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Leva för att jobba eller jobba för att leva? 
En undersökning om arbetsmotivation  

 
Ann-Catrin Jansson 

 
 

Tidigare forskning visar att kommunalanställda trivs bättre på jobbet jämfört 
med övriga sektorer som industri- tjänste- och statlig sektor. Ett uttryck för 
arbetsmotivation är trivseln. Syftet med studien var att identifiera vilka 
psykosociala faktorer som påverkar trivseln på ett kommunalt servicehus. 
Studien genomfördes med en enkät som deltagarna (n = 36) besvarade. 
Enkäten hade 72 frågor, varav 63 frågor togs från QPS. En multipel linjär 
regressionsanalys (metod stepwise) användes för att analysera 
associationerna mellan QPS och trivsel, resultatet visade att låga arbetskrav 
och hög arbetsmotivation var signifikant associerade till trivseln. 
Associationen mellan ålder och QPS var emellertid låg. Undersökningen, 
som kan ses som en förberedande pilotstudie på grund av det låga antalet 
respondenter, visade på tendenser som kräver vidare forskning. 
 
 
Key words: job satisfaction, public sector, work motivation, temporary 
labour 

 
 

Inledning 
 

Enligt försäkringsbolaget KPA trivs kommunalanställda bäst på jobbet jämfört med andra 
sektorer, som industri- tjänste- och statlig sektor. ”Anställda i kommuner och landsting mår, 
trots lägre inkomst, bättre än de som jobbar i andra sektorer” (Göransson, 2007). Det är 
researchföretaget Kairos Future som har utfört undersökningen, som bygger på frågor ställda 
till 2000 personer i Sverige om inställningen till arbete och livet i stort.  

Resultaten av undersökningen tyder på att det inte är hög lön eller status som avgör trivseln 
på arbetet utan det är andra faktorer som har större betydelse. Det framkommer tydligt i 
jämförelsen mellan anställda i kommunsektorn, där 77 procent tjänar mindre än 300 000 
kronor per år, och andra sektorer (industri-, tjänste- och statlig sektor), där 52 procent tjänar 
mindre än 300 000 kronor per år i genomsnitt.  

En orsak till detta är att en stor andel kommunalanställda arbetar deltid. Ett resultat av det 
är också att var tredje kommunalanställd upplever ekonomisk stress jämfört med var fjärde 
bland andra sektorer. Men samtidigt känner de kommunalanställda minst oro över att bli 
arbetslösa (Lena Martinell, marknadsanalytiker KPA Pension, personlig kommunikation, 19 
september, 2007). Resultatet av studien visade tydligt, enligt KPA, att kommunalanställda 
känner i högre grad mål och mening med livet jämfört med övriga sektorer.  

I studien framkom även att trots högre utbildning, högre ambition att utvecklas och god 
kontroll över tillvaron har kommunalanställda även lägst ambition att göra karriär och öka sin 
materiella status. Livets och arbetets innehåll anses som viktigare än status (Lena Martinell, 
marknadsanalytiker KPA Pension, personlig kommunikation, 19 september, 2007). En 
förklaring till detta kan vara att personer med en viss inställning till livet, arbete och karriär 
söker sig till den kommunala sektorn i första hand, men det kan lika gärna vara en tillfällighet.  
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Kvinnor inom kommunal- och landstingssektorn har högre andel arbetsorsakade besvär 
jämfört med motsvarande yrkesgrupper inom den privata sektorn. Detta rapporteras i 
Socialstyrelsens lägesrapport om folkhälsan (2007). En orsak till dessa skillnader mellan 
sektorerna kan vara att arbetsuppgifterna kan se olika ut mellan sektorerna. Inom kommunal- 
och landstingssektorn arbetar de flesta kvinnorna med vård- och omsorgsarbete. Ett 
systematiskt och kontinuerligt arbetsmiljöarbete är viktigt för att förebygga arbetsrelaterade 
besvär (Socialstyrelsen, 2007).  

Regeringens proposition 2002/03:35 Mål för folkhälsan slår fast att en god arbetsmiljö 
tillsammans med kunskap och kompetens i arbetslivet ger en bra grund för tillväxt och 
sysselsättning. Detta innebär ett arbetsliv där arbetstagaren känner trygghet och 
tillfredsställelse (Socialdepartementet, 2002).  
 
 
Motivation  
 
Motivation refererar till en uppsättning inre processer med ett antal olika konsekvenser för 
beteendet. Motivationen är målinriktad och är ett resultat av individuella, unika egenskaper 
som till exempel förmåga, temperament, tro och känslotillstånd (Furnham, 2005). Motivation 
består av två komponenter, vad människan vill eller önskar att göra, alltså målet som 
eftersträvas, och hur stark viljan eller önskan är. Det kognitiva perspektivet fokuserar på 
motivation såsom målorienterade resultat vilket etableras genom social inlärning, exempelvis 
att sträva efter bra betyg (Kowalski & Westen, 2005).  
 
 
Arbetsmotivation 
 
Arbetsmotivation handlar om arbetsrelaterat beteende, inklusive belöning och prestation samt 
är kopplat till graden av anpassning och överensstämmelse mellan vad organisationen kan 
erbjuda såväl som vad individen vill ha ut av sitt arbete.  

Forskare har länge tryckt på personlighetsdrag som en primär, grundläggande faktor i 
fastställandet av arbetsmotivation och arbetsprestation (Furnham, 2005). Exempel på detta är 
John Hollands personlighetstypteori (RIASEC), som togs fram för att se koppling mellan 
personlighet och intresse i arbetssammanhang. Teorin bygger på kategorier med yrken som 
ligger individen närmast. Dimensionerna delas upp i (a) "realistisk" (praktisk- händig), (b) 
"utforskande" (intellektuell- utforskande), (c) "artistisk" (kreativ- skapande), (d) "social" 
(social- hjälpande), (e) "företagsam" (företagsam- drivande) och (f) "konventionell" 
(ordnande- förvaltande). Att ha ett arbete inom ”fel” dimension innebär enligt teorin en dålig 
överensstämmelse mellan individ och arbete samt leder till vantrivsel och ohälsa (Furnham, 
2005).  

Ytterligare exempel är RB Catells personlighetsteori (16 PF), som består av 16 
personlighetsfaktorer innehållande 18 000 adjektiv som beskriver människors personlighet. 
Dessa 16 personlighetsfaktorer bedömer grundläggande drag i personligheten och består av 
temperaments- och färdighetsdrag, dynamiska drag och djup- och ytdrag. En vidareutveckling 
av dessa ledde till en uppdelning i fem faktorer: (a) extraversion (extrovert- introvert), (b) 
ångest (låg ångest- hög ångest), (c) hårdhet (mottaglig- hård), (d) oberoende (medgörlig- 
självständig) och (e) självkontroll (okontrollerad- hög självkontroll).  

Den så kallade "Big Five"- modellen mäter personlighet och består av fem huvudfaktorer 
(a) extraversion - introversion, (b) neuroticism (ångestnivå), (c) tillgänglighet 
(samarbetsförmåga, empati), (d) samvetsgrannhet samt (e) öppenhet för upplevelser. Varje 
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huvudfaktor har sex stycken underfaktorer (Furnham, 2005).  
Enligt Alderfers ERG-modell (Schneider & Alderfer, 1973) styrs individen av behov av 

existens och överlevnad, relationsbehov och utvecklingsbehov. Genom arbete mättas alla 
behov genom att arbetet ger lön, socialt samspel med arbetskamrater och möjlighet till 
vidareutbildning eller avancemang i karriären. Herzberg (1965) gjorde en annan uppdelning, 
(a) hygienfaktorer, som lön och anställningstrygghet, och (b) motivationsfaktorer, som ansvar 
och utveckling.  

Teorin om genomtänkta val, the theory of reasoned action (Ajzen & Fishbein, 1980) 
beskriver hur, när och varför attityder förutspår beteende eller handlingssätt och vad som ska 
mätas för att processen skall kunna tolkas. Modellen hävdar att den avgörande faktorn för 
beteende är avsikten att genomföra det tänkta beteendet. Avsikten representerar medvetna 
planer eller beslut att utveckla resurser för att fullfölja beteendet. Teorin om genomtänkta val 
tar upp följande tre faktorer som påverkar relationen mellan attityd och beteende, (a) attityden 
till handlingen innebär att frågan om konsekvenser av agerandet bearbetas, (b) de subjektiva 
normerna och sociala reglerna spelar in, det vill säga hur individen tror att omgivningen 
kommer att reagera på valet, (c) den självupplevda handlingskontrollen innebär tron på hur 
väl man kommer att klara av att genomföra sina val. Den påverkas av den externa kontrollen, 
exempelvis miljö och situation och inre kontroll som personlighet (Furnham, 2005).  

Job Characteristic Model (JMC) kännetecknas av att arbetet mäts i variation i arbetet, 
uppgiftsidentitet, uppgiftsbetydelse, återkoppling/feedback och autonomi (Hackman & 
Oldham, 1976). Teorin om förstärkning tar upp att arbetet ska vara rättvist och relevant, det 
ska finnas en tydlighet i vad som krävs, tillgång till återkoppling och att tillrättavisningar inte 
sker inför andra (Furnham, 2005).  

En kognitiv teori som används av organisationspsykologer för att förklara arbets-
tillfredsställelse är Lockes målsättningsteori (Locke & Latham, 1990). Enligt Locke handlar 
målsättningsteorin om medvetna mål som styr mycket av mänskligt beteende, främst 
prestationen när det handlar om arbetsuppgifter. Dessa mål handlar om önskade resultat som 
på något vis skiljer sig från den nuvarande situationen (Kowalski & Westen, 2005). Målen 
aktiverar gamla lösningar på problem som har fungerat tidigare och möjliggör även att prova 
nya sätt att uppnå målen om de gamla välbeprövade sätten misslyckas.  

Enligt forskning kräver den maximala arbetsinsatsen speciella villkor som handlar om (a) 
att målen ska vara specifika och utmanande för individen utan att vara orimliga, (b) att få 
regelbunden återkoppling och stöd, (c) självupplevd förmåga och tro på att målen går att 
uppnå och slutligen (d) ett starkt engagemang i det egna målet (Kowalski & Westen, 2005).  

Det finns flera självklara orsaker till varför människor arbetar, bland annat för att (a) 
arbetet bidrar till ekonomisk försörjning, (b) det är en källa till aktivitet och stimulering, (c) 
arbetet ger ett socialt kontaktnät, (d) det är ett sätt att strukturera tiden och (e) en källa till 
självtillfredsställelse och självförverkligande. Tidigare studier har visat att pengar som 
motivator för att arbeta skiljer sig beroende på vilka som tillfrågas. Men det är generellt 
fastställt att pengar är en stark motiverande orsak för dem som behöver det mest eller värderar 
det högst. Ju större behov individen har av pengar desto starkare motivation för att arbeta 
(Furnham, 2005).  

Pengar som motivator är mest effektivt när det har en märkbar effekt. Stora klumpsummor 
ökar människors möjligheter att kosta på sig lyxiga saker och/eller öka sin materiella 
standard. Pengar motiverar även när det belönar prestationer. Ser arbetstagaren ett samband 
mellan satsningen, det vill säga hårt arbete, och belöningen, det vill säga pengar, ger det en 
känsla av att kunna kontrollera och förutspå inkomsten. Detta gäller de arbetstagare som 
arbetar inom organisationer som ger möjlighet till att tjäna ekonomiskt på den produktivitet 
som arbetsinsatsen leder till. Men pengars makt att motivera är dock kortlivad. Och ju 
bekvämare liv människor har, desto mindre inverkan har det (Furnham, 2005).  
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Samtidigt som personal själva slår fast att den ekonomiska belöningen är avgörande för 
arbetstillfredsställelsen visar forskningsresultat att ett antal icke-ekonomiska faktorer kan vara 
mer effektiva för att förbättra arbetsmotivationen. Detta konstaterade Miller Franco, Bennet, 
Kanfer och Stubblebine (2004) i sin studie av avgörande faktorer och konsekvenser av 
motivationen hos sjukvårdspersonal i Jordanien och USA. Studien poängterade komplexiteten 
av arbetsmotivation och behovet av ett mer omfattande angreppssätt för att öka motivation, 
tillfredsställelse och prestation och för åtgärder på både organisatorisk nivå och policynivå 
(Miller Franco et al., 2004).  

Bevis för dålig arbetsmotivation kan hittas i olika länder på olika nivåer av utveckling. 
Motivationsproblem kan visa sig på olika sätt men gemensamma uttryck innehåller bland 
annat dåligt patientbemötande, långsamhet samt frånvaro såväl som misslyckande att 
behandla patienter inom rimlig tid. Tre sätt att öka arbetsmotivationen identifierades som (a) 
jobberikning, att ge personalen mer ansvar, frihet, erkännande och befogenhet att lösa 
problem som uppstår, (b) jobbutökning, att integrera liknande arbetsuppgifter för att på så sätt 
ge variation och minska monotoni, (c) jobbrotation, genom att variera arbetsuppgifter för att 
minska monotoni, återuppliva arbetsmotivationen och intresset samt tillhandahålla ökade 
kunskaper och arbetsflexibilitet (Miller Franco et al., 2004).  

Målrelaterade attityder visade sig vara viktiga för arbetsmotivationen eftersom de etablerar 
de villkor som arbetstagaren accepterar för arbetsmålen och anstränger sig för att uppnå dem, 
även om det uppstår hinder på vägen (Wright, 2004).  

Burr och Cordery (2001) konstaterade att det fanns behov av att skilja mellan 
arbetstillfredsställelse, hur individen trivs med arbetsuppgifterna, och motivationen för 
arbetsuppgifterna. Undersökningen fann också en stark relation mellan utnyttjandet av 
färdigheter, arbetstillfredsställelse och uppgiftsmotivation. Arbetsuppgifter som individen är 
väl kvalificerad för och som ger en utmaning ökar arbetstillfredsställelsen och 
uppgiftsmotivationen. En bättre förståelse för arbetsmotivation är därför av stor betydelse för 
alla försök att förbättra effektiviteten av offentliga företag (Burr & Cordery, 2001).  

Enligt en studie av Booth, Francesconi och Frank (2002) har sju procent av anställda män 
och tio procent av anställda kvinnor i Storbritannien tillfälliga anställningar, en fördelning 
som har varit relativt stabil under hela 1990-talet. Studien fastställer den allmänna 
uppfattningen att tillfälliga anställningar inte är lika önskvärda jämfört med fasta 
anställningar. Tillfälliganställda uppvisar lägre nivåer av arbetstillfredsställelse, får mindre 
utbildning på arbetsplatserna och har lägre löner jämfört med fasta anställningar (Booth et al., 
2002). 
 
 
Arbetsmotivation i offentlig och privat sektor 
 
Jurkiewicz et al. (1998) gjorde en jämförande studie mellan offentliganställdas och 
privatanställdas arbetsmotivation och fann att offentliganställda rankade ”en trygg och säker 
framtid” högst medan de privatanställda rankade ”hög lön” högst. De offentliganställda 
rankade ”högt anseende och social status” som minst viktigt medan de privatanställda rankade 
”frihet från övervakning” som den minst viktiga faktorn.  

Bland både offentliganställda och privatanställda förekom samma tre faktorer som mest 
önskvärda av vad de ville ha ut av sitt arbete, (a) ”en trygg och säker framtid”, (b) ”hög lön” 
och (c) ”möjlighet till avancemang”. Studien visade också att ”chans att utöva ledarskap” var 
betydligt mer önskvärt bland de privatanställda jämfört med de offentliganställda (Jurkiewicz 
et al., 1998).  
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Enligt Crewson (1997) har tidigare forskning undvikit att sammankoppla den offentliga 
sektorns motivation med organisatorisk och personlig prestation. Detta kan förklaras av att 
bedömning av prestation är extra svårt inom den offentliga sektorn eftersom valida 
mätmetoder av service och resultatet av servicen saknas. Studiens syfte var att beräkna den 
troliga effekten av organisatoriskt engagemang som överensstämmer med personalens 
förväntningar.  

Organisatoriskt engagemang definieras av individens identifiering med och engagemang i 
en viss organisation och operationaliserades som en kombination av tre olika faktorer, (a) en 
stark tro och acceptans av organisationens mål och värderingar, (b) viljan att arbeta hårt för 
organisationen och (c) den anställdes önskan att fortsätta vara en del av organisationen. Detta 
engagemang anses förutspå anställdas beteende bättre än andra faktorer som till exempel 
arbetstillfredsställelse. För organisationer med begränsade ekonomiska resurser är 
engagemanget för organisationen extra viktigt, eftersom de sällan kan erbjuda sina anställda 
ekonomiska belöningar och förmåner.  
Crewson (1997) fann också att speciellt individer med stort engagemang oftare fortsätter sitt 
positiva engagemang i organisationen även om de är missnöjda med lön, förmåner eller 
kontroll. Anställdas engagemang är en positiv faktor för både verksamheten och individen. 
Engagerade anställda arbetar för verksamhetens bästa eftersom ett främjande av 
organisationens intressen är knutet till främjandet av personliga värden. Anställda med 
överensstämmande förväntningar, stark känsla av betydelse och ett starkt förtroende för 
organisationen visade större engagemang än andra. En slutsats av studien var att offentligt 
anställda som föredrog service över ekonomiska förmåner var med engagerade i 
verksamheten än de som föredrog ekonomiska förmåner (Crewson, 1997).  

En dimension av arbetsmotivationen är trivseln då den som trivs på arbetet kan antas vara 
mer motiverad till att arbeta och att stanna kvar på sin arbetsplats. Den arbetstagare som 
däremot inte trivs på arbetsplatsen eller med sina arbetsuppgifter kan därför antas känna sig 
mindre motiverad att arbeta och att stanna kvar på arbetsplatsen.  

 
 

Syfte och frågeställning 
 
 
Tidigare forskning har fokuserat på att främst försöka hitta de faktorer som är associerade 
med arbetsmotivation i stället för att försöka förklara arbetsmotivationen i sig. Ett uttryck för 
arbetsmotivation som används i denna studie är trivseln eftersom ett antagande är att den som 
trivs på arbetet antas känna sig mer motiverad till att arbeta och att stanna kvar på sin 
arbetsplats.  

Syftet med studien var att ta reda på vilka psykosociala faktorer, operationaliserade enligt 
QPS Nordic frågeformulär om psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet (QPS) som 
förklarar trivseln på den aktuella arbetsplatsen (Nordiska Ministerrådet, 1998). På 
arbetsplatsen arbetar både män och kvinnor, hög- och lågutbildade, vårdpersonal och 
tjänstemän, vikarier och tillsvidareanställda. 

Studien avser att försöka besvara frågeställningen om vissa psykosociala faktorer, som till 
exempel socialt stöd, har större påverkan på kommunalanställdas trivsel än andra 
psykosociala faktorer, som till exempel hög lön.  
 

 
 
 



 6

Metod 
 
En kvantitativ undersökningsmetod i form av en enkät valdes för studien för att på så sätt 
kunna identifiera vilka faktorer som påverkar arbetsmotivation och trivsel för hela 
arbetsplatsen. Tillgänglighetsurval tillämpades då en passande arbetsplats fanns i författarens 
närhet. 
 
 
Deltagare 
 
Personalen på ett servicehus med 79 anställda inom Vård & Omsorg i en kommun i 
Mellansverige tillfrågades att delta i studien. Deltagarna (n = 36) var mellan 21 år och 62 år, 
majoriteten, 94.4 procent, var kvinnor och 5.6 procent var män. Medelåldern för deltagarna 
var 45.3 år, (SD = 12.5 år). Av deltagarna var det fem personer som inte uppgivit födelseår. 
Majoriteten (83.3 procent) var tillsvidareanställda och resten (16.7 procent) hade vikariat eller 
övrig anställningsform. Deltagarna i undersökningen hade arbetat på arbetsplatsen mellan sex 
månader och 30 år. Både vårdpersonal och administrativ personal tillfrågades att delta i 
undersökningen.  
 
 
Material 
 
En enkät med sammanlagt 72 frågor som mäter psykologiska och sociala faktorer 
konstruerades, varav 63 frågor med svarsalternativ enligt skala 1-5 togs från QPS (Nordiska 
Ministerrådet, 1998). Frågor i QPS som inte stämde in på den aktuella arbetsplatsen uteslöts.  

Enkäten bestod av bakgrundsfrågor om kön, ålder, utbildning och frågor om (a) arbetskrav, 
till exempel ”Måste du arbeta i mycket högt tempo?”, (b) rollförväntningar, till exempel 
”Finns det klart definierade mål för ditt arbete?”, (c) kontroll i arbetet, till exempel ”Kan du 
påverka mängden arbete du får?”, (d) förutsägbarhet i arbetet, till exempel ”Vet du en månad i 
förväg vilken typ av arbetsuppgifter du kommer att ha?”, (e) skicklighet i arbetet, till exempel 
”Är du nöjd med kvaliteten på det arbete du gör, (f) socialt stöd, till exempel ”Om du 
behöver, får du stöd och hjälp med ditt arbete från dina arbetskamrater?”, (g) ledarskap, till 
exempel ”Uppmuntrar din närmaste chef dig att delta i viktiga beslut?”, och (h) arbetsmotiv, 
till exempel ”Jag är nöjd med lönen och andra materiella förmåner”.  

Den självupplevda trivseln på arbetsplatsen mättes genom att respondenterna fick ange hur 
de trivdes med sitt arbete. Svarsalternativen var graderade enligt skala 1 – 4 med 
svarsalternativ (a) 1 = Mycket dåligt, (b) 2 = Ganska dåligt, (c) 3 = Ganska bra, (d) 4 = 
Mycket bra. Enkäten avslutades med möjlighet till egna kommentarer för respondenterna.  

Till enkäten medföljde även ett missivbrev med en presentation av och kontaktuppgifter till 
undersökare och handledare och av det grundläggande individskyddskravet, som delas i fyra 
allmänna huvudkrav. Dessa krav kallas (a) informationskravet, (b) samtyckeskravet, (c) 
konfidentialitetskravet och (d) nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet 
innebär att informera deltagarna om undersökningens syfte och villkoren för deltagandet, att 
det är frivilligt och att deltagandet kan avbrytas när som helst, samt information som kan 
påverka deltagarnas vilja att delta i undersökningen. Samtyckeskravet innebär att deltagare i 
en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet 
innebär att uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 
del av dem. Deltagarna informerades vidare om att endast forskaren kommer att ha tillgång 
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till de besvarade enkäterna och att inga uppgifter som kan innebära identifiering kommer att 
lämnas ut. Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer endast får 
användas för forskningsändamål. Deltagarna informerades att uppgifterna insamlade genom 
enkäterna endast skulle användas till examinationsarbetet.  

För att mäta frågornas interna reliabilitet för de olika indexen genomfördes reliabilitets-
analyser med Cronbach’s Alpha, se Tabell 1. 
 



Tabell 1  
Reliabilitetskoefficienter med Cronbach’s Alpha, medelpoäng, standardavvikelser och möjliga poäng 
           
Index    α Medelvärde SD  Möjliga poäng  
Trivsel (n = 34)    3.53  .56 1-4 
1. Arbetskrav (15 variabler)  .85 49.29  7.97 15-75 
2. Rollförväntningar (tre variabler)  .73 7.41  2.60 3-15 
3. Kontroll i arbetet (sex variabler)  .77 18.42  4.19 6-30 
4. Förutsägbarhet i arbetet (fem variabler) .72 18.12  3.16 5-25 
5. Skicklighet i arbetet (fem variabler) .65 20.66  1.95 5-25 
6. Socialt stöd (fem variabler)  .80 20.15  3.14 5-25 
7. Ledarskap (sex variabler)  .80 19.21  4.51 6-30 
8. Arbetsmotiv (sju variabler)  .78 25.79  4.33 7-35   
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Av de nya indexen skapades åtta nya variabler, (a) Arbetskrav, (b) Rollförväntningar, (c) 
Kontroll i arbetet, (d) Förutsägbarhet i arbetet, (e) Skicklighet i arbetet, (f) Socialt stöd, (g) 
Ledarskap och (h) Arbetsmotiv för att möjliggöra analyser mellan de olika variablerna.  
 
 
Procedur 
 
Efter kontakt med en av de ansvariga arbetsledarna på den aktuella arbetsplatsen bestämdes 
tid för undersökningen. Enkäterna delades ut, efter information om undersökningens syfte och 
villkor, bland personalen av en ur den administrativa personalen då hon hade daglig kontakt 
med den övriga personalen. Enkäten delades ut i början av vecka 52 och samlades in i slutet 
av vecka 4. Deltagarna informerades om användningen av undersökningens material och 
resultat och om villkoren för deltagandet, att det var frivilligt och att deltagandet kunde 
avbrytas när som helst. Informationen hämtades från Forskningsetiska principer i 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002).  

Information gavs även var och när enkäterna skulle lämnas, i en för ändamålet 
iordningställd låda som placerats på disken i receptionen. Deltagarna påmindes om enkäten 
vid tre tillfällen, varav en gång personligen av undersökaren. Ingen ekonomisk ersättning 
utbetalades för deltagandet i undersökningen.  
 
 

Resultat 
 
 

Deltagare  
 
Anställningstiden (n = 28) varierade mellan sex månader och 30 år. Genomsnittligt antal år på 
arbetsplatsen var 11.7 år med en standardavvikelse på 9.9 år, se Tabell 2. 
 
Tabell 2  
Ålder (n = 31) och antal år på arbetsplatsen för deltagarna samt medelvärde och 
standardavvikelse 
        
Ålder  Minimum Maximum Medelvärde  SD   
 21 62 45.3  12.5 
Anställningstid  .6 30 11.7  9.9   
 
 
Fördelningarna på bakgrundsvariablerna redovisas dels i frekvenser och dels som relativa 
frekvenser och visar att majoriteten på arbetsplatsen var kvinnor. De flesta av deltagarna var 
gifta eller sambo, hade gymnasieutbildning och var tillsvidareanställda, se Tabell 3.  
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Tabell 3  
Demografisk presentation av deltagarna  
         
Kön (n = 36)  Antal  Antal i procent   

Kvinna   34  94.4   
Man   2  5.6    

Civilstånd (n = 36)        
Gift/sambo  27 (2 män)  75.0 
Ensamstående  8  22.2 
Bor med föräldrar  1  2.8    

Utbildning (n = 33)        
Högskola  6 (1 man)  18.2  
Gymnasium  21 (1 man)  63.6 
Grundskola  6  18.2    

Anställningsform (n = 30)       
Tillsvidare  25 (2 män)  83.3 
Vikariat   3  10.0 
Övrigt   2  6.7    

 
 
En linjär regressionsanalys visade att låga arbetskrav (B = -.408, p = .015) och hög 
arbetsmotivation (B = .374, p = .013) var signifikant associerade med trivsel. Övriga index 
gav inga signifikanta värden och uteslöts i modellen. En linjär regressionsanalys av de 
enskilda variablerna i indexen för arbetskrav och arbetsmotiv visade att låg förekomst av hot 
och våld på arbetsplatsen (B = -.691, p < .001) är signifikant associerad med trivsel. Övriga 
variabler gav däremot inga signifikanta värden och uteslöts av modellen.  

Pearsons produktmomentkorrelationer beräknades för att utforska om samband fanns 
mellan ålder och de indexerade dimensionerna. Inga signifikanta samband fanns mellan ålder 
och de testade indexen, däremot fanns andra signifikanta samband, se Tabell 4. 



Tabell 4  
Pearson korrelation mellan ålder och index 1-8  
              
Index    Ålder  1 2 3 4 5 6 7 8  
Ålder (n = 36)   1 
1. Arbetskrav (n = 36)  -.174 1  
2. Rollförväntning (n = 36) -.134 .664 ** 1 
3. Kontroll i arbetet (n = 36) -.086 -.105 .055 1 
4. Förutsägbarhet i arbetet (n = 36) .093 .269 .348 * .076 1 
5. Skicklighet i arbetet (n = 36) -.090 -.187 -.090 .388 * .301 1 
6. Socialt stöd (n = 36)  -.207 -.258 -.258 .343 * -.265 .337 ** 1 
7. Ledarskap (n = 35)  -.141 -.240 -.328 .267 -.206 .146 .738 ** 1 
8. Arbetsmotiv (n = 35) -.134 -.214 -.021 .556 ** .091 .230 .357 * .342 * 1  
* p < .05, ** p <  .01 
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Tabell 4 visar att arbetskrav har ett signifikant positivt samband med rollförväntningar, vilket 
kan tolkas som att de som känner höga arbetskrav även har definierade arbetsuppgifter och 
tvärt om. Rollförväntningar har ett signifikant, svagt positivt samband med förutsägbarhet i 
arbetet, som kan tolkas som att arbetsuppgifterna är i förväg bestämda och att de anställda 
med största sannolikhet vet vad som ska utföras under arbetsdagen.  

Skicklighet i arbetet har ett signifikant positivt samband med kontroll i arbetet, vilket tyder 
på att de som tycker att de har en skicklighet i arbetet även har möjlighet att vara med och 
påverka arbetssituationen. Socialt stöd har signifikant, positivt samband både med kontroll i 
arbetet och med skicklighet i arbetet, vilket tyder på att återkoppling och stöd från 
arbetskamrater och chef har betydelse för hur man värderar sin arbetsförmåga och för hur 
mycket påverkan en person upplever sig ha på arbetet.  

Ledarskap har ett signifikant, starkt positivt samband med socialt stöd, det vill säga 
ledarskapets tydlighet återkopplas i synlighet, återkoppling och stöd till arbetstagaren. 
Arbetsmotiv har signifikanta, positiva samband med kontroll i arbetet, socialt stöd och 
ledarskap. Autonomi, återkoppling, stöd och ledarskap innebär hög arbetsmotivation. 
Pearsons produktmomentkorrelationer beräknades därefter för att utforska om samband fanns 
mellan trivsel och indexen för socialt stöd och arbetsmotiv, se Tabell 5, då dessa index visat 
på högt signifikant samband i regressionsanalysen enligt Tabell 4. 
 
Tabell 5 
Pearson korrelation mellan trivsel och index för socialt stöd och arbetsmotiv  
        
Index   1 2 3   
1 Trivsel (n = 34)  1 .314 .457** 
2 Socialt stöd (n = 36)  .314 1 .357* 
3 Arbetsmotiv (n = 35)  .457** .357* 1   
* p < .05, ** p < .01 
 
 
Trivsel och socialt stöd saknar signifikant samband medan arbetsmotiv visar på signifikanta 
samband med både trivsel och socialt stöd, se Tabell 5. Enligt resultaten avgörs 
arbetsmotivationen av trivseln och det sociala stödet, det vill säga möjligheten att få råd och 
stöd från arbetskamrater och chef under arbetstid. Alternativt gör det sociala stödet från 
arbetskamrater och chef att trivseln höjs och detta i sin tur ökar arbetsmotivationen. 
Fördelningen av anställningsform och trivsel visade att endast en person, med 
tillsvidareanställning uppgav trivseln som ”ganska dålig”, medan majoriteten (27), inklusive 
vikarier och deltagare med övrig anställningsform, uppgav trivseln till ”ganska bra” eller 
”mycket bra”, se Tabell 6.  
 
Tabell 6 
Fördelning av anställningsform och trivsel (1 = mycket dåligt, 2 = ganska dåligt, 3 = ganska 
bra, 4 = mycket bra) 
      Trivsel (n = 28)    
Anställningsform (n = 30) 1 2 3 4  
Tillsvidare (n = 25)  0 1 9 13 
Vikariat (n = 3)  0 0 1 2 
Övrigt (n = 2)  0 0 0 2 
Totalt    0 1 10 17  
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Resultatet visade också stöd för att kommunanställda har hög trivsel, de flesta trivs på jobbet 
oavsett de psykosociala förhållandena. Detta innebär att korrelationerna med trivsel är låg. En 
Pearson produktmomentkorrelation visade att ett svagt positivt, signifikant samband fanns 
mellan trivsel och hur nöjd deltagarna i undersökningen var med lönen. Resultatet visar att 
hög trivsel inte automatiskt innebär nöjdhet med lönen. Även om majoriteten av deltagarna 
trivs på arbetsplatsen innebär det inte att de är helt nöjda med lönen. 

 
 

Diskussion 
 
 
Sammanfattning 
 
Anställda inom den kommunala sektorn trivs enligt tidigare studier bättre på jobbet jämfört 
med andra sektorer som industri- tjänste- och statlig sektor (Göransson, 2007). Studien visade 
också att var tredje kommunalanställd upplever ekonomisk stress jämfört med var fjärde 
bland de övriga sektorerna, samtidigt som de kommunalanställda känner minst oro över att bli 
arbetslösa. Resultaten visade också att hög lön eller status inte var avgörande för trivseln på 
arbetet utan att andra faktorer har större betydelse (Lena Martinell, marknadsanalytiker KPA 
Pension, personlig kommunikation, 19 september, 2007). 

Tidigare forskning har främst fokuserat på att försöka identifiera de faktorer som är 
associerade med arbetsmotivation. Syftet med undersökningen var att försöka identifiera vilka 
faktorer som förklarade trivseln bland personalen på ett kommunalt servicehus. Resultatet av 
studien visade att majoriteten av de anställda på den undersökta arbetsplatsen trivdes på 
arbetet. Av deltagarna i undersökningen var majoriteten tillsvidareanställd.  

Männen i undersökningen hade tillsvidareanställning och av kvinnorna hade majoriteten, 
82.1 procent, tillsvidareanställning, 10.7 procent hade vikariat och 7.1 procent hade övrig 
anställningsform. Av dessa var det en person med tillsvidareanställning som uppgav trivseln 
som ”ganska dålig”. Detta resultat motsäger följaktligen det resultat av studien som 
genomfördes av Booth et al. (2002), som hävdade att individer med tillfälliga anställningar 
uppvisar lägre nivåer av arbetstillfredsställelse jämfört med tillsvidareanställda.  

Miller Franco et al. (2004) konstaterade i sin studie att icke-ekonomiska faktorer har större 
avgörande på arbetsmotivationen än hög lön. Genom att ge personalen mer befogenheter och 
frihet att lösa problem som uppstår, minska monotoni och genom att variera arbetsuppgifterna 
bibehålls arbetsmotivationen vilket leder till ökad trivsel.  

Regressionsanalysen visade att låga arbetskrav och hög arbetsmotivation var signifikant 
associerade med trivsel. Detta kan antas bero på att personalen upplever sig vara väl 
kvalificerade för sina arbetsuppgifter och därför uppfattar arbetskraven som låga. Detta ger i 
sin tur hög arbetsmotivation vilket leder till trivsel på arbetsplatsen. Alternativt att trivseln ger 
hög arbetsmotivation som leder till att arbetskraven uppfattas som låga.  

En orsak kan även vara att arbetskamraterna och den sociala samvaron på jobbet medför att 
människor trivs och att de låga arbetskraven gör att man hinner odla den sociala situationen 
mer. Detta stöds av den relativt höga genomsnittspoängen på socialt stöd, se Tabell 1.  
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Metoddiskussion 
 

Validitet. För att styrka undersökningens validitet valdes ett väl använt och testat 
frågematerial, QPS, att användas (Nordiska ministerrådet, 1998). De frågor som var relevanta 
för den deltagande arbetsplatsen valdes ut till enkäten och övriga frågor uteslöts för att på så 
sätt undvika ovidkommande frågeställningar.  

 
Reliabilitet. För att mäta frågornas interna reliabilitet för de olika indexen genomfördes 

reliabilitetsanalyser med Cronbach’s Alpha. Under arbetet med dataanalysen upptäcktes att 
fasta svarsalternativ på exempelvis högsta genomförda utbildning istället för öppen fråga med 
exempel på svar samt en fråga med fasta svarsalternativ om yrkesbefattning hade givit 
möjlighet till flera analysmöjligheter.  

Genom att personligen ha delat ut enkäten under till exempel ett personalmöte med 
majoriteten av personalen närvarande hade svarsfrekvensen kunnat öka betydligt, en lärdom 
som tas med till framtida undersökningar. 
 
 
Resultatdiskussion 
 
De statistiska analyserna visade att majoriteten av deltagarna i undersökningen trivdes ganska 
bra eller mycket bra på jobbet, något som styrks av tidigare forskning (Göransson, 2007). Den 
statistiska analysen visade även att låga arbetskrav och hög arbetsmotivation är signifikant 
sammankopplade till trivseln. De statistiska analyserna visade även på att ett svagt positivt 
samband fanns mellan trivsel och nöjdhet med lön. Det kan tolkas som att lönen inte är den 
avgörande faktorn för trivseln även om lönen är viktig.  

Tidigare forskning har visat att offentliganställda rankar ”en trygg och säker framtid” högst 
medan ”hög lön” och ”möjlighet till avancemang” visserligen var viktigt men inte den främsta 
faktorn till trivsel och arbetsmotivation (Jurkiewicz et. al., 1998).  

Att enkäten delades ut i samband med julhelgen kan vara en förklaring till det låga 
deltagandet. Eftersom arbetsplatsen i stort sett har samma bemanning oberoende av årstid med 
tanke på verksamheten, ett kommunalt servicehus inom Vård & Omsorg där de boende 
behöver samma omvårdnad året runt beslöts det att undersökningen ändå skulle äga rum.  
 
 
Vidare forskning 
 
Studien som genomfördes på den undersökta arbetsplatsen fann att låga arbetskrav och hög 
arbetsmotivation är signifikant sammankopplade till trivseln. Då endast en begränsad del av 
de anställda valde att besvara enkäten kan inte dataanalyserna anses som helt tillförlitliga, 
men undersökningen visar på intressanta tendenser som kräver vidare forskning och resultaten 
kan då ses som en förberedande pilotstudie. 
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