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Abstract 
 

The purpose of this thesis was to find out which factors can help improve the job satisfaction 
of employees at the Municipality of Luleå and help them become better employees. Using a 
quantitative method and a semi-structured questionnaire the answers of the following 
questions where sought: Do the employees experience job satisfaction, and if they do, what is 

the reason for it? According to the employees, which factors should a good employer be able 
to offer? The theoretical framework includes theories about job satisfaction and the reasons for 
it. The results showed that the employees were satisfied in their work, but they could benefit 

from more feedback from their employer. Moreover, the most important factor in the work, 
according to the employees, where nice co-workers. The salary also showed to be an 
important factor to the employees, but some wished they would get more per month. The 
needs for in-service training were also brought up as something they wished was improved.          
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Sammanfattning 
 
Syftet med examensarbetet var att undersöka vad som kan förbättra Luleå kommuns anställdas 
arbetstillfredsställelse och därmed göra Luleå kommun till en bättre arbetsgivare. Genom 
användandet av en kvantitativ metod och semi-strukturerade enkäter söktes svar på 

frågeställningarna: Upplever arbetstagarna arbetstillfredsställelse och om så vilka faktorer beror 
det på? Vad anser arbetstagarna att en attraktiv arbetsgivare ska kunna erbjuda? Arbetets 
teoretiska bakgrund innefattar olika teorier om vad som leder till arbetstillfredsställelse. 

Resultaten visade att respondenterna upplevde arbetstillfredsställelse, men att de önskade mer 

feedback från ledarna. Det framkom även att en av de viktigaste faktorerna i arbetet var trevliga 
kollegor och att lönen behövdes förbättras. Det visade sig även att de efterfrågade mer 
kompetensutveckling. 

 
 

Nyckelord: arbetstillfredsställelse, attraktiv arbetsgivare, Luleå kommun 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................................................................ 1 

1.1. Luleå kommun ............................................................................................................. 1 

1.2. Vad är arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation? ........................................................ 1 

1.3. Tidigare forskning ........................................................................................................ 2 

1.4. Syfte och frågeställningar .............................................................................................. 3 

2. Teoretisk referensram .......................................................................................................... 4 

2.1. Herzbergs tvåfaktorteori ............................................................................................... 4 

2.1.1. Hygienfaktorer. ..................................................................................................... 4 

2.1.2. Motivationsfaktorer. .............................................................................................. 5 

2.1.3. Arbetsberikning. .................................................................................................... 6 

2.2. Arbetskaraktäristiskamodellen ....................................................................................... 6 

2.3. Individuella skillnader i arbetstillfredsställelse ................................................................. 8 

2.3.1. Kön. ...................................................................................................................... 8 

2.3.2. Ålder och etnisk tillhörighet. ................................................................................. 8 

2.3.3. Personlighet........................................................................................................... 9 

2.3.4. Är vissa mer tillfredställda än andra? ....................................................................... 9 

2.4. Maslows behovshierarki ................................................................................................ 9 

2.4.1. Fysiologiska behovet .............................................................................................. 9 

2.4.2. Säkerhetsbehov .................................................................................................... 10 

2.4.3. Sociala behov ...................................................................................................... 10 

2.4.4. Självkänsla ........................................................................................................... 10 

2.4.5. Självförverkligande .............................................................................................. 10 

3. Metod ............................................................................................................................... 11 

3.1. Respondenter ............................................................................................................. 11 

3.2. Material...................................................................................................................... 11 

3.3. Procedur .................................................................................................................... 11 

3.4. Avgränsningar ............................................................................................................ 11 

3.5. Databehandling .......................................................................................................... 11 

4. Resultat och analys ........................................................................................................... 12 

4.1. Arbetstillfredsställelse .................................................................................................. 12 

4.1.1. Motivation hos arbetstagarna och arbetsförhållanden. ........................................... 12 

4.1.2. Ledare och löneförhållanden. ............................................................................... 13 

4.1.3. Feedback. ............................................................................................................ 13 

4.1.4. Utvecklingsmöjligheter. ....................................................................................... 14 



 

 

 
 

4.1.5. Utmanande arbetsuppgifter och kunskaper. .......................................................... 14 

4.1.6. Glädje, missnöje och övrigt. ................................................................................. 15 

4.2. Viktiga faktorer i arbetet/på arbetsplatsen ................................................................... 16 

4.3. En bra arbetsgivare ..................................................................................................... 17 

4.4. Förbättringar på arbetsplatsen ...................................................................................... 18 

4.5. Orsak till anställning ................................................................................................... 18 

5. Diskussion ........................................................................................................................ 19 

5.1. Förslag till kommunen................................................................................................ 20 

5.2. Reliabilitet och validitet ............................................................................................. 20 

5.2.1. Intern validitet. .................................................................................................... 20 

5.2.2. Extern validitet. ................................................................................................... 21 

5.2.3. Begreppsvaliditet. ................................................................................................ 21 

5.3. Forskningsetiska antaganden ....................................................................................... 21 

5.4. Framtida forskning ..................................................................................................... 21 

Referenser ............................................................................................................................ 22 

 
 

 



1 
 

 

 

1. Inledning 
 

Begreppet arbetstillfredsställelse är stort och teorierna är många och redan i början av 1900-talet 
utgjorde arbetstillfredsställelse en stor del av arbets- och organisationspsykologin. Då trodde 
forskare att en hög lön mot en minimal arbetsinsats var bästa sättet att få arbetaren att trivas, 

men idag har vetskapen om vad som leder till arbetstillfredsställelse förändrats liksom kraven på 
vad en bra arbetsgivare är (Ambjörnsson, u.å.).  
 
Att trivas på, och med, sitt arbete strävar förhoppningsvis de flesta arbetsverksamma efter. 

Enligt Kaufmann och Kaufmann (2010) är trivsel och meningsfullhet i arbetet värdefullt för en 

individ, men det är även viktigt för organisationen i vilken individen arbetar. De flesta 
organisationer värdesätter tillfredställelse och trivsel bland arbetstagarna. Detta beroende på att 

de vill säkerställa att arbetsuppgifterna utförs, och med bra resultat, men även för att de är rädda 
att förlora arbetstagare och därmed viktig kompetens inom organisationen (Kaufmann & 
Kaufmann, 2010). Inom en snar framtid kommer många av de idag yrkesverksamma i Sverige 
att gå i pension. Arbetsgivare runt om i landet ställs då inför uppgiften att nyrekrytera tusentals. 

Detta är inte alltid lätt, eftersom att det gäller att kunna erbjuda arbetstagarna både en intressant 
arbetsplats och ett innehållsrikt arbete. Kampen om arbetstagare mellan företagen är hård och 
flera arbetsgivare undrar vad de kan göra bättre för att locka till sig arbetstagarna och behålla 

dem.  
 

 1.1. Luleå kommun 
 
Luleå kommun är den största arbetsgivaren i Luleå med omkring 7000 anställda. Fram till 2016 

visar prognoserna på att kommunen kommer att behöva nyanställa uppemot 5400 personer. 
Denna undersökning kommer dock att inrikta sig på den tekniska förvaltningen, där det idag 
finns omkring 450 anställda som arbetar med allt ifrån personalfrågor till underhåll av vägar 

(Luleå kommun, 2009).  
 

Luleå kommuns organisation är en hierarki där det högst beslutande organet är 
kommunfullmäktige. Fullmäktige hanterar frågor som rör allt ifrån hur kommunens arbete ska 

organiseras till vilka nämnder som ska finnas. Under kommunfullmäktige sitter det 
verkställande organet, d.v.s. kommunstyrelsen som leder och ansvarar för kommunens olika 
nämnder och bolagsstyrelser. De 11 olika nämnderna har, i sin tur, en egen förvaltning som 

realiserar de beslut som har tagits (Luleå Kommun, 2006; 2007). 
 

1.2. Vad är arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation?  
 
Arbetstillfredsställelse har många olika definitioner. I Nationalencyklopedin [NE] anges 

begreppet arbetsglädje som ”Känsla av tillfredsställelse med den egna arbetssituationen” 
(Arbetsglädje, 2011). Kaufmann & Kaufmann (2010) definierar arbetstillfredsställelse som 
”attityd till arbetet/arbetsplatsen i dimensionen positiv/negativ” (s. 286). Med denna definition 

anser de att arbetstillfredsställelse är ett gemensamt namn för alla de attityder som en individ har 
gentemot sitt arbete. Att undersöka individens attityd till arbetet har länge ansetts vara viktigt 
för att förstå individens beteende i organisationen när det kommer till produktivitet, trivsel och 
förhållandet mellan produktivitet och personalomsättning (Kaufmann & Kaufmann, 2010).  
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1.3. Tidigare forskning  
 
Elton Mayo (1880-1949) utförde på 1920-talet en undersökning av arbetsförhållandena vid 

Western Electrics Hawthorne Works i Chicago (Hawthorne-effekt, 2011). En undersökning 
som kom att bli startskottet för en helt ny syn på organisationspsykologi. Genom att studera 
arbetarnas arbetsscheman, arbetsmiljön och andra faktorer som då ansågs influera arbetarnas 

produktivitet fann Mayo att de arbetare som visste om att de var iakttagna arbetade mer 
produktivt. Resultatet blev att sociala faktorer så som grupptryck, känsla av frihet och 
upplevelse av självförverkligande ansågs vara viktigare än opersonliga faktorer så som 
arbetsmetod och arbetsledning. Förutom en ökning i produktiviteten steg även moralen bland 

arbetarna. Enligt Mayo (refererad av Bramel, 1981) fokuserade andra teorier för mycket på 

arbetets struktur och för lite på den sociala sidan av arbetet. Det är alltså inte hur bra arbetet är 
”förpackat” eller gränserna som ledningen sätter upp som har betydelse, utan det är hur bra 

organisationen eller arbetsgivaren klarar av att uppfylla arbetstagarnas behov (Bramel, 1981).   
 
Denna studie kom att bidra till att forskares syn på organisationen förändrades och de började 
studera den sociala sidan av organisationen istället för den fysiska. Forskarna menade att en väl 

strukturerad och utformad arbetsplats är lite värt om inte arbetarna följer de utsatta riktlinjerna. 
Som resultat av detta skapades även den så kallade Human-Relationsrörelsen som bjöd in 
psykologer och sociologer att undersöka vad som tillfredställer människan på arbetsplatsen 
(Dipboye et al., 1994).  

 
Sheila Henderson (2000) valde att göra en undersökning baserad på mytologen Joseph 
Campbells böcker. Enligt Henderson (2000) talade Campbell mycket om äventyret att hitta 

vad ens karriär och karaktär är och källan till detta. Genom att studera mytologi hittade 
Campbell temat som han valde att kalla ”Hjältens resa”, som han beskrev som en djup strävan, 
en process och en livserfarenhet i vilken vi förflyttar oss från att inte ha något till att uppfylla 
hela vår individuella potential. Enligt Henderson (2000) menade Campbell att detta är något 

som pågår hela livet och det är en resa där människan utforskar sig själv och sina känslor. Han 
jämförde detta med en människas karriär, dvs. ett livslångt sökande som styrs av att vi söker 
lycka. Vad Henderson (2000) ville göra med sin studie var att undersöka ”hjältens stig” 

närmare, för enligt henne kan Campbells fras ”följ din lycka” tolkas som en enkel, men 
invecklad process för hur en människa väljer bana i livet och arbetet. Syftet blev att undersöka 
vad som kännetecknar lycka på arbetet, en lycka som finns oavsett ålder, kön, utbildning och 
yrke. I studien ingick människor som rapporterades ”följa sin lycka” när det kom till arbete och 

karriär. Studien genomfördes genom åtta öppna intervjuer med människor som hade valts ut 
genom att svara på tre frågor. De två första frågorna var hur mycket de gillade sitt arbete och 
hur lyckliga de kände sig i arbetslivet. Svarade deltagarna mellan 4-5 på en 5-gradig skala och 

nej på den tredje frågan som var om de önskade att de hade ett annat arbete fick de vara med i 
studien. De åtta som valdes ut för att delta i studien fick genomgå en intervju på mellan en och 
tre timmar. Sedan kodades intervjuerna och analyserades med fokus på beskrivningar, tankar, 
idéer eller känslor som uttryckts som bidragande till lyckan/tillfredställelsen på arbetet. Det 

resultat som framkom av studien var att många av deltagarna uttryckte att de hade valt arbete 
efter sina intressen, kompetenser och vad de helt enkelt tyckte om att arbeta med. Arbetsmiljön 
sågs inte som viktig av många, utan viktigare ansågs frihet i arbetet, variation i arbetstiderna, 

intellektuellt utmanande arbetsuppgifter, en positiv social atmosfär och möjligheter till att hitta 
mening i arbetet att vara. Det visade sig även att varje deltagare hade lagt ned stor energi på 
sina karriärer och arbetat hårt och de flesta av deltagarna beskrev att de kunde se när en 
möjlighet kom till dem och de var då inte sena att nyttja den. Deltagarna uppgav även att när 

arbetet inte längre var roligt sökte de sig till ett nytt eller försökte hitta nya möjligheter i det de 
redan hade. Frasen ”jobbsäkerhet” förekom inte, utan deltagarna var övertygade om att deras 
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kunskaper var efterfrågade på arbetsmarknaden. Alla deltagare i studien bedömdes även ha ett 

bra självförtroende och kände en stolthet över de produkter eller tjänster som de var 
associerade med. Sju av de åtta deltagarna uttryckte en förpliktelse med något som var större än 
dem själva som exempelvis att hjälpa en annan människa med att uppnå ett mål eller att hjälpa 

kunder. Författaren kom fram till att lycka på arbetet uppkom genom en blandning av 
personliga styrkor, omständigheter som råder och hur karriären har utvecklats. Resultaten 
följde författarens uppställda teorier om lycka (Henderson, 2000).  

 

1.4. Syfte och frågeställningar 
 

För att bli en mer attraktiv arbetsgivare för sina framtida och nuvarande arbetstagare vill Luleå 

Kommun veta vad som gör att deras arbetstagare trivs på arbetet. Syftet med arbetet är därför 
att undersöka vad som kan förbättra Luleå kommuns anställdas arbetstillfredsställelse och 
därmed göra Luleå Kommun till en bättre arbetsgivare.  

De frågeställningar som arbetet ska försöka besvara är:   

 Upplever arbetstagarna arbetstillfredsställelse och, om så, vilka faktorer beror det på?   

 Vad anser arbetstagarna att en attraktiv arbetsgivare ska kunna erbjuda?  
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2. Teoretisk referensram 
 

2.1. Herzbergs tvåfaktorteori 
 
Fredrik Herzbergs tvåfaktorteori (refererad av Kaufmann & Kaufmann, 2010) skapade mycket 

uppmärksamhet när den publicerades 1959, eftersom den gav en helt ny syn på arbetets 
egenskaper. Uppkomsten till teorin var cirka 200 intervjuer som Herzberg och hans kollegor 
genomförde med ingenjörer och revisorer om deras arbete. Genom att be arbetarna beskriva 

arbetsrelaterade situationer, där de kunde erinra sig att de hade upplevt trivsel eller vantrivsel, 
kom Herzberg fram till sin teori (refererad av Dipboye et al., 1994). Resultatet av 
undersökningen visade att de faktorer som leder till arbetstrivsel, eller arbetstillfredsställelse, var 
helt andra faktorer än de som leder till vantrivsel (Kaufmann & Kaufmann, 2010). I stora drag 

menas i tvåfaktorteorin att den medarbetare som trivs även kommer att vara en produktiv 
medarbetare. Därför är det viktigt att se till att en arbetare trivs på sin arbetsplats, eftersom det 
både gagnar arbetaren och arbetsgivaren.  

 
Herzberg et al. (1959, refererade av Furnham, 1997) menade att en människa har två olika 
behov, motivation och hygien, och att dessa, i sin tur, består av olika faktorer som antingen 
skapar tillfredställelse eller otillfredsställelse med arbetet. Enligt teorin är det 

motivationsfaktorerna, om de finns tillgängliga, som leder till tillfredställelse och 
hygienfaktorerna som leder till otillfredsställelse. Förutom detta menas i teorin att ett arbete 
som ger innehavaren rikligt med uppskattning, ansvar och utveckling hjälper arbetstagaren att 

känna sig tillfredställd med/på arbetet (Furnham, 1997).  

 

2.1.1. Hygienfaktorer. 

 
I tvåfaktorteorin menas alltså att en människa har två typer av behov, där det ena är 

hygienbehovet som består av olika faktorer. Enligt Herzberg (1959, refererad av Dipboye et al., 

1994) kan arbetarna uppleva känslor av otillfredsställelse med arbetet när hygienbehoven inte 
uppfylls eller finns närvarnade. Dock uppkommer inte tillfredställelse om behoven uppfylls. 
Enligt Herzberg (1959, refererade av Furnham, 1997) kan hygienfaktorer jämföras med 

luftföroreningar, dvs. även om kontrollen över föroreningarna inte botar ”sjukdomen” 
motverkar de heller inte till ett utbrott av den. Herzberg (1959, refererad av Dipboye et al., 
1994) menade med andra ord att hygienfaktorerna inte skapade arbetstillfredsställelse, utan 

motverkar så att otillfredsställelse uppkommer. Hygienbehoven kan även leda till ett ”neutralt” 
tillstånd, där varken tillfredställelse eller otillfredsställelse råder (Furnham, 1997).  

 
Hygienfaktorerna består av faktorer som står utanför arbetet, d.v.s. yttre faktorer som inte har 

att göra med själva arbetet. Dessa faktorer är:  
 

Fysiska och sociala arbetsförhållanden: Anses arbetsplatsen som bra eller dålig av arbetstagaren? Har 

arbetaren för mycket eller för lite arbete? Hur uppfattas kollegorna? Detta är olika saker som 
kan påverka arbetstagarens uppfattning om arbetet.  

 
Ledare: Anses ledaren som kompetent av arbetstagaren eller upplever han/hon en känsla av att 

vara för övervakad av sin ledare? Detta kan leda till otillfredsställelse.   
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Löneförhållanden och status: Är lönen som arbetstagaren förväntade sig? Om inte kan det vara 
bidragande till otillfredsställelsen, men finns inga förväntningar kan tillståndet istället bli 
neutralt.  

 
Företagspolitik och administrativa rutiner: Hur uppfattar arbetstagaren dessa? Ses de som negativa 
eller positiva?   

 

Privatliv: Påverkar arbetstagarens privatliv honom/henne i arbetslivet?  
 

Arbetstrygghet: Finns det trygghet i arbetet?   

 
Hygienfaktorerna kan alltså skapa otillfredsställelse, men även ett neutralt tillstånd om de inte 
finns tillgängliga. För att tillfredställelse med arbetet ska kunna infinna sig behöver även vissa 
faktorer av människans andra behov, motivationsbehoven, vara uppfyllda (Furnham, 1997).  

 

2.1.2. Motivationsfaktorer. 

 
Det andra stora behovet som människan har är, enligt teorin, motivationsbehovet. Detta behov 
består även av ett antal faktorer: 

 

Utförande/prestation: När en arbetstagare utför sitt arbete på ett bra sätt och får beröm för detta 
ses det som positivt och går utförandet av uppgiften inte bra ses det som negativt.  

 

Ansvar: Om arbetstagaren har möjlighet att fatta egna beslut, eller inte, kan det komma att 
påverka arbetstillfredsställelsen.  

 
Erkännande: Arbetstagaren ser positivt på arbetet då han/hon får beröm eller uppskattning över 

något som har utförts. Däremot upplevs det som negativt om han/hon får kritik. Det spelar 
ingen roll om erkännandet/kritiken kommer från ledare, underordnade eller arbetskamraterna.   

 
Utvecklingsmöjligheter: Arbetstillfredsställelsen påverkas om arbetstagaren har chans att lära sig nya 

arbetsuppgifter eller om det finns en chans till befordran på arbetsplatsen.   
 

Avancemang: Arbetstillfredsställelsen kan påverkas av att det finns möjlighet till avancemang på 

arbetsplatsen. Förväntar arbetaren sig en utnämning till chef och inte får denna kan det däremot 
ses som negativt.  

 
Arbetet i sig: Arbetstillfredsställelsen kan påverkas av om arbetstagaren upplever 

arbetsuppgifterna som lätta, men även om de är för svåra.  
 

Till skillnad från hygienfaktorerna, som berör arbetets yttre berör motivationsfaktorerna 

arbetets egenskaper och konsekvenserna som kommer av arbetet. I teorin menas att det är de 
faktorer som leder till tillfredsställelse som tillfredställer en individs behov av självförverkligande 
i arbetet och det är endast genom att utföra arbetsuppgiften som individen kan njuta av 
belöningen och förstärka individens strävan mot självförverkligande. I jämförelse med 

hygienfaktorerna, som leder till ett neutralt tillstånd när de är närvarande resulterar positiva 
motivationsfaktorer i tillfredsställelse. Är någon av motivationsfaktorerna frånvarande blir 
resultatet inte negativt, som det blir när hygienfaktorer är frånvarande, utan det neutrala 

tillståndet uppstår (Furnham, 1997). Enligt Dipboye et al. (1994) är ett exempel på detta när en 
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arbetstagare uppnår en känsla av att ha utfört ett bra arbete och känner ansvar för det som 

utförts som tillfredställelse kan infinna sig.  

2.1.3. Arbetsberikning. 

 
Efter tvåfaktorteorin har det uppstått olika arbetsmiljöprogram som kallas för arbetsberikning 
och dessa har som uppgift att undvika att hygien- och/eller motivationsfaktorerna inte uppfylls 
i organisationen. För att undvika att arbetaren känner sig för övervakad av ledningen kan 

företaget fokusera på resultatet som arbetaren gör och se till att arbetaren som utför arbetet har 
tillräcklig kunskap. Har arbetaren den kunskap som krävs kan han eller hon själv välja hur 
uppgiften ska utföras för att komma fram till det förväntade resultatet, istället för att ledningen 

talar om hur uppgiften ska utföras. Under detta faller även att ge arbetaren mer personligt 
ansvar över arbetet. Arbetet kan även berikas genom att arbetstagaren får information om sina 
kollegors utförda arbeten för att ha något att jämföra sina egna arbetsinsatser med, vilket, i sin 
tur, kan leda till att arbetstagaren ser sitt arbete i ett större perspektiv. Utveckling av 

arbetstagarnas kompetenser kan ske genom att ge dem nya arbetsuppgifter. Exempelvis kan det 
vara bra om en duktig arbetare får överta någon arbetsuppgift som en överordnad har, kanske 
schemaläggningen av arbetstiden eller liknande, men det är då viktigt att veta att arbetstagaren 

faktiskt klarar av uppgiften (Kaufmann & Kaufmann, 2010). 

2.2. Arbetskaraktäristiskamodellen   
 
Hackman och Oldhams (1980, refererad av Miner, 2006) arbetskaraktäristiskamodell (Figur 1) 
har som syfte att visa hur ett arbete ska vara utformat för att en arbetstagare ska känna att 

utvecklingsbehovet uppfylls. Är detta behov uppfyllt kommer arbetstagaren troligen att känna 
sig mer motiverad att utföra arbetet, vilket kan leda till ökad arbetskvalitet och ökad 
produktivitet. I teorin ingår fem centrala karaktäristiska som kan appliceras oavsett arbete. Om 

arbetet innehåller dessa påverkar det individens inre motivation att utföra arbetet (Kaufmann & 
Kaufmann, 2010).   
 
De tre första arbetskaraktäristiska, variation i färdigheter, uppgiftsidentitet och 

uppgiftsbetydelse, bidrar enligt Hackman och Oldham (1980, refererad av Miner, 2006) till att 
arbetstagarna känner meningsfullhet i arbetet.  
 

 

 Variation i färdigheter: I ett arbete ska det finnas möjlighet för en arbetstagare att använda 

sig av flera olika förmågor, kunskaper och färdigheter. Ett arbete anses vara mer 
motiverande om det innehåller varierande färdigheter och kräver mer kunskap av sin 

innehavare. Ett exempel på ett varierande och kompetenskrävande arbete är att vara 
chef, i jämförelse med att montera ihop en del av en bildskärm som inte är speciellt 
varierande eller kompetenskrävande (Kaufmann & Kaufmann, 2010).   

 

 Uppgiftsidentitet: Ett arbete bör bestå av en helhet, d.v.s. en arbetstagare ska kunna se 

början och slutet av ett arbete. Ett arbete där arbetstagaren får vara med om hela 
arbetsprocessen från början till slut bidrar till att arbetet upplevs som mer meningsfullt. 
Här kan det även tilläggas att kunna använda sig av kunskaper som är personligen 

värdefulla för arbetstagaren även bidrar till upplevelsen av meningsfullhet med arbetet 
(Miner, 2006).  

 

 Uppgiftsbetydelse: Om en arbetare ser en större mening i sitt arbete upplever han/hon mer 

meningsfullhet i arbetet. Att exempelvis styra över en informationskampanj om en 
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sjukdom upplevs som mer tillfredställande av en arbetare än att vara den som postar 

kuverten (Kaufmann & Kaufmann, 2010).  
 
 

 
 
 
 

 
 

Figur 1. Hackman och Oldhams (1980) arbetskaraktäristiskamodell (Miner, 2006).  
 
De resterade två arbetskaraktäristiska autonomi och feedback bidrar, enligt Hackman och 

Oldham (1980, refererad av Miner, 2006), till att arbetstagarna upplever sig ansvariga för 
arbetsresultatet och får kunskap om den egentliga utgången av arbetet.  

 

 Autonomi: Är en av de viktigaste faktorerna när det kommer till att skapa motivation i 
arbetet. En arbetstagare som känner stor kontroll över sitt arbete, både när det gäller 

planering och utförande, upplever ansvar över arbetsresultatet.  
 

 Feedback: Att få tillräcklig med feedback om sina arbetsresultat är bland det viktigaste 

en ledare kan ge sina arbetstagare. Detta är viktigt för arbetstagares motivation, men 
det är även grundläggande för att arbetstagare ska lära sig av sina erfarenheter. Ett bra 

sätt att ge feedback som ledare är genom medarbetarsamtal, men även genom att visa 
statistik över exempelvis försäljningssiffror (Kaufmann & Kaufmann, 2010).  

 
Feedback till arbetstagaren resulterar i att denna får kunskap om arbetets utgång och med hjälp 

av de övriga karaktäristiska bidrar det till de resultat som nämns i Figur 1. Det är dock viktigt 
att arbetet upplevs meningsfullt för arbetstagaren personligen och när detta uppfylls kommer 
resultatet hos arbetstagaren att bli hög intern arbetsmotivation, hög utvecklingstillfredsställelse, 

hög arbetstillfredsställelse och hög arbetseffektivitet. Det är inte alltid säkert att dessa resultat 
uppnås bara av de psykologiska tillstånden, utan ibland behövs det personliga karaktäristiska, 
eller moderatorer, för att uppnå resultatet. Dessa är:  

 

 Kunskap och skicklighet: De arbetstagare som har tillräckliga kunskaper för att prestera 

bra kan uppleva sitt arbete som positivt. De som däremot upplever att de inte har 
tillräckliga kunskaper kan uppleva detta som negativt och frustrerande (Hackman & 
Oldham, 1980).  
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 Tillväxt och utvecklingsbehov: En del arbetstagare har stora behov av utvecklig och 

förbättring av kunskaper. Dessa individer anses ha ett starkt utvecklingsbehov och 

känner sig för det mesta motiverade då de arbetar med utvecklande arbetsuppgifter 
(Hackman & Oldham, 1980).  
 

 Tillfredställelse med arbetets kontext: De arbetstagare som till stor del är nöjda med sin 

lön, ledare och sina kollegor ser sitt arbete som positivt och upplever sig som mer 
motiverade. Däremot är det svårt att motivera en arbetstagare som är missnöjd med 

kontexten av arbetet (Kaufmann & Kaufmann, 2010).  

 

2.3. Individuella skillnader i arbetstillfredsställelse  
 
I många av de olika teorierna om arbetstillfredsställelse undersöks förhållandet mellan 

arbetstillfredsställelse och olika individuella differenser. Det har även varit populärt att 
undersöka om arbetstillfredsställelse kan påverkas av andra faktorer så som närvaro och frånvaro 
på arbetet och icke arbetsrelaterade faktorer så som en allmänt hög tillfredställelse med livet. 

Historiskt sett har forskare inte hittat stora skillnader i arbetstillfredsställelse med avseende på 
individuella skillnader som ras, kön, ålder o.s.v. Däremot har skillnader erhållits beroende på 
faktorer så som utbildning, anställning och den ställning individen har i företaget. Som exempel 
är ofta individer med högstatusarbeten mer tillfredställda. Dock finns det en överrepresentation 

av yngre, kvinnor och minoriteter i lågstatusarbeten så det är lätt att dra, den felaktiga, 
slutsatsen att dessa är mindre tillfredställda på arbetet (Dipboye et al., 1994).    

 

2.3.1. Kön. 
 
Enligt Dipboye et al. (1994) har flera studier genomförts för att undersöka om det finns några 

skillnader i arbetstillfredsställelse mellan män och kvinnor. De flesta av dessa studier har visat på 
samma resultat som Hulin och Smith (1946, refererade av Dipboye et al., 1994) kom fram till 
på 60-talet nämligen att det inte finns många skillnader när det gäller inre och yttre faktorer 

som leder till tillfredställelse. De menade att de skillnader som uppstod berodde på lön, 
utbildning och ställning på arbetsplatsen. Även efterföljande forskning har erhållit samma 
slutsats (Dipboye et al., 1994).  
 

2.3.2. Ålder och etnisk tillhörighet. 
 

Största delen av forskningen när det gäller skillnader mellan folkslag och arbetstillfredsställelse 
har fokuserat på skillnader mellan svarta och vita. Resultaten har visat på en liten, men 
signifikant, skillnad. I överlag är vita mer tillfredställda. Enligt en undersökning av Moch (1980, 
refererad av Dipboye et al., 1994) kan orsakerna till detta vara både kulturella och strukturella. 

Med detta menas att en organisation kan vara strukturerad på olika sätt, t.ex. kan svarta ha 
svårare att få en mentor som är högt uppsatt i ett företag, då dessa oftast är äldre vita män. 
Skillnaden kan även bero på kulturen och exempelvis har svarta starkare normer när det gäller 

att värdera relationer mellan kollegor. De anser med andra ord att vänskap och umgänge med 
arbetskollegorna är viktigare än andra faktorer i arbetet. Skillnaderna i arbetstillfredsställelse 
mellan olika etniciteter kan därför bero på hur de behandlas på arbetet och på deras egna 
värderingar (Dipboye et al., 1994).  
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Forskningen tyder, enligt Dipboye et al. (1994), även på att det finns skillnader i ålder. 

Tillfredställelsen över ens arbete ökar dock med åldern, vilket kan förklaras med att en yngre 
arbetare kan ha en mer orealistisk syn på arbetslivet och livet i allmänhet. Äldre arbetare kan 
enligt Pond och Geyer (1987, refererade av Dipboye et al., 1994) ha nöjt sig med den 

anställning de har i tron att de är för gamla för att få en alternativ anställning. 
 

2.3.3. Personlighet.  

 
Forskningen kring personlighet och tillfredställelse har främst fokuserat på några enskilda 
faktorer (Dipboye et al., 1994). Individer som upplever att de själva är ansvariga för sin lycka, 

har högt självförtroende och tror på sin egen kompetens upplever högre arbetstillfredsställelse. I 
en studie av Bluen, Barling och Burns (1990, refererade av Dipboye et al., 1994) undersöktes 
117 individer i förhoppningen att hitta skillnader mellan olika personligheter. Resultatet av 
studien visade att de personer som lätt blev otåliga och irriterade inte upplevdes lika 

tillfredställda som de som är drivna och lugna i sitt sätt.  
 

2.3.4. Är vissa mer tillfredställda än andra? 

 
Vissa individer behåller nivån på sin tillfredställelse över åren, trots olika arbetsplatser och typer 
av arbeten. Detta skulle betyda att vissa människor är mer benägna att bli tillfredställda än 

andra. Några studier som har genomförts på tvillingar har däremot visat att endast 30% av 
arbetstillfredsställelse beror på gener och att 70% beror på omgivningen och genom att förändra 
den kan arbetarna bli mer tillfredställda. Dock kan vissa bli mer tillfredställda än andra 

(Dipboye et al., 1994).  
 

2.4. Maslows behovshierarki  
  
Maslow (1943) menar att en människa har minst fem grundläggande behov: fysiologiska, 

säkerhet, sociala behov (kärlek), självkänsla och självförverkligande. Dessa är ordnade i en hierarki. 
Enligt Maslow (1943) är människan motiverad av att uppfylla dessa grundläggande behov och 
när ett av de lägre stående behoven uppfylls t.ex. det lägsta behovet, det fysiologiska, ändras 

fokus till nästa behov i hierarkin, som är säkerhet. Maslow (1954) indelar hierarkin i brist- och 
växtmotiv och bristmotiven måste tillfredsställas innan människan kan växa. Enligt Kaufmann 
och Kaufmann (2010) kan inte en individ uppleva sitt arbete som meningsfullt om inte 
bristmotiven är uppfyllda.   

  

2.4.1. Fysiologiska behovet  

 
Det fysiologiska behovet handlar om människans biologiska drifter och ligger längst ned i 
hierarkin. Här återfinns behov av mat, eller näring, vatten, luft och tak över huvudet. När det 
kommer till arbetslivet hör människans behov av lön hit. En människa har ett behov av att få 

en ersättning som täcker de grundläggande behoven (Maslow, 1954).  
 
Organisationer bör bidra med motions- och träningsanläggningar för sina anställda och att ge 

detta kan även ses som ett försök att hjälpa arbetstagare att hålla sig friska genom att uppfylla 
deras fysiologiska behov (Munchinsky, 2001).  
 



10 
 

 

 

2.4.2. Säkerhetsbehov  

 
När de fysiologiska behoven är tillfredställda till en miniminivå som individen känner sig nöjd 
med aktiveras säkerhetsbehoven, vilka enligt Maslow (1954) är säkerhet, stabilitet och frihet 

från att känna rädsla, ångest och kaos. Även struktur, ordning, begränsningar och lagar faller 
under denna kategori. Här ser individen alltså till att skydda sig mot fysisk och psykisk skada 
(Maslow, 1954).  
 

På arbetsplatsen kan detta göras genom att se till att arbetsmiljön är trygg och att individen 
känner att han/hon får behålla jobbet (Kaufmann & Kaufmann, 2010).  
 

2.4.3. Sociala behov  
 
När både de fysiologiska behoven och säkerhetsbehoven är uppfyllda uppkommer behovet av 

att få och ge affektion. En individ behöver enligt Maslow (1954) vänner och familj omkring 
sig. Om inte detta finns kommer personen att uppleva sig vara extremt ensam och övergiven.  
 

Organisationer kan genom att se till att personalen kommer överens och samarbetar bra 
uppfylla detta krav. Genom att exempelvis anordna sammankomster för personalen kan 
samarbetet mellan dem stärkas (Kaufmann & Kaufmann, 2010).   
 

2.4.4. Självkänsla  
 

Den fjärde nivån i hierarkin är enligt Maslow (1954) uppdelad i två delar. Först kommer 
behovet av självkänsla, eller självrespekt, som består av styrka, tillräcklighet och kompetens, tro 
på världen, frihet och självständighet. Det andra behovet handlar om respekt från andra 
människor, status, erkännande och uppmärksamhet. När dessa behov är uppfyllda känner 

individen självförtroende, styrka, tillräcklighet och av att vara till nytta i världen (Maslow, 
1954).  
 

Enligt Kaufmann och Kaufmann (2010) kan en organisation hjälpa individen genom att låta 
han/hon utveckla sin kompetens och personliga egenskaper.  
 

2.4.5. Självförverkligande  

 
Det sista steget i hierarkin är självförverkligande. Enligt Maslow (1954) kan en individ här få 

chans att göra det som den är född till att göra. Han menar att en individ som är född till att 
måla ska göra detta och att en person som har som högsta dröm att bli en bra förälder ska 
försöka uppfylla detta (Maslow, 1954).  
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3. Metod 
 

3.1. Respondenter   
 
Respondenterna utgjordes av tjänstemän anställda vid Luleå kommuns tekniska förvaltning. 
Urvalet skedde med hjälp av personalchefen på den nämnda förvaltningen. Genom ett så kallat 

snöbollsurval togs en lista med 80 arbetstagare fram. Dock visade det sig sedan att flera av dem 

på den framtagna listan var sjukskrivna eller på annat sett frånvarande då enkäten distribuerades. 
Femtioåtta personer valde att besvara enkäten, av dessa var 27 kvinnor och 31 män. 

Medelåldern på respondenterna var 42 år, den yngsta var 23 år och den äldsta 64 år.    

3.2. Material 
 
De semistrukturerade enkäterna (Bilaga 1) konstruerades utifrån den teorietiska referensramen 
och arbetets frågeställningar och syfte. De flesta av frågorna bestod av skattningar mellan 1 och 

6. Skattningsskalan valdes med avseende på att respondenterna inte skulle kunna ställa sig i 
mitten på skalan och bli ”neutrala” utan ”tvingas” välja sida. Enkäten bedömdes ta max tio 
minuter att fylla i. Enkäten inleddes med några inledande frågor innan frågor om 

arbetstillfredsställelse tog vid.  
 

3.3. Procedur 
 

I början av arbetets utformning togs kontakt med en personalansvarig på Luleå kommun. Hon 
berättade om deras intresse för vad kommunens arbetstagare tycker är tillfredställande på 
arbetet. Efter den initiala kontakten med kommunen förmedlade personalansvarig kontakt med 
Tekniska förvaltningen som efter samråd med författaren tog fram 80 deltagare som skulle 

medverka i arbetet. Enkäten sammanställdes i dataprogrammet EvaSys för att möjliggöra 
distribution elektroniskt och för att underlätta utdelandet och sammanställningen av enkäten, 
men även för att underlätta för respondenterna vid ifyllandet. Till viss del säkerställdes 
härigenom även att den som fick enkäten var densamma som fyllde i den, även om detta inte 

går att säkerställa till 100%. Efter fyra dagar skickades en påminnelse ut till dem som ännu inte 
hade svarat på enkäten.  

3.4. Avgränsningar 
 

Arbetet avser att endast undersöka arbetstagare vid Luleå kommuns Tekniska förvaltning. 
Ytterligare en avgränsning är gjord till de tjänstemän som arbetar på förvaltningen, d.v.s. de 
arbetstagare som inte arbetar med underhåll av vägar, parker o.s.v., utan de som arbetar vid 

Tekniska förvaltningens kontorslokaler i Luleå.  
 

3.5. Databehandling  
 
När svarstiden för enkäterna hade gått ut sammanställdes de av dataprogrammet EvaSys och 

skickades till författarens e-post i en pdf-fil för vidare analys.    
 



12 
 

 

 

 

4. Resultat och analys 
 

Femtioåtta personer deltog i studien. Åldern på deltagarna varierade mellan 23 och 64 år, med 

en medelålder på 42 år. Medelanställningstiden på förvaltningen var 8 år. På den inledande 
frågan om vilken respondenternas högsta utbildning var svarade 57% att de hade 
universitetsutbildning, 38% gymnasieutbildning, 13% annan form av utbildning och de 

resterande 9% svarade grundskola.   
 

Enligt Dipboye et al. (1994) kan det skilja lite i arbetstillfredsställelse när det kommer till ålder 
och utbildning, d.v.s. det kan antas att de som har en lägre utbildning känner sig mindre 

tillfredställda och att tillfredställelsen ökar med åldern. Detta var även något som resultatet 
visade, d.v.s. de som upplevde sig som mer nöjda med arbetet var de äldre respondenterna med 
några års anställningstid och en högre utbildning. Det kan hända att dessa så som Dipboye et al. 

(1994) beskriver det har hittat ett arbete som de trivs med och därmed upplever sig nöjda med 
vad de har.  
 

4.1. Arbetstillfredsställelse  
 

4.1.1. Motivation hos arbetstagarna och arbetsförhållanden.  
 

På den första frågan om respondenterna känner sig motiverade i sitt arbete (Tabell 1) hade ca 
2% svarat att de inte instämmer alls, medan ca 36% hade svarat att de instämmer helt. Ca 48% 
instämde nästan helt (5 på skalan 1-6, där 1 är instämmer inte alls och 6 är instämmer helt). Av 
detta kan utläsas att de flesta som hade svarat på enkäten upplevde att de är motiverade i sitt 

arbete. Att vara motiverad i arbetet är enligt Hackman och Oldham (1980, refererad av 
Kaufmann & Kaufmann, 2010) något som bör göra att en arbetstagare känner ökad 
arbetskvalitet och att han eller hon presterar bättre, d.v.s. produktiviteten bör alltså öka när 

arbetstagaren känner sig motiverad.     

 
Tabell 1. Respondenternas skattningar av hur motiverade de känner sig i arbetet och nöjdhet över 
lönen.  

 1 
Instämmer 

inte alls 

2 3 4 5 6 
Instämmer 

helt 
 

Motiverad i 
arbetet (%) 

 

 

1,7 

 

3,4 

 
1,7 

 

8,6 

 

48,3 

 

36,2 

Nöjd med 
lönen (%) 

 

20,7 
 

25,9 10,3 20,7 15,5 6,9 

 
Ett flertal av respondenterna nämnde att de har mycket arbetsuppgifter, men inte tillräckligt 
med tid att utföra dem, flera önskade att arbetsbelastningen kunde bli mindre; ”har just nu en 
ohanterlig mängd med arbete, det behövs fler med lika anställning…”. Att känna sig överhopad 
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med arbete kan enligt Herzbergs tvåfaktorteori (refererad av Furnham, 1997) bidra till att en 

arbetare känner sig otillfredsställd med arbetet.  
 
Några av respondenterna nämnde även att de har för mycket administrativt arbete och att det 

tar upp för mycket tid från deras vanliga arbetsuppgifter och några respondenter påpekade även 
att en bra personalpolitik saknas på den Tekniska förvaltningen ”… förvaltningens 
personalpolitik bör skyndsamt förbättras.” En annan respondent skrev ”God personalpolitik 
saknas på den Tekniska förvaltningen”. ”Enligt Herzberg (1959, refererad av Furnham, 1997) 

är både det administrativa arbetet och företagspolitiken något som kan påverka en arbetstagare 
att uppleva sitt arbete som otillfredsställande. Kanske upplevde några av respondenterna att 
deras ”riktiga” arbetsuppgifter blir lidande av det administrativa arbetet, de kanske känner att 

de inte hinner med och upplever då otillfredsställelse över dessa uppgifter. Detta belyses även 
av att flera av respondenterna önskade att de fanns flera arbetstagare på deras avdelning så de 
kunde få avlastning. Att respondenterna upplevde att de inte hinner med det administrativa 
arbetet kan även vara något som påverkar meningsfullheten i arbetet och, enligt Hackman och 

Oldham (1980, refererade av Miner, 2006), kan användandet av kunskaper som inte är 
värdefulla för arbetstagaren minska meningsfullheten.  

 

4.1.2. Ledare och löneförhållanden.  

 
När det gäller ledarna på arbetsplatsen nämnde flera av respondenterna att de upplevde dem 

som inkompetenta och att de är dåliga på att planera hur saker ska genomföras. En av 
respondenterna nämnde att kunskapen bland cheferna är ”… skrämmande dålig”. En av 
tvåfaktorteorins hygienfaktorer som anses leda till otillfredsställelse på arbetet är när 

arbetstagarna upplever att de har en dålig ledare. När respondenterna uppfattade ledaren som 
inkompetent kan det hända att de uppfattar arbetet som något negativt och otillfredsställelse 
kan då uppstå som ett resultat av detta (Furnham, 1997). Detta tyder även på att de var 
missnöjda med den/de ledare som de har idag och skulle vilja förändra detta.    

 
Endast ca 7% upplevde sig vara nöjda med lönen (Tabell 1), medan ca 15% var nästan helt 
nöjda och ca 21% ansåg sig missnöjda. De övriga respondenterna höll sig på instämmer inte 
sidan av skalan. Flera respondenter nämnde även att de ansåg att lönen inte lever upp till deras 

utbildningsnivå eller till den arbetsbelastning som de upplever att de har. Att känna att lönen 
inte når upp till ens utbildningsnivå kan innebära att en individ inte känner att han eller hon 
kan försörja sig själv, vilket enligt Maslows (1943) behovshierarki är det första steget mot 

tillfredställelse. Enligt hierarkin behöver nämligen en organisation ge en individ tillräckligt med 
pengar för att klara sin försörjning (Muchinsky, 2000), men det kan även vara så att de 
jämförde sin lön med lönen på andra företag. Lönen är kanske inte vad de förväntade sig och 
det kan bidra till att de enligt Herzberg (1959, refererad av Furnham, 1997) känner 

otillfredsställelse.  
 

4.1.3. Feedback. 

 
På frågan om respondenterna ansåg att de får feedback på arbetet som de utför instämde 17% 
helt, 12% ansåg att de inte får feedback på sitt arbete, 21% svarade 3 och övriga respondenter 

fördelade svaren mellan 4 och 5. Några nämnde även att de upplevde att de får för lite 
feedback på sitt utförda arbete och att detta är något som de vill förbättra. Majoriteten av 
respondenterna instämde i att de kan styra över sina arbetsuppgifter, ca 24% instämde helt och 

ca 35% nästan helt. Att själv få styra när arbetsuppgifterna ska utföras faller under Herzbergs 
(1959, refererad av Furnham, 1997)motivationsfaktor ansvar. När en arbetare känner att 
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han/hon själv har möjlighet att fatta beslut i sitt arbete kan det leda till tillfredsställelse. 

Erkännande från en ledare eller arbetskamrater kan även främja arbetstillfredsställelsen enligt 
Herzbergs (1959, refererad av Furnham, 1997) teori och detta nämner även Hackman och 
Oldham (1980, refererad av Kaufmann & Kaufmann, 2010) i sin arbetskarkatärisitiskamodell, 

men de använder sig av termen feedback istället för erkännande. De anser att en arbetstagare 
behöver få feedback om sitt arbetsresultat av sin ledare för att lära sig av sina erfarenheter, 
vilket, i sin tur, kan leda till arbetstillfredsställelse (Kaufmann & Kaufmann, 2010). De nämner 
även autonomi, som kan jämföras med tvåfaktorteorins ansvar, och menar att en arbetstagare 

som känner att han/hon har kontroll över sitt arbete när det kommer till planering och 
genomförande kommer att bli motiverad och att det, i sin tur, leder till tillfredställelse (Miner, 
2006). Respondenterna bör därför känna en viss tillfredställelse över att de har ansvar över sitt 

eget arbete och vissa kanske skulle behöva mer ansvar och självständighet, då några procent 
hade skattat 2 (5%) och 3 (ca 9%) på frågan. Detta har även att göra med vad för typ av 
arbetsuppgifter de har. En del kanske inte kan styra när och hur de ska utföra dem. Oavsett 
vilka arbetsuppgifter en arbetstagare har bör han/hon regelbundet få feedback av sin chef eller 

ledare, för att de, enligt Hackman och Oldham (1980, refererade av Kaufmann & Kaufmann, 
2010), ska få kunskap om den faktiska arbetsutgången. Utan detta kan en arbetstagare inte 
uppnå tillfredsställelse eller övriga resultat som är beskrivna i Figur 1.  

 

4.1.4. Utvecklingsmöjligheter.  
 

När det gäller utvecklingsmöjligheter nämnde flera av respondenterna att de ofta saknar 
kompetens för vissa nya arbetsuppgifter och någon skrev att dagens tekniska utveckling går så 
snabbt fram att de har problem att följa med ”Jag har ett bra och flexibelt arbete som utvecklas 

hela tiden p.g.a. tekniken, ibland alldeles för fort…”. Brist på kompetens kan vara något som 
leder till otillfredsställelse, då en arbetstagare enligt Herzberg (1959, refererad av Furnham, 
1997) behöver utvecklas och känna att det finns chans till detta. Även Hackman och Oldham 
(1980, refererad av Miner, 2006) nämner detta behov. En arbetstagare som känner att han/hon 

behöver utvecklas kan ha ett högt utvecklingsbehov och behöver därför utveckla sin 
kompetens. Ifall detta tillfredställs kan det hindra individen att uppnå sin fulla potential. En av 
respondenterna skrev om hur nya arbetsuppgifter kan införas utan någon utbildning, vilket kan 
leda till att de uppfattar sitt arbete som för svårt och arbetstagaren kan uppleva att de inte har 

den kunskap som krävs. Enligt Hackman och Oldham (1980, refererad av Miner, 2006) kan 
detta leda till frustration.  

 

4.1.5. Utmanande arbetsuppgifter och kunskaper.   
 

Femtio procent av respondenterna instämde helt i att arbetet är utmanande och ca 48% 

instämde helt i att de får användning av sina personliga egenskaper i arbetet (Tabell 2). Endast 
ca 5% ansåg att de inte får användning för sina personliga egenskaper. Enligt Herzbergs (1959, 
refererad av Furnham, 1997) tvåfaktorteori och faktorn ”arbetet i sig” kan otillfredsställelse 

uppkomma om en arbetstagare inte känner att han/hon klarar av sina arbetsuppgifter. I 
arbetskaraktäristiska modellen beskrivs hur en arbetstagare måste få använda sig av alla sina 
kunskaper och färdigheter i ett arbete för att bli motiverad och det är bra om en arbetstagare 
kan känna en helhet i sitt arbete (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Tjugoen procent angav att de 

inte når upp till sin fulla kompetens med det arbete som de har, men majoriteten nämnde att 
de har användning av sin kompetens. Enligt Hackman och Oldham (1980, refererade av 
Miner, 2006) är variation i arbetsuppgifterna motiverande, de menar även att desto mer 

kompetenskrävande arbetet är ju mer motiverande är det.  
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När det gällde frågan om de anser att de får använda sig av sina kunskaper i arbetet (Tabell 2) 

ansåg majoriteten (ca 48%) det. Att få användning för sina kunskaper i sitt arbete kan göra att 
det upplevs som mer motiverande och detta kan sedan leda till tillfredställelse och hög 
motivation för att utföra arbetet (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Femtionio procent av de 

tillfrågade ansåg sina arbetsuppgifter vara varierande, dock ansåg nästan 4% att de inte alls 
upplevde arbetsuppgifterna som varierande. De övriga svaren fördelade sig mellan 4 och 5 på 
skalan. Variation i arbetsuppgifterna är något som i de olika teorierna anses som mycket viktigt, 
d.v.s. en arbetare behöver variera sina arbetsuppgifter för att känna att det är roligt och 

motiverande att utföra det och utan detta kan de inte känna tillfredställelse och andra positiva 
saker med arbetet (Kaufmann & Kaufmann, 2010).  
 

Tabell 2. Respondenternas skattningar på frågorna om utmanande arbete, nytta av personliga 
egenskaper och användning av kunskaper.  
 

 Instäm
mer 

inte alls 

    Instämmer 
helt 

 
Utmanande 
arbete (%) 

 
1,7 

 

 
1,7 

 

 
5,2 

 
13,8 

 
27,6 

 
 

 
50 

Personliga 
egenskaper (%) 

 

5,2 - 1,7 10,3 34,5 48,3 

Kunskaper (%)  
 

3,4 - 3,4 15,5 29,3 48,3 

 

4.1.6. Glädje, missnöje och övrigt.  
Majoriteten ansåg även att de får vara med om en process från början till slut med sitt arbete 

(Tabell 3). När det gällde frågan om respondenterna upplever glädje i sina arbetsuppgifter 
svarade 44% fem på den sexgradiga skalan och instämde således nästan helt i att de finner glädje 
i sina arbetsuppgifter och i arbetet. Endast ca 2% instämde inte alls i påståendet. Av detta kan 
slutsatsen dras att de flesta upplevde glädje i sina arbetsuppgifter och därmed även uppfyllde 

arbetskaraktäristiskamodellens krav på uppgiftsidentitet i och med att de även ansåg att de får 
vara med i en process från början till slut (Miner, 2006).   
 
Tabell 3. Respondenternas skattningar på frågorna om de får vara med om en process början till slut, 
glädje med arbetsuppgifterna, missnöje med arbetet och trivs med arbetsuppgifterna.  

 

 Instämmer 
inte alls 

    Instämmer 
helt 

Process från början 
till slut (%) 

 

3,4 3,4 13,8 31 25,9 22,4 
 

Glädje med 
arbetsuppgifterna 
(%) 

 

1,7 3,4 5,2 13,8 44,8 31 

Missnöje med 
anställningen (%) 

50 19 13,8 6,9 6,9 3,4 

Trivs med 
anställningen (%) 

5,2 1,7 8,6 12,1 27,6 44,8 



16 
 

 

 

På frågan om respondenterna känner sig missnöjda med arbetet svarade 4% att de ansåg sig vara 

missnöjda (Tabell 3). Femtio procent instämde inte alls. På frågan om de trivs med 
anställningen instämde ca 45% helt, medan 5% inte alls instämde. Majoriteten av 
respondenterna befann sig således på ”instämmer” sidan av skalan och ansågs därför trivas med 

sitt arbete. Däremot kunde det finnas vissa saker i arbetet som de inte trivdes med, men i det 
stora hela ansåg majoriteten ändå att de trivdes med arbetet. Detta trots att det skiljde lite i 
procenten mellan de som ansåg sig trivas med sitt arbete och de som kände sig missnöjda.   
 

Herzbergs (1959, refererad av Furnham, 1997) hygienfaktor privatlivet är svår att bedöma och 
det gick inte att utläsa av resultaten om detta har någon inverkan på respondenterna och deras 
arbetstillfredsställelse. Därför har denna faktor bortsetts ifrån i denna analys. Det anses inte 

heller som om någon av arbetarna kände sig otrygga i arbetet. Eftersom det kan antas att detta i 
så fall hade framkommit.  
 

4.2. Viktiga faktorer i arbetet/på arbetsplatsen 
 

När det gällde vad respondenterna anser vara viktigt i arbetet kan det av Tabell 4 utläsas att de 
viktigaste faktorerna ansågs vara trevliga arbetskollegor (ca 67%), konkurrenskraftig lön (ca 
41%), utmanande arbetsuppgifter (ca 59%), möjligheter till kompetensutveckling (ca 53%), 

flexibla arbetstider (ca 52%) och utrymme till personligt ansvar över arbetet (ca 58%). Det bör 
noteras att en respondent inte hade skattat den sistnämnda faktorn. 
 
Tabell 4. Respondenternas skattning av hur viktiga olika faktorer är i arbetet/på arbetsplatsen. 

 Inte 
viktigt 

    Mycket 
viktigt 

Trevliga arbetskollegor 
(%) 

 

-  -  - 6,9 25,9 67,2 

Fint kontor (%) 

 

1,7 15,5 

 

24,1 43,1 13,8 1,7 

Arbetsgivarens rykte 
(%) 

 

- 1,7 8,6 48,3 24,1 17,2 

Konkurrenskraftig lön 

(%) 
 

1,7 - 3,4 17,2 36,2 41,4 

Bra förmåner (%) 1,7 6,9 6,9 44,8 29,3 10,3 

 

Anställningstrygghet 

(%) 
 

- - 1,7 15,5 31 51,7 

Utmanande 

arbetsuppgifter (%) 

 

- - - 8,6 32,8 58,6 

Möjligheter till 

kompetensutveckling 
(%) 

 

- - - 6,9 39,7 53,4 

 
 

Interna 

karriärmöjligheter (%) 

1,7 1,7 1,7 29,3 34,5 31 

 
 

Flexibla arbetstider (%) - - - 8,6 39,7 51,7 

 

Utrymme till personligt 

ansvar över arbetet (%) 

 

- - - 5,3 36,8 57,9 
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Ett fint kontor, arbetsgivarens rykte, bra förmåner och interna karriärmöjligheter ansågs inte 

lika viktiga som de övriga faktorerna. Ingen av de 11 faktorerna ansågs som ”inte viktigt”, men 
den faktor som ansågs viktigast var trevliga arbetskollegor.  
 

Det kan spekuleras i att vissa inte upplevde att de har trevliga arbetskollegor, speciellt när flera 
av respondenterna nämnde att de inte får utföra sina arbetsuppgifter, utan att kollegorna lägger 
sig i ”Att arbeta obehindrad i processen utan att ta SÅ STOR [sic] hänsyn till revirtänkande 
arbetstagare” och en annan respondent uttryckte ”… alla ska ta ansvar för sitt arbete o [sic] inte 

lägga över vissa ”jobbiga eller besvärliga” arbetsuppgifter på andra…”. Även om detta är 
intressant faller det inte riktigt inom ramen för detta arbete, men för att bli en bra arbetsgivare 
bör osämja bland personalen elimineras för att undvika att arbetstagare slutar eller att missnöje 

över kollegorna uppkommer, vilket tvåfaktorteorins sociala arbetsförhållanden visar på 
(Furnham, 1997).     
 
 

4.3. En bra arbetsgivare 
 
När de anställda fritt fick komma med förslag om vad en bra arbetsgivare ska kunna erbjuda 
sina anställda var svaren många och långa. Flera av respondenterna beskrev en bra lön som 

något mycket attraktivt. När det gäller lönen var några av kommentarerna ”Bra lön, hyggliga 
förmåner i form av träningskort el [sic] träningslokal.” och ”Marknadsmässiga löner samt 
befogenhet efter ansvar.” Förutom lönen låg mycket fokus på frihet och ansvar över 
arbetsuppgifterna, att själv planera och utföra sina arbetsuppgifter samt att få förtroende från 

ledningen att göra detta. Några respondenter nämnde flexibla arbetstider och möjligheten att 
arbeta hemifrån.   
 

Att lönen är något som respondenterna ville förändra framgick klart och tydligt, dock ansågs 
inte lönen som mest viktig när det gällde vad respondenterna ansåg vara viktigast på 
arbetsplatsen, utan som Tabell 4 visar ansåg de flesta att arbetskollegorna var viktigast. Ändå 
nämnde i princip alla respondenter att de ville förändra lönen. Då lönen är en viktig del för 

överlevnad och det första steget till tillfredställelse enligt Maslow (1987, refererad av 
Muchinsky, 2000) är det förståeligt att respondenterna ansåg att de behöver mera. En kommun 
har kanske inte samma resurser som ett privat bolag eller en större organisation och 
respondenterna jämförde sig kanske med dessa och upplevde på så sätt missnöje över lönen. 

Det kan antas att lönen som en arbetstagare får kan visa sig vara angörande om en arbetstagare 
står och väger mellan olika jobberbjudanden.   
 

Respondenterna beskrev även att en attraktiv arbetsgivare bör kunna erbjuda 
kompetensutveckling och stimulerande arbetsuppgifter ”… att nyttja och utveckla 
arbetstagarens potential” och ”Utmaningar och möjlighet till personligutveckling. Måna om de 
anställda…” Även ett gott ledarskap sågs som attraktivt: ”Bra ledarskap där alla blir sedda och 

får utrymme att utvecklas…” och ”… en organisation och ett arbetsgån [sic] som gör att man 
når ett strukturerat arbetssätt.” En av respondenterna beskrev att en stabil personalstryka och en 
säker och stabil ledning är något han/hon söker hos en attraktiv arbetsgivare.  

 
Som resultatet ovan visar verkar arbetstagarna på förvaltningen anse att utveckling är något 
mycket viktigt och är därför något som kommunen bör satsa mer på för att öka tillfredställelsen 
hos arbetstagarna, men även för att locka till sig nya arbetstagare. Detta då det bevisligen anses 

som mycket viktigt.  
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Några beskrev även trygghet i anställningen som attraktivt. Till sist nämnde flera att de önskade 

en jämställd arbetsplats och att sammanhållningen bland personalen var något som det bör 
arbetas med.    

 

4.4. Förbättringar på arbetsplatsen  
 
När det gäller förbättringar på arbetsplatsen kände ca 69% att de ville förändra något. På frågan 
vad de vill förändra på arbetsplatsen nämnde många av respondenterna arbetsbelastningen, 
strukturen på hur arbetsuppgifter utförs och mer ordning. Det är svårt att tolka vad 

respondenterna menade med strukturen på uppgifter, men det kan antas att de inte själva får 
välja alla gånger hur de ska utföra sina arbetsuppgifter. Något som i både tvåfaktorteorin 
(Furnham, 1997) och arbetskaraktäristiskamodellen (Miner, 2006) utpekas som mycket viktigt. 

Att respondenterna ansåg att detta behöver förbättras är ett tecken på att de kanske inte har så 
mycket ansvar eller autonomi i sitt arbete som de skulle önska. Enligt Kaufmann och 
Kaufmann (2010) bör en arbetstagare själv få välja hur arbetsuppgifterna ska utföras om 
kunskapen finns hos arbetstagaren, som ett steg i att berika arbetstagarens arbete.   

 
Som nämnts tidigare beskrev respondenterna att de upplevde att de behöver mer feedback på 
sina arbetsuppgifter. Detta kan sammanfalla med att de inte verkade helt nöjda med ledningen 

och kanske visar bristen på feedback att ledningen bör försöka förändra sig och ge arbetstagarna 
mer feedback. Ledningen är trots allt de som i första hand ska komma med feedback till 
arbetstagarna (Kaufmann & Kaufmann, 2010).   
 

Även i denna frågeställning kom kravet på en högre lön upp. Många nämnde att utvecklingen 
när till det gällde lönen ”… är skrämmande dålig.” 
 

4.5. Orsak till anställning  
  
Den vanligaste orsaken till att respondenterna valde sin nuvarande anställning hos Luleå 
kommun visade sig vara ”arbetet i sig”. Lönen och arbetsgivarens rykte visade sig dock ha liten 
betydelse. Däremot var det 29% som tog anställning med orsaken att de behövde ett arbete. 

Andra orsaker som nämndes av respondenterna var ”Kände folk som jobbade åt kommunen 

och det lät bra.” och ”Startade på en lägre nivå och då var det bara jobbet som räknades, sedan 
fick man möjlighet att avancera, så det blev bara så”. Flera av respondenterna nämnde även att 

de hade flyttat hem till Luleå efter en tid i andra delar av landet och valde då att ta anställning 
hos kommunen för att de fick anställning där. En av respondenterna nämnde ”delaktighet i 
projekt från början till slut.”. En annan respondent fick anställning genom praktik och senare 
sommarjobb som sedan ledde till anställning.  
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5. Diskussion 
 
Syftet med detta arbete var att undersöka vad som kan göra Luleå kommun till en bättre 
arbetsgivare. Fokus i arbetet har legat på vad som kan öka arbetstillfredsställelsen hos 
arbetstagarna på den Tekniska förvaltningen och på så sätt ta fram vad Luleå kommun som 

helhet behöver göra för att bli en bättre arbetsgivare. Visst fokus har även legat på vad 
arbetstagarna på den Tekniska förvaltningen anser att en bra arbetsgivare ska erbjuda med 
tanken att det då kan framkomma vad arbetstagarna saknar på förvaltningen.   

 
Av resultaten framkom att de flesta av faktorerna som leder till arbetstillfredsställelse fanns och 
vissa i större grad än andra. Det kan därför antas att de flesta av de tillfrågade respondenterna 
upplevde arbetstillfredsställelse och vissa kanske större än andra. Något som Dipboye et al. 

(1994) beskriver kan bero på vilken utbildning eller ställning individen har i företaget. En 
arbetstagare som har arbetat sig upp till en högre ställning kanske känner sig mer tillfredställd än 
en som befinner sig i en lägre ställning. Även hur arbetstagaren är som person kan inverka. En 

mer driven person känner sig, enligt Bluen, Barling och Burns (1990, refererade av Dipboye et 
al., 1994), mer tillfredställd än en mer otålig människa. Dock är detta svårt att bedöma utan att 
ha haft personlig kontakt med respondenterna. Att respondenterna upplevde sig vara 
motiverade i sitt arbete är även ett tecken på att de är tillfredställda.  

 
Då respondenterna ansåg sina arbeten vara utmanande och varierande, samt även att de fick 
användning av sina kunskaper kan tolkas som att dessa faktorer är bidragande faktorer till att de 
upplevde tillfredställelse. Däremot fanns det saker som kan förändras, som t.ex. feedback och 

ledningens sätt att arbeta. Då flera av respondenterna uttryckte ett visst missnöje med ledningen 
kan detta vara något att se över, då feedback är en viktig del för att få kunskap om vad ens 
arbete har fört med sig för resultat, men även för att veta vad som kan utföras annorlunda nästa 

gång (Miner, 2006). Det framkom även att respondenterna ansåg att arbetskollegorna var 
viktigast på arbetsplatsen, men trots detta visade det sig att flera av respondenterna upplevde att 
kollegorna störde dem och ville lägga sig i deras arbete. Möjligtvis reflekterar detta att 
respondenterna ville ha bättre sociala arbetsförhållanden. Det kan även betyda att de redan hade 

bra sociala kontakter med kollegorna, med några undantag, och att detta var något de ansåg 

viktigt och ville försöka behålla. Enligt tvåfaktorteorin är sociala arbetsförhållanden en del i att 
uppleva tillfredställelse (Furnham, 1997). Tillfredställelsen antas även bero på att majoriteten av 

de anställda fick vara med om hela arbetsprocessen i sitt arbete. Då majoriteten även skattade 
sig som nöjda med arbetet, förutom några få procent, baseras slutsatsen även på detta.  

 
Mängden arbete var något som verkade påverka respondenterna negativt, vilket visade sig i att 

flera respondenter önskade fler anställda som de kunde fördela sina arbetsuppgifter mellan. Då 
för mycket arbetsuppgifter kan påverka arbetstagarna negativt och leda till att de upplever 
frustration, vilket kan leda till minskad arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation, bör 

arbetsmängden kanske ses över (Furnham, 1997). 
 

Den andra och sista frågeställningen är lättare och besvara, nämligen vad anser arbetstagarna att 
en attraktiv arbetsgivare ska kunna erbjuda? I resultaten framkom att kompetensutveckling, 

utmanande arbetsuppgifter och trevliga arbetskollegor rankades högst, men även 
konkurrenskraftig lön och utrymme till personligt ansvar i arbetet var viktigt. När det gällde 
ansvar kan det upplevas som om även detta kan behöva förbättras lite. Flera nämnde att de vill 

förändra strukturen i hur vissa uppgifter utförs och det kan därför antas att detta är eftersatt och 
att ansvaret inte är så stort som många kanske önskar. Många svarade att möjlighet till 
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kompetensutveckling och en bra lön var attraktivt, men även anställningstrygghet och 

utmanande arbetsuppgifter liksom en bra ledning och flexibla arbetstider. Det kan tyckas att 
flexibla arbetstider på något sätt hör ihop med eget ansvar. Om respondenterna tar eget ansvar 
och ser till att deras arbetsuppgifter utförs kan de kanske ha möjlighet till mer flexibla 

arbetstider.  
 
Sammanfattningsvis visar arbetet att de anställda vid den Tekniska förvaltningen var 
tillfredställda med sitt arbete, vissa kanske mer än andra, beroende på att de hade utmanande 

och varierade arbetsuppgifter och fick vara med om arbetet från början till slut. Däremot 
önskade de mera feedback av sina ledare och att ledarna var bättre på sitt arbete, då flera av 
respondenterna uttryckte missnöje mot ledarna. Trots detta anses ändå arbetstagarna som 

tillfredställda, då alla faktorer är närvarande även om vissa faktorer förekommer mer och oftare 
än andra. Respondenterna ansåg att en attraktiv arbetsgivare ska kunna erbjuda bra 
arbetskollegor, en konkurrenskraftig lön, kompetensutveckling och en bra ledning.   

 

5.1. Förslag till kommunen  
 

För att förbättra arbetstillfredsställelsen hos sina arbetstagare skulle kommunen och den 
Tekniska förvaltningen kunna se över sina ledare, kanske behöver dessa mer utbildning, eller 

kanske har de för mycket arbetsuppgifter så de inte hinner med sina ordinarie uppgifter. 
Arbetsbelastningen hos respondenterna verkade även väldigt hög, kanske skulle detta lätta om 
någon fler anställdes och en omstrukturering av arbetsuppgifterna kanske även skulle vara en 
bra idé. Det nämndes att flera arbetstagare får uppgifter som de inte ska utföra, kan det vara så 

att de som lämnar över dessa inte har tillräcklig med kompetens för att utföra dem? Utbildning 
av personalen, vilket även efterfrågades, skulle kanske hjälpa mot detta?   

 

Det är däremot positivt att de anställda hade varierade och utmanande arbetsuppgifter som de 
själva uttryckte det. Detta är något som inte får försvinna för som resultaten visar är den 
vanligaste orsaken till anställning arbetet i sig. De som tog anställning gjorde detta trots att de 
visste att de kanske inte skulle få så hög lön, utan orsaken var kanske istället att de upplevde 

förvaltningen som en bra arbetsplats med intressanta och utmanande arbetsuppgifter.   
 

5.2. Reliabilitet och validitet 
 

I detta arbete avsågs att undersöka vad som, enligt arbetstagarna, kan göra Luleå kommun till 
en mer attraktiv arbetsgivare. För att få svar på detta valde författaren att göra en undersökning 
om vad arbetstagarna anser bidrar till att de känner arbetstillfredsställelse, men även om vad de 
anser en attraktiv arbetsgivare ska kunna erbjuda sina arbetstagare. Den kvantitativa metoden 

ansågs som bäst för kunna nå ut till fler arbetstagare. Reliabiliteten, eller mätsäkerheten, hade 
kunnat stärkas genom en pilotstudie för att se om enkäten behövde förändras på något sätt. 
Reliabiliteten stärktes dock genom användandet av EvaSys, dataprogrammet som bland annat 

säkerställde att varje respondent endast kunde svara på enkäten en gång. Svaren som 
sammanställdes av samma dataprogram eliminerade även fel i sammanställningen som kan 
komma av den ”mänskliga faktorn”.  

 

5.2.1. Intern validitet.  
  

Då enkäten endast har granskats av handledaren hade högre intern validitet kunnat uppnås 
genom att flera hade fått möjlighet att granska frågornas betydelse. Eftersom all information 
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samlades in via en enkät är det svårt att veta om respondenterna har tolkat frågorna lika eller 

om det har skett missförstånd i tolkningen av frågorna. Om författaren hade varit närvarande 
eller om en definition på olika begrepp hade givits till respondenterna hade detta kunnat bidra 
till en högre validitet.  

 

5.2.2. Extern validitet. 
 

Det är möjligt att den externa validiteten påverkades av att respondenterna visste om att arbetet 
utfördes på ”uppdrag” av Luleå kommun. De kan ha valt att skatta sina svar mer positivt på 
grund av detta, men detta är svårt att styrka. Valet av respondenter kan även ha bidragit till att 

den externa validiteten påverkades negativt. Då syftet var att undersöka vad som kan göra just 
Luleå Kommun till en mer attraktiv arbetsplats var avsikten ej heller att generalisera till en 
större population.  
 

5.2.3. Begreppsvaliditet.  
 

Eftersom arbetstillfredsställelse är ett begrepp som betyder olika för olika människor gavs ingen 
definition på begreppet till respondenterna med syftet att de själva skulle få bilda sig en 
uppfattning om vad begreppet betyder för dem. Författaren använde sig av allmänna och 
vedertagna definitioner på begreppet arbetstillfredsställelse för att öka begreppsvaliditeten och 

för att jämföra dessa med respondenternas svar.    
 

5.3. Forskningsetiska antaganden 
 

Arbetet följer Vetenskapsrådets forskningsetiska kriterier (Vetenskapsrådet, 2011). Alla 
respondenter fick information om vad enkäten och arbetet skulle användas till. De fick även 
information om att de när som helst hade möjlighet att avbryta sitt deltagande och de 
försäkrades om att ingen förutom författaren kommer att hantera det insamlade materialet. De 

försäkrades även om att deras svar är anonyma och inte kan härledas till dem personligen och 
att allt insamlat material kommer att förstöras vid arbetets avslutande.  
 

5.4. Framtida forskning 
 
I framtiden finns det mycket att fokusera på när det gäller arbetstillfredsställelse, men i detta 
arbete har tankar väckts kring tillfredsställelse och ålder. Enligt den teoretiska referensramen 
känner äldre en högre arbetstillfredsställelse. Frågan är varför? Har de yngre verkligen en mer 

orealistisk syn på arbete och arbetsbelastning eller har de äldre med åren utvecklat en högre 
tolerans? En fråga för vidare studier skulle kunna vara hur mycket ålder spelar in på 
arbetstillfredsställelsen? Något som även kan utvecklas vidare i framtida forskning skulle kunna 

vara en studie om skillnader i tillfredsställelse mellan nyanställda och långtidsanställda. Detta 
skulle kunna bidra till att t.ex. en kommun lättare kan locka till sig unga och ”färska” 
arbetstagare.  
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