anställde inte själv kan finna sin 

motivation bör arbetsgivare använda motivation som ett substitut för mening. Gagné och 

Deci (2005) hävdar att den interna motivationen syftar till det som tycks givande för den 

anställde och att den externa motivationen, som belöning, inte räcker som förklaring.  

Rosso (et al. 2010) särskiljer mening och meningsfullhet som Gagné och Deci (2005) skiljer 

extern och intern motivation. Studien fokuserar på det Rosso ser som meningsfullt vilket 

innebär när en anställd själv har möjlighet att påverka sitt arbete. Denna påverkan kommer 

göra att den anställde i längden kommer att känna en högre grad av motivation i sitt arbete. 

Om den anställde har förståelse för sin uppgifts betydelse kan det ge denne en känsla av 

meningsfullhet i sitt arbete, något som även Antonovskys (2005) teori lyfter. Meningsfullhet 

har enligt forskare haft betydelse för huruvida den anställde väljer att stanna på sin arbetsplats 

då de funnit samband, något som framkom tydligt i även Humphreys (2007) studie. Även Oh 

och Roh (2019) avslutar med vikten av att identifiera faktorer som gör arbetet meningsfullt. 

3. Metod  

I denna del av studien kommer det förklaras vilken metod som använts för att analysera datan 

och vidare diskuteras varför just denna analysmetod har valts. Dessutom presenteras de 

variabler som valts ut för att mäta de olika faktorernas samband med frågan ”ser du din 
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nuvarande arbetsplats som din framtida?”. Även om valda variabler inte täcker hela den 

teoretiska bredden argumenterar denna studie för att variablerna ger en tillräcklig generell 

tolkning för IT och universitetsarbetare. Återigen är det viktigt att uppmärksamma att 

studiens resultat inte är generaliserbart för hela arbetsmarknaden, däremot kan det säga något 

hur anställda inom utvalda branscher uppfattar och tänker beträffande vad som avgör om de 

ser sin nuvarande arbetsplats som sin framtida. 

Vidare är det viktigt att poängtera att denna studie inte ger statistisk signifikans eller kan 

generalisera resultatet till hela arbetsmarknaden. Däremot kan den säga något om de anställda 

på universitetet och IT-företagets uppfattningar eller tankesätt rörande vad som avgör om de 

ser sin nuvarande arbetsplats som sin framtida. 

3.1 Val av metod 

För att studera vad den anställde uppfattar som viktigt för att se sin nuvarande arbetsplats 

som sin framtida genomfördes en kvantitativ undersökning, detta då det ger en bredare 

förståelse och helhetsbild. För att nå en generell förståelse krävs en stor grupp respondenter, i 

och med att uppfattningarna kan skiljas åt på individnivå. Vidare underlättar det redan 

insamlade materialet då denna studie genomförs under en tidsbegränsning. En kvalitativ 

undersökning hade kunnat bidragit till en ännu större förståelse till hur den anställde upplever 

sitt arbete gällande det teoretiska ramverket studien använder sig av. Däremot argumenterar 

studien att de valda variablerna ger en tillräckligt bred tolkning av teorierna vilket förklarar 

valet av analysmetod. 

Således ger en kvantitativ metod en bredare bild, vilket ger ett mer tillförlitligt och 

generaliserat svar då det är över 1400 svar som används till grund för analysen. I studien 

analyserades variablerna genom en regressionsanalys, då analysformen undersöker 

förklaringskraft. Studien avsåg att undersöka vilka faktorer som kunde påverka anställda 

inom ett valt IT-företag, samt universitet, att se sin nuvarande arbetsplats som sin framtida. 

3.2 Material 

Denna studie utgår från tidigare insamlat material som ämnade undersöka oreglerade 

arbetsvillkor och studera strategier för att hantera oreglerade arbetsvillkor och konsekvenser 

ifråga om bl.a. hälsa. Den genomfördes på två kunskapsarbeten, ett valt universitet och ett it-

företag. På universitet tillfrågades flera yrkesroller, däribland professorer och receptionister. 

All data gällande den undersökningen har publicerat i omgångar, således finns det inte ett helt 
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verk att hänvisa till, utan källförteckningen hänvisar till två olika publicerade artiklar (Allvin, 

M., & Movitz, F., 2011; Allvin, M., Mellner, C., Movitz, F., & Aronsson, G., 2012). 

I denna studie nyttjas de frågor som var intressanta för att besvara tidigare nämnt syfte. Datan 

samlades in via enkäter mellan åren 2009 och 2010. Enkätens svarsfrekvens var på 60%, 

vilket genererade 1475 svar att grunda studien på. Enkäten delades upp i två delar där 

universitetsundersökningen genomfördes sent 2009 och IT-undersökningen i början 2010, 

vilket gör att de inte finns en stor tidsskillnad mellan undersökningarna.  

3.3 Operationalisering 

Denna studie ämnar undersöka i vilken utsträckning det finns ett samband huruvida en 

anställd kommer att se sin nuvarande arbetsplats som sin framtida genom möjligheten att 

påverka sitt arbete i form av tid, plats och tillvägagångssätt, i förhållande till den anställdes 

känsla av sammanhang samt genom företagets förmåga att få den anställda att känna mening 

i sitt arbete. Detta gjordes med frågan ”Är din nuvarande arbetsplats din önskade arbetsplats i 

framtiden?” som finns besvarad i enkätens data från 2009/2010. 

För att genomföra undersökning på det studien faktiskt avser mäta valdes det att endast 

genomföras analyser på de respondenter som går under svaret ”tillsvidareanställning” på 

frågan om vilken anställningsform de har. I och med att övriga respondenter har en limiterad 

anställning behöver de inte motiveras i samma utsträckning som en tillsvidareanställd. Detta 

gör att svarsfrekvens går från 1475 respondenter till 1280 i och med analysens filtervariabel.  

3.3.1 Valda variabler  

Denna studie ämnar undersöka samband som med, på förhand, valda faktorer antas kunna 

ligga till grund för huruvida en anställd ser sin nuvarande arbetsplats som sin framtida. 

Frågan gav respondenten svarsalternativen ”Nej” och ”Ja”. De är viktigt att påpeka de olika 

svarsalternativen och vilket binärt värde de har då det är värdet som kommer synas i 

analyserna. Medan denna variabel har svarsalternativen 0 och 1 går de andra variablerna i en 

skala från 1 till 5, där 1 motsvarar ”nästan aldrig”, 2 ”ganska sällan”, 3 ”ibland”, 4 ”ganska 

ofta” och 5 ”mycket ofta”.  

Ett index skapades för faktorn påverkan med variablerna ”Hur ofta kan du själv bestämma 

när under dygnet du ska utföra ditt arbete?”, ”Hur ofta kan du själv bestämma var du ska 

utföra ditt arbete (på arbetsplatsen, i hemmet eller på annan plats)?”, ”Hur ofta kan du själv 

bestämma hur ditt arbete ska utföras?”, ”Hur ofta kan du själv bestämma vad som ska utföras 
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i ditt arbete?”, ”Hur ofta kan du själv påverka beslut som är viktiga för ditt arbete?”. Genom 

Cronbach’s Alpha-testet visade indexet upp ett värde på ,808, för att vara ett godkänt värde 

bör det överstiga 0,7. Testet görs för att visa hur mycket variablerna i indexet samvarierar 

sinsemellan. Indexet valdes att skapas med valda variablerna, med argumentet att ett index 

ger en övergripande bild av flera variablers svar då de gav indikationer på ett och samma 

begrepp (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010: s. 449–450).  

Känsla av sammanhang mäts genom variablerna ”Jag får tillräcklig återkoppling på det 

arbete jag utför” och ”Finns det klart definierade mål för vad du ska uppnå i ditt arbete?”. Till 

den sista frågeställningen om mening valdes variablerna ”Jag upplever mitt arbete som 

engagerande” och ”Jag upplever att mitt arbete är betydelsefullt”, då de både gav en bra bild 

av hur mycket mening den anställde ser och känner i sitt arbete. En korrelationsanalys har 

gjorts på samtliga variabler. 

3.3.2 Analysförfarande 

För att genomföra studien valdes en multivariat regressionsanalys som analysverktyg. 

Jämförs flera variabler blir adjusted R-square är det intressanta värdet då det är justerat med 

hänsyn till antalet oberoende variabler och justerar sig därefter. Medan R-square alltid ökar 

när en variabel adderas kommer Adjusted R-Square endast öka i regressionsmodeller ifall den 

variabeln som adderas bidrar till modellen. Genom att göra beroendevariabel binär, 0 (svagt 

samband) till 1 (starkt samband), kan resultatet enklare utläsas (Barmark, M., & Djurfeldt, G., 

2015: s. 148). Ett VIF-test görs för att undersöka om flera oberoende faktorer korrelerar med 

varandra (Barmark, M., & Djurfeldt, G., 2015: s. 366). Korrelerar faktorer i en för hög 

utsträckning bör operationaliseringen göras om för att antingen ta bort eller lägga till en 

variabel.  

3.3.3 Regressionsdiagnostik 

Studien testar för hetroskedicatitet genom ett VIF-test, detta undersöker om det finns en 

ojämn spridning i svaren (Barmark, M., & Djurfeldt, G., 2015: s. 367–368). Med en 

multivariat regressionsanalys är det förväntade resultatet att det finns hetroskedicatitet, testet 

görs för att bekräfta detta. I analysen tolkas det resultat efter de Ostandardiserade 

koefficienter som räknar ut hur stor effekten på en variabel är i förhållande till de andra 

variablerna (Barmark, M., & Djurfeldt, G., 2015: s. 159). 
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3.3.4 Kontrollvariabler 

Som kontrollvariabler valdes ”Kön” och ”Om respondent tillhör universitet eller IT”. Valet 

av den sista kontrollvariabeln grundar sig i att den variabeln tydligt skulle visa ifall det fanns 

någon skillnad mellan de anställda på universitet gentemot de anställda på It-företaget.  

 

3.4 Tillförlitlighet 

Enkäten är från år 2009/2010 men skillnaden är däremot endast några månader då 

universitetsundersökningen genomfördes från oktober till december 2009 medan IT-

undersökningen genomfördes från januari till den 10:e mars år 2010. Datan till denna studie 

är således relativt gammal inom sociologisk forskning. Detta är något att ta i beaktande när 

resultatet redovisas, då det kan ha skett en förändring om enkäten genomförts idag. Enkäten 

är skapad av Allvin (et al., 2012) som alla har en bakgrund inom arbetslivsforskning och 

skrivit flertal publicerade artiklar. Dessutom ska det noteras att även om studien ämnade att 

undersöka vilka faktorer som påverkar den anställde sker studien endast på universitets- och 

IT-anställda. Resultatet blir således inte relevant att applicera på hela arbetsmarknaden. 

Bortfallsanalysen visar att det inte finns några systematiska fel. 

Alla frågorna var av forskarna utvalda från tidigare forskningsenkäter vilket gör att de alla är 

beprövade och validerade. Enkäten avsåg mäta frågor om arbetsvillkor mellan 

kunskapsarbetare, ett ämne som inte var aktuellt för denna studie. Dock genomfördes enkäten 

med flertal frågor som är relevanta och som rör denna studies ämne i och med frågor om 

arbetet och motivation. Validiteten är en uppbar viktig del att granska så att det studien avser 

mäta överensstämmer med sättet som valts för analys. Studien täcker inte alla olika faktorer 

som berör teorierna, men de valda variablerna utgör en tillräckligt bred ram för tolkning av 

teorierna. Därför har valet av frågor noga övervägts och vissa ändringar, så som 

filtervariabeln, har gjort för att bibehålla en hög validitet och för att operationalisering ska 

överensstämma (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010: s. 104).  

Det finns vissa begränsningar i form av avsaknad av frågeställningar och variabler som varit 

relevanta för vad denna studie avsåg att undersöka. Exempelvis hade frågor angående den 

anställdes lön och hur den anställda såg på sin lön, om den varit för låg, tillräcklig eller för 

hög, varit intressant att ställa mot frågan ifall den anställde såg sin nuvarande arbetsplats som 
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sin framtida. Andra incitament i arbetet som bonus, semester och betalda sammankomster 

med arbetet som afterwork och/eller julfester hade kunnat bidragit till ännu större förståelse.  

3.5 Etiska överväganden  

Alla respondenternas svar har behandlats konfidentiellt, alla svaren skyddas av 

personuppgiftslagen (1998:204) och sekretesslagen (1980:100). Dessutom har alla 

respondenterna informerats om forskningens syfte och att deras svar endast avses att 

användas till forskning, något om uppfyller både informationskravet och nyttjandekravet i 

enlighet med Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2002). Forskare vid statliga universitet och 

högskolor följer den gemensamma värdegrunden för statsanställda. Vidare finansierades 

studien av FORTE. Studien har etikprövats och godkänts. 
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4. Resultat  

I denna del av studien presenteras resultatet från regressionsanalysen. Först presenteras 

tabellerna och vad de innebär, därefter en summering av resultatet. Med resultatet fördes en 

diskussion kring vilka faktorer som har en förklaringskraft på huruvida anställda kommer se 

sin nuvarande arbetsplats som sin framtida.   

4.1 Anställdas syn på nuvarande arbetsplats 

I tabell 1 presenteras det hur många ur populationen som befinner sig på sin önskade framtida 

arbetsplats. Tabellen visar att drygt en av fem av de tillfrågade inte befinner sig på sin 

önskade framtida arbetsplats. För att se till respektive grupp fanns det en skillnad i hur de 

besvarat frågan, där 81% av de IT-anställda befinner sig på önskade framtida arbetsplats 

respektive 71% universitetsanställda. Skillnaden var signifikant (t 34,72). 

 Tabell 1. Andelar som befinner sig på sin önskade arbetsplats av IT- och 

universitetsanställda 2009/2010 

I bilaga 2 framkommer det att undersökningen besvarades av 39% (495) kvinnor och 61% 

(785) män. Könsfördelningen på arbetsplatserna var att 58% av de anställda på universitet är 

kvinnor i jämförelse med endast 27% på It-företaget, vilket är förväntat i förhållanden till den 

könsuppdelade arbetsmarknaden. Analysen visade att det inte finns en skillnad i hur de olika 

könen har svarat på frågan om önskade framtida arbetsplats. 

4.2 Samband mellan faktorer och önskade framtida arbetsplats 

För att besluta i vilken ordning de olika variablerna skulle adderas in i modellen valdes de 

utifrån de teorier som tidigare tagits upp. Ordningen valdes utifrån vad teorierna berör. Först 

undersöktes det skapade indexet påverkan. Det valdes då påverkan i en viss grad också 

överensstämmer med den nästa valda teorin, känsla av sammanhang. De variablerna valdes i 

det andra blocket då de berör både teorin kring påverkan och mening. Sist adderas 

variablerna som mätte den anställdes uppfattning av mening i arbetet. 

 Universitets- 

anställda 

IT-anställda Totalt 

Befinner du dig på din 

önskade arbetsplats? 

Nej 29% (136) 19 % (147) 22% (284) 

Ja 71% (343) 81% (654) 78% (997) 

Total 38% (479) 62% (801) 100% (1280) 



 21 

Tabell 2. Effekten av nedan listade variabler på graden av huruvida en vill stanna på sitt jobb. 

Ostandardiserade b-koefficient, standardavvikelse inom parantes. Testat mot variabeln: Är 

din nuvarande arbetsplats din önskade arbetsplats i framtiden? 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Påverkan 0,074* 

(0,015) 

0,046* 

(0,015) 

0,015 

(0,015) 

    

Definierade mål  0,041* 

(0,012) 

0,032* 

(0,011) 

    

Återkoppling  0,068* 

(0,013) 

0,046* 

(0,012) 

    

Engagemang   0,067* 

(0,019) 

    

Betydelsefullt   0,073* 

(0,019) 

Kontrollvariabler    

Universitet (1) 

eller IT (2) 

0,093* 

(0,025) 

0,030 

(0,026) 

0,071* 

(0,026) 

Man (1) 

eller kvinna (2)  

0,037 

(0,025) 

0,036 

(0,024) 

0,014 

(0,024) 

Intercept 0,305* 

(0,08) 

0,154 

(0,081) 

-0,217* 

(0,088) 

N 1280 1280 1280 

R2 0,033 0,080 0,137 

R2 (adj) 0,031 0,076 0,133 

*p <0,05 

*I och med att variabeln analysen testats mot är binär har konstantens signifikans ingen 

betydelse. 

I tabellen består modell 1 av indexet påverkan, som mäter vilken tid, plats och 

tillvägagångssätt den anställde kan utföra sitt arbete. Det sambandet testas tillsammans med 

studiens kontrollvariabler. När endast indexet ingick i regressionsanalysen var resultatet 

signifikant och det var således en faktor som hade effekt. Kontrollvariablerna visade att det 

var en signifikant skillnad mellan hur universitets- och IT-anställda upplever indexet där IT-

anställda får en större förklaringskraft av påverkan, alltså är det viktigare för IT-anställda att 

ha möjligheten att påverka och bestämma över sitt arbete. Variabeln kön var inte signifikant i 

någon av modellerna, vilket inte är förvånande i och med och att det är så låg skillnad. Som 

ensam variabel hade påverkan ett R-värde på 0,033 vilket innebär att endast 3,3 % kan 

förklaras med indexet. I modell 2 tillkom definierade mål samt återkoppling vilket i studien 

tillsammans förklaras som känsla av sammanhang. Effekten av faktorn påverkan minskade då 

faktorerna gällande känsla av sammanhang adderades. Detta kan förklaras med att faktorn 
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påverkan har inflytande gällande den anställdes uppfattning. Men påverkan har inte ett lika 

stort inflytande på den anställdes uppfattning jämfört med känsla av sammanhang. Trots den 

minskade betydelsen förblev faktorn påverkan signifikant, vilket även variablerna för känsla 

av sammanhang var. Dock var inte längre kontrollvariabeln för IT och universitet signifikant, 

detta för att känsla av sammanhang tillsammans med påverkan har ungefär lika stor 

betydelse för båda parterna.  

Det hela går i linje med det förväntade resultatet utifrån teori och tidigare forskning, där en 

anställd med en högre grad känsla av sammanhang mer troligt ser sin nuvarande arbetsplats 

som sin framtida. I modell 3 tillkommer engagemang samt betydelse, vilket i studien tolkas 

som mening. Påverkan blir med tillsammans med de andra variablerna inte längre signifikant, 

vilket innebär att förklaringskraften inte är tillräckligt stark för att ha betydelse. Detta beror 

på det låga förklaringsvärdet påverkan fick när de andra variablerna tillkom. I modellen 

framkommer det via kontrollvariabeln att IT-anställda i högre grad har svarat att de känner 

mening på sin arbetsplats. Adjusted R-square värdet steg till 13,7% i sista tabellen, detta när 

samtliga variabler blivit tillagda. 

Analysen visade att de valda variablerna tillsammans har en viss förklaringskraft på den 

anställdes uppfattning om huruvida den ser sin nuvarande arbetsplats som sin framtida. Det 

framkom att påverkan hade en signifikant effekt tills att variablerna engagemang och 

betydelse lades in i modell 3, då gick det från att vara signifikant och förklara 7,4 

procentenheter till en icke signifikant och endast förklara 1,5 procentenheter.  

Tabell 2 visar att påverkan, som mäter hur mycket den anställde själv får påverka sitt arbete, 

är den variabeln som har lägst förklaringskraft. Detta kan i första anblick verka felaktigt då 

dessa arbeten ses som de mest flexibla på arbetsmarknaden, det vill säga att de anställda i hög 

grad ska få bestämma själva. Detta syns även i bilaga 1 där indexet har ett medelvärde på 

3,66 vilket innebär att de i relativt låg utsträckning faktiskt får påverka sitt arbete. Däremot 

kan det låga värdet bero på att IT och universitet redan ses som väldigt flexibla arbeten och 

uppfattningen från anställda så kan vara att de har en låg grad av påverkan, även om de till 

skillnad från flera andra branscher har mycket större möjligheter till att påverka sitt arbete i 

form av vilken tid, plats och hur arbetet ska genomföras. 

Variablerna som tolkar den anställdes känsla av sammanhang, definierade mål och 

återkoppling, hade en större förklaringskraft än indexet påverkan i modell 2 och modell 3. 

Variabeln definierade mål hade i den sista modellen en förklaringskraft på 3,2 procentenheter 
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medan variabeln återkoppling hade 4,6 procentenheter. Förklaringskraften sjunker däremot i 

modell 3. Det tros bero på att anställda som upplever en känsla av sammanhang ofta känner 

att dess arbete har mening och är betydelsefullt vilket då påverkar variablernas 

förklaringskraft i modell 3, något som stärks av de teorier som studien använt. 

Av analysen framkom det att de variabler som samtliga anställda ser som viktigast är 

engagemang och betydelse, vilka resulterar i 6,7 respektive 7,3 procentenheter. Att just de 

variablerna har högst förklaringskraft är inte oväntat då nämnd tidigare forskning inom ämnet 

av exempelvis Thorsrud och Emery (1969) och Antononvsky (2005) beskriver att påverkan 

och känsla av sammanhang resulterar i en starkare känsla av meningsfullt arbete. Upplever 

den anställde att den har en hög grad egen påverkan eller en hög grad känsla av sammanhang 

är det mer troligt att den anställde upplever sitt arbete som engagerande och betydelsefullt. 

Av regressionsanalysen framgår det att ”R-Square” i den sista modellen redovisar 13,7 

procentenheter medan ”Adjusted R-square” 13,3 procentenheter. Värdet på adjusted R-

Square är i den första modellen 0,031. I modell 2 höjs värdet till 0,076 för att modell 3 visa 

upp tidigare nämnda värdet på 0,133. Totalt sett visar analysen att de valda variablerna utgör 

en 13,3 procentenheter. Detta innebär att samtliga tillagda variabler bidrar med en förklaring 

till vilka faktorer som kan påverka huruvida en anställd kommer att se sin nuvarande 

arbetsplats som sin framtida. 

Tabellen visar att anställda på IT-företaget i högre grad är nöjda med sin nuvarande 

arbetsplats. Utan att analysera skillnad med hjälp av data kan det tänkas bero på flera 

anledningar. En stor anledning bör vara skillnad i framtidsutsikter där IT-anställda arbetar 

inom en bransch som konstant utvecklas och ökar vilket bidrar till fler karriärmöjligheter. 

Anställda inom universitet har ofta arbetet inom skolväsendet under en längre tid vilket i sin 

tur har lett till att de inte längre är lika eftertraktade på arbetsmarknaden.  

Som tidigare nämnt är inte variabeln kön signifikant. Dock hade variabeln förmodligen varit 

med intressant ifall könsfördelningen på IT-företaget varit mer jämställd. Kvinnor har 

historiskt stått tillbaka för männens karriärer och IT-branschen fortfarande inte är jämnt 

könsfördelad. Ett högre antal kvinnor som arbetade inom IT-branschen som, enligt 

statistiken, varit mer nöjda med sin nuvarande arbetsplats hade kunnat gett variabeln kön ett 

mer intressant resultat.  

Till tabellen genomfördes en analys av datan genom regressionsdiagnostik för att undvika att 

studiens resultat skulle bli snedvridna och såldes för svåra att tolka. Analysen visade upp att 
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det fanns heteroskedasticitet genom en BP-värde på 91,503. Något som var förväntat då testet 

genomfördes på en linjär regression med en binär variabel. Ett VIF-test bekräftade att det inte 

fanns multikollinearitet i analysen. 

4.3 Summering 

Av studiens undersökning framkom det att fler än en av fem anställda inte befinner sig på vad 

de skulle se som sin framtida arbetsplats. De valda faktorerna utgjorde tillsammans 13,7 

procentenheter. Indexet påverkan visade ett svagt samband på 1,5 procentenheter som inte 

var signifikant. Den variabel visade ingen större förklaringskraft och var inte heller 

signifikant i modell 3 när de andra valda variablerna och kontrollvariablerna ingick i 

analysen. Detta kan förklaras med att det finns ett starkare samband mellan mening och 

känsla av sammanhang i frågan om att se sin nuvarande arbetsplats som sin framtida. Ökar 

den anställdes möjligheten att kunna påverka sitt arbete med ett steg är det 1,5 procentenheter 

troligare att den kommer att se sin nuvarande arbetsplats som sin framtida. Känsla av 

sammanhang hade ett något högre samband på 7,8 procentenheter. Till skillnad från påverkan 

har detta samband en konstant signifikants. Mening var den variabel med starkast samband 

där faktorerna stod för totalt 11,3 procentenheter och även dessa variabler var signifikanta. 

5. Diskussion 

Efter studiens genomförda analyser avser detta kapitel att besvara de inledande 

frågeställningarna. I vilken utsträckningen det finns ett samband huruvida en anställd 

kommer att se sin nuvarande arbetsplats som sin framtida genom möjligheten att påverka sitt 

arbete i form av tid, plats och tillvägagångssätt, i förhållande till den anställdes känsla av 

sammanhang samt genom företagets förmåga att få den anställda att känna mening i sitt 

arbete?  

5.1 Påverkan  

Värdet genom adjusted R-square gällande indexet påverkan sjönk från modell 1 till modell 3 

vilket betyder att, sett till de andra faktorerna, påverkan har ett svagt samband. Påverkan har 

effekt på de anställda, däremot inte i den utsträckningen det antogs enligt teorin. Påverkan 

bidrar till ökad arbetsglädje, men av de anställda som undersökts har det ingen uppenbar 

effekt för uppfattningen om deras nuvarande arbetsplats är den önskade framtida. Detta kan 

bero på att studien inte mätte den sociala aspekten av kollegor och grupper som, enligt den 

sociotekniska teorin, har betydelse. 
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Trots det svaga sambandet kan Emery och Thorsruds forskning kring den psykosociala 

arbetsmiljön, att en ökad påverkan i arbetet skulle vara positivt för den anställde, stämma. 

Exempelvis är deras uppfattning om den anställdes behov av att se ett sammanhang mellan 

arbetet och omvärlden en teori väldigt likt studiens variabler känsla av sammanhang. Men i 

denna studie har deras forskning analyserats och begränsats till just påverkan. Även Gardell 

menar att ökat självbestämmande borde ha en positiv påverkan på den anställdes arbetsglädje. 

Ifall den anställde upplever en hög grad av arbetsglädje borde denne således mer troligt se sin 

nuvarande arbetsplats som sin framtida, men studien finner inget större samband för detta 

påstående. 

Utifrån Marx, Seeman och Blauners olika tolkningar av alienation kan en del av alienation 

ses genom påverkan. Med en hög grad påverkan, i form av möjlighet att kontrollera sitt 

arbete och/eller förmåga att se sitt eget värde i produktionen resulterar i mindre alienation 

borde den anställde i ännu högre grad uppleva att denna är på sin framtida arbetsplats. Varken 

universitets- eller IT-anställda verkar uppleva något större alienation då standardsvaren i 

indexet påverkan är relativt höga. 

Rosso skriver om meningsfullhet på arbetet, när den anställde själv har möjlighet att påverka 

sitt arbete. Vilket innebära att den som kan påverka kommer känna högre grad av motivation 

i sitt arbete och vara mindre benägen att byta arbetsplats. Detta motsätter det resultat som 

visas i analysen där påverkan har en låg förklaringskraft utan ett signifikant värde. Dock 

skriver Rosso om andra former av motivation, så som incitament och belöningar, har 

betydelse vilket är något denna studie inte ämnade undersöka. Detta kan ge en förklaring till 

den låga sambandet av påverkan i analysens tredje modell. Dock stämmer det i modell 1. 

Detta kan bero på att, likt det teoretikerna skriver, påverkan har en betydelse men att det finns 

flera andra faktorer som måste tas i beaktande. 

För att förstå varför påverkan hade lägre förklaringskraft när variablerna engagemang och 

betydelse applicerades i modell 3 kan Rossos teori om meningsfullhet tas i kontext. Han 

skriver att den som har möjlighet att påverka sitt arbete kommer att känna en högre grad av 

meningsfullhet av det. Det kan i viss mån ses som implicit påverkan, vilket visar hur valda 

faktorer är komplexa och abstrakta. Faktorerna kan sammanlänkas men bör särskiljas då de 

mäter olika saker, men det framkommer med detta hur viktig vardera faktorer är för helheten. 

Utan att förstå explicit påverkan i form av tid och plats skulle mening enbart mäta implicit 
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påverkan som betydelse. Detta ger en potentiell förklaring till att värdet för påverkan sjönk i 

sista tabellen när mening i form och engagemang och betydelse tillkom. 

5.2 Känsla av sammanhang 

Frågeställningarna angående den anställdes definierade mål och återkoppling valdes för att 

undersöka den anställdes känsla av sammanhang. Enligt resultatet visade definierade mål och 

återkoppling upp ett starkare samband i modell 2 än indexet påverkan. I den sista modellen 

sjönk dock sambandet när mening adderades. 

Rosso menar att om den anställde har möjlighet att förstå sitt arbete kommer detta kunna 

bidra med att den känner meningsfullhet i sitt arbete, något som även Antonovsky skriver om 

i sina teorier. Meningsfullhetens betydelse har, i Rossos mening, en inverkan på huruvida en 

anställd vill vara kvar på sin arbetsplats. Resultatet i analysen visade att känsla av 

sammanhang i viss utsträckning är en faktor som har en effekt för huruvida en anställd 

kommer se sin nuvarande arbetsplats som sin framtida. Resultatet är lägre än väntat utifrån 

teorin som menar att den som förstår sitt arbete i högre grad känner sig tillfredsställd. Detta 

kan dock förklaras med att den som redan har förståelse kommer att känna betydelse, i detta 

fall mening. 

Antonovsky hävdar att människor med stor grad av känsla av sammanhang upplever en 

samhörighet med sitt arbete i form av instruktioner, resurser och en tydlig bild av både sitt 

egna och företagets mål. De skapar en begriplighet som gör att utmaningar inom arbetet 

skulle vara mer motiverade och att den anställde själv vill vara delaktiga i lösningen. Med en 

hög känsla av sammanhang riskerar anställda i en lägre grad att drabbas av emotionell 

utmattning. Det är en tolkning likt Seemans syn på alienation genom isolering. Seeman ansåg 

att isolering kan ske ifall den anställde tappar sin samhörighet mellan prestation och belöning. 

Som tidigare nämnt är resultatet lägre än väntat, men då Antonovsky påstår att 

meningsfullhet är den viktigaste delen i känsla av sammanhang, och något som bidrar till en 

hög grad av engagemang. Detta kan tolkas som att Antonovskys känsla av sammanhang 

stödjer att engagemang och betydelse är det viktigaste faktorerna 

Summerat visar känsla av sammanhang ett relativt svagt samband. Detta kan bero på att 

anställda inom kunskapsarbeten, med tillhörande utbildning, har ett mindre behov av 

återkoppling än ”blue collar anställda” som många av teorierna utgår från. Med en utbildning 

där den anställde själv skapat sig en uppfattning och kunnande inom sin bransch kan behovet 

av sammanhang vara lägre än andra yrken. 
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5.3 Mening 

Efter den genomförda analysen var de frågeställningarna med högst samband den 

innehållande engagemang och betydelse. Enligt Blauner stämmer detta med hans teori om 

meaninglessness. Han beskriver att individen tappar arbetsglädje när denna är oförmögen att 

uppfatta sin egen insats, mening och sammanhang i produktionens syfte. Något som är likt 

Gardells tolkning, där beskriver Gardell att den anställde måste få möjligheten att uppleva sin 

arbetsinsats som meningsfull och angelägen. Både Blauners och Gardells teori i avseendet 

mening överensstämmer.  

Marx och Seemans syn på att arbetaren blir alienerad när denne inte upplever lycka på sin 

arbetsplats stämmer överens med hur starkt sambandet är. Ifall den anställde saknar mening 

och möjlighet att realisera sig som individ och tappar förmågan att se sin roll i 

produktionskedjan kommer den uppleva en form av alienation. De ansåg att om anställde 

upplever meningslöshet minskar dennes uppfattning om hur viktigt ens arbete är. Med en 

avsaknad av engagemang och/eller betydelse tappar den anställde sin förmåga att kunna 

förutspå framtida resultat i dennes arbete. Upplever människan inte sitt arbete som 

engagerande och/eller betydelsefullt finns risken att den anställde i slutändan kommer söka 

sig vidare till en annan arbetsplats. 

Gagné och Deci skriver om vikten av att den anställde känner mening på sitt arbete, då det 

den gör har betydelse för denne själv. Den som känner betydelse kommer i lägre utsträckning 

vilja byta arbetsplats, vilket stämmer överens med vad studiens analys visade. Dock skriver 

författarna att mening kan te sig på två olika sätt, och detta är vad de kallar intern motivation. 

Detta ska ses som ett komplement till den externa vilket handlar om olika former av belöning. 

Mening ger därför, som väntat, enbart en del av förklaringen då det i detta fall mäter intern 

motivation genom engagemang och betydelse.  

Sivers argumenterar för hur ledningens uppgift att motivera anställda. I detta fall kan 

motivationen ses som mening, och blir således ett sätt för arbetsgivare att få sina anställda att 

stanna på arbetsplatsen. Dock är det viktigt att, likt Sivers, diskutera hur meningen kan te sig 

olika. Detta framkom i Oh och Rohs analys om hur meningen uppfattas. En del anställda 

kommer se betydelsen för det gjorda arbetet som det primära, där andra kommer se 

ekonomiska incitament. Det viktiga är att identifiera dessa olika faktorer. I studien valdes 

betydelse och engagemang för att förklara begreppet mening, faktorn fick mest stöd i 

litteraturen och var därför förväntad att ge störst utslag. Dock går det att argumentera för att 
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sambandet är svagt, vilket då kan vara beroende av det populationen ser som de viktigaste 

faktorerna.  

6. Käll- och litteraturförteckning 

Allvin, M., & Movitz, F. (2011). What's wrong with the university? Towards an 

Organizational Explanation of differences in Working Conditions and Outcomes Between 

Two Groups of Autonomous Knowledge Workers in Sweden. Paper presented at the FALF-

conference, Luleå. 

Allvin, M., Mellner, C., Movitz, F., & Aronsson, G. (2012). Den utbredda flexibiliteten: Ett 

försök att beräkna förekomsten av lågreglerade arbetsvillkor. 

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. (M. Elfstadius, Övers.;2. utg. ed.) 

Stockholm: Natur och kultur. (Originalutgåvan publicerad 1991). 

Barmark, M., & Djurfeldt, G. (2015). Statistisk verktygslåda 0: Att förstå och förändra 

världen med siffror (1. uppl. ed.). Lund: Studentlitteratur. 

Blauner, R. (1964). Alienation and freedom: The factory worker and his industry. Chicago: 

University of Chicago Press.  

Cascio, W. (2003). Responsible restructuring: seeing the employees as assets, not costs. Ivey 

Business Journal. 

Djurfeldt, G., Larsson, R., & Stjärnhagen, O. (2010). Statistisk verktygslåda 1: 

Samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder (2. uppl. ed.). Lund: 

Studentlitteratur.  

Gagné, M., & Deci, E. L. (2005). Self-determination theory and work motivation. Journal of 

Organizational Behavior, 26(4), 331–362. 

Gardell, B. (1977). Arbetsinnehåll och livskvalitet: En sammanställning och diskussion av 

samhällsvetenskaplig forskning rörande människan och arbetet (2. uppl.). Stockholm: Prisma 

i samarbete med Landsorganisationen i Sverige. 

Grenholm, Carl-Henrik. (1994). Arbetets mening - en analys av sex teorier om arbetets syfte 

och värde. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 



 29 

Humphrey, S. E., Nahrgang, J. D., & Morgeson, F. P. (2007). Integrating motivational, 

social, and contextual work design features: A meta-analytic summary and theoretical 

extension of the work design literature. Journal of Applied Psychology, 92(5), 1332–1356. 

Israel, J. (1971). Alienation: Från marx till modern sociologi: En makrosociologisk studie 

(2., omarb. och utökade uppl. ed.). Stockholm: Rabén & Sjögren 

Leunissen, J. M., Sedikides, C., Wildschut, T., & Cohen, T. R. (2018). Organizational 

nostalgia lowers turnover intentions by increasing work meaning: The moderating role of 

burnout. Journal of Occupational Health Psychology, 23(1), 44–57. 

Marx, K. (1932) Ekonomisk-filosofiskt manuskript. 

Oh, S., & Roh, S. (2019). A moderated mediation model of self-concept clarity, 

transformational leadership, perceived work meaningfulness, and work motivation. Frontiers 

in Psychology, 10, 1756. 

Paulsen, R. (2010). Arbetssamhället: Hur arbetet överlevde teknologin (1. uppl. ed.). Malmö: 

Gleerups. 

Pines, A., & Aronson, E. (1988). Career Burnout: Causes and Cures. New York: Free Press.  

Rosso, B. D., Dekas, K. H., & Wrzesniewski, A. (2010). On the meaning of work: A 

theoretical integration and review. Research in Organizational Behavior, 30, 91–127.  

Seeman, M. (1959). On the Meaning of Alienation. American Sociological Review, 24, 783–

791. 

Shkoler, O., & Kimura, T. (2020). How does work motivation impact employees' investment 

at work and their job engagement? A moderated-moderation perspective through an 

international lens. Frontiers in Psychology, 11. 

Sievers, B. (2016). Beyond the surrogate of motivation. Organization Studies, 7(4), 335–351. 

(Originalutgåvan publicerad 1986).  

Thorsrud, E. & Emery, F. (1969). Medinflytande och engagemang i arbetet: norska försök 

med självstyrande grupper. (E. Törnqvist, Övers.) Stockholm: Utvecklingsrådet för 

samarbetsfrågor. 

Vetenskapsrådet (2017). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm. 



 30 

Westlander, G. (1976). Arbete och livssituation: Några ansatser för att empiriskt belysa 

förvärvsarbetets psykologiska värde. Stockholm. 

Wingerden, J. v., & Stoep, J. v. d. (2018). The motivational potential of meaningful work: 

Relationships with strengths use, work engagement, and performance. PLoS One, 13(6), 11–

13. 

Länkar: 

Arbetsmiljöverket (2017). Arbetsmiljön 2017. Hämtad 10/12–20, URL: 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsmiljostatistik-officiell-

arbetsskadestatstik/arbetsmiljon-2017/  

Arbetsmiljöverket (2020) Se upp för de dolda farorna på arbetsplatsen. Hämtad 10/12–20, 

URL: 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/dolda-faror-i-

arbetsmiljon/ 

 

FORTE (2020) Bedömning och beslut. Hämtad 15/1–21, URL: 

https://forte.se/sok-finansiering/att-soka-bidrag/bedomning-och-beslut/   

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsmiljostatistik-officiell-arbetsskadestatstik/arbetsmiljon-2017/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsmiljostatistik-officiell-arbetsskadestatstik/arbetsmiljon-2017/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/dolda-faror-i-arbetsmiljon/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/dolda-faror-i-arbetsmiljon/
https://forte.se/sok-finansiering/att-soka-bidrag/bedomning-och-beslut/


 31 

7. Appendix 

Bilaga 1. Tabell över enkätens frågor och uppsatsens index som utgjort variablerna i studien 

 Antal Svarsskala Medelvärde Standardavvikelse 

Index     

     

”Egen påverkan” index 1280 1–5 3,66 0,78 

     

Hur ofta kan du själv 

bestämma när under dygnet 

du ska utföra ditt arbete? 

1280 1–5 3,72 1,22 

     

Hur ofta kan du själv 

bestämma var du ska utföra 

ditt arbete? (på arbetsplats, i 

hemmet eller på annan plats) 

1280 1–5 3,32 1,23 

     

Hur ofta kan du själv 

beställa hur ditt arbete ska 

utföras? 

1280 1–5 4,03 0,90 

     

Hur ofta kan du själv 

bestämma vad som ska 

utföras i ditt arbete? 

1280 1–5 3,58 1 

     

Hur ofta kan du själv 

påverka beslut som är 

viktiga för ditt arbete? 

1280 1–5 3,65 0,93 

     

Valda variabler     

Finns det klart definierade 

mål för vad du ska uppnå i 

ditt arbete? 

1280 1–5 3,61 1,09 

     

Jag får tillräcklig 

återkoppling på det arbete 

jag utför 

1280 1–5 3,04 1,03 

     

Jag upplever mitt arbete som 

engagerande 

1280 1–5 4 0,81 

     

Jag upplever att mitt arbete 

är betydelsefullt 

1280 1–5 3,89 0,84 

     

Är din nuvarande arbetsplats 

din önskade arbetsplats i 

framtiden? 

1280 0 (nej) & 

1 (ja) 

1,22 0,42 
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Bilaga 2. Tabell över studiens kontrollvariabler 

Kontrollvariabler Antal  

Om respondenten tillhör 

Universitet eller IT 

  

   

Universitet 479 37% 

   

IT 801 63% 

   

Totalt 1280 100% 

Kön   

   

Man 785 61% 

   

Kvinna 495 39% 

   

Totalt 1280 100% 

 

 

Bilaga 3. Korrelation över valda variabler.  

 Egen 

påverkan 

Finns klart 

definierade 

mål 

Tillräcklig 

återkoppling 

Upplever 

engagerande 

arbete 

Upplever 

betydelsefullt 

arbete 

      

Egen påverkan 1 0,180* 0,267* 0,244* 0,237* 

      

Finns klart 

definierade 

mål 

 1 0,453* 0,124* 0,159* 

      

Tillräcklig 

återkoppling 

  1 0,233* 0,224* 

      

Upplever 

engagerande 

arbete 

   1 0,725* 

      

Upplever 

betydelsefullt 

arbete 

    1 

*Korrelationen är signifikant på 0,01 skalan 

 


