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Sammanfattning 
 

Gruvindustrin står inför ett pressat läge och en osäker situation. LKAB måste 
kostnadseffektivisera och satsar på hög produktkvalitet samtidigt som de vill fortsätta vara en 
attraktiv arbetsgivare (LKAB, 2014). Syftet med detta examensarbete är därför att undersöka 

arbetstillfredsställelsen hos kvalitetsarbetare på LKAB. Med anledning av osäkerheten undersöks 
om arbetstillfredsställelsen upplevs olika för tillsvidareanställda respektive visstidsanställda samt 
hur upplevelsen påverkas av den osäkra situationen. Vilka faktorer i arbetet som påverkar 
arbetstillfredsställelsen positivt respektive negativt undersöks. Studien har en teoretisk 

utgångspunkt i arbetskaraktäristika-modellen av Hackman och Oldham (1975), två-
faktorteorin av Herzberg, Mausner och Snyderman (1993) samt Vrooms (1995) 
förväntansteori. Resultatet bygger på tio stycken semistrukturerade intervjuer som analyserats 

genom tematisk analys, fem med tillsvidareanställda och fem med visstidsanställda på en enhet 
som utför kvalitetsarbete på LKAB. Resultatet visar att osäkerheten påverkar de visstidsanställda 
negativt i högre grad än de tillsvidareanställda. Bristfällig kommunikation om osäkerheten 
bidrar till detta. Kollegor, utvecklingsmöjligheter, uppgiftsvariation, uppgiftsbetydelse samt 

självständighet i arbetet påverkar arbetstillfredsställelsen positivt medan brister i 
uppgiftsidentifikation och feedback påverkar negativt. Tydlig kommunikation och information 
bidrar till en transparens som är positiv för organisationen. 

 
Nyckelord: arbetstillfredsställelse, arbetskaraktäristika, organisationsosäkerhet, gruvindustrin  



Abstract 
 

The mining industry is facing tough times and an uncertain situation. LKAB must be cost-
effective, and are focusing on high product quality and at the same time they want to continue 
to be an attractive employer (LKAB, 2014). The aim of this study is to examine the job 

satisfaction of quality workers at LKAB. Due to the uncertain situation differences in job 
satisfaction are examined between permanent employees and temporary employees as well as 
how the experience is affected by the uncertain situation. The factors that affect job satisfaction 
positively and negatively are also examined. The theoretical ground is based on Hackman and 

Oldham´s (1975) job characteristics model, the two-factor theory by Herzberg, Mausner and 
Snyderman (1993), and the expectancy theory by Vroom (1995). The result is based on ten 
semi-structured interviews analyzed through thematic analysis. Five of the interviewees were 

permanent employees and five temporary employees, all situated at the same unit conducting 
quality work at LKAB. The results show that the uncertain situation affects the temporary 
employees negatively, more than the permanent employees. Inadequate communication about 
the uncertainty contributes to this. Co-workers, development opportunities, skill variety, task 

significance, and autonomy all affect job satisfaction positively while lack of task identity and 
feedback affect it negatively. Direct communication and information contributes to a 
transparency that is positive for the organization.  

 
Keywords: job satisfaction, job characteristics, organizational uncertainty, mining industry  
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Inledning 
 

Arbetstillfredsställelse har att göra med attityder kopplade till arbetet och arbetsplatsen 
(Kaufmann & Kaufmann, 2010). En person med hög arbetstillfredsställelse har positiva attityder 
till arbetet medan en som inte upplever arbetstillfredsställelse har negativa attityder gentemot 

sitt arbete (Paul & Maiti, 2007). Arbetstillfredsställelse har att göra med flera olika aspekter av 
arbetet och attityderna kan påverkas av flertalet faktorer så som lön, arbetsförhållanden, 
kollegor och egna förväntningar (Arnold et al., 2011). Shikdar och Das (2003) menar att den 
upplevda arbetstillfredsställelsen har att göra med förhållandet mellan vad arbetaren vill ha ut av 

sitt jobb och vad den faktiskt får ut. De menar att skillnader i arbetssituationen också leder till 
skillnader i arbetstillfredsställelse. Även faktorer i själva arbetet, så kallade arbetskaraktäristika, 
har betydelse för den upplevda arbetstillfredsställelsen (Shikdar & Das, 2003). Enligt Hackman 

och Oldham (1975) finns det fem huvudarbetskaraktäristika som kan förklara den upplevda 
arbetstillfredsställelsen. Finns höga nivåer av dessa karaktäristika leder det till hög 
arbetsmotivation, hög arbetstillfredsställelse, arbetsprestationer med hög kvalitet samt låg 
frånvaro i arbetet. 

 
Det har i forskning tvistats om huruvida det finns ett samband mellan arbetstillfredsställelse och 
prestation. Judge, Thoresen, Bono och Patton (2001) har i en omfattande studie fastställt att det 

finns ett samband mellan de båda faktorerna. Shikdar och Das (2003) menar att förhållandet 
mellan arbetstillfredsställelse och produktivitet är extra starkt då arbetsuppgifterna är repetitiva, 
där arbetet är monotont och variationen i arbetsuppgifter är lågt. Prestation i arbetet, eller 
produktiviteten kan definieras till exempel genom hur mycket arbete som utförs per timme 

samt kvaliteten i arbetet (Shikdar & Das, 2003).  
 
Även om arbetstillfredsställelse och prestation inte hade haft ett samband har 
arbetstillfredsställelsen betydelse för hur du beter dig i arbetet. Forskning visar att personer som 

trivs på arbetet och är tillfredsställda med det har en större sannolikhet att engagera sig i 
frivilliga åtaganden på arbetsplatsen. Det kan handla om att hjälpa andra att utföra deras 
arbetsuppgifter eller fylla i för någon då de är borta från arbetet (Colquitt, Scott, Rodell, Long, 

Zapata, Conlon, & Wesson, 2013; Hughes, Ginnett, & Curphy, 2015; Sun, Aryee, & Law, 
2007).  
 
För att förstå en individs beteende i en organisation, dels när det kommer till trivsel och 

prestation, dels hjälpsamhet och frånvaro i arbetet går det alltså att dra kopplingar till 
arbetstillfredsställelsen (Hughes et al., 2015; Judge et al., 2001; Kaufmann & Kaufmann, 2010). 
Att inte uppleva arbetstillfredsställelse är även en indikation på arbetsrelaterad stress enligt Paul 

och Maiti (2007). Upplevd meningsfullhet och trivsel i arbetet har ett värde för den enskilde 
individen och arbetstillfredsställelse har därför haft en stor del i forskning om 
organisationspsykologi sedan 1920-talet (Kaufmann & Kaufmann, 2010).  

LKAB  
Luossavaara-Kiirunavaara AB som förkortas LKAB är en internationell och världsledande 

producent av förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning. De är ett av Sveriges äldsta 
industriföretag och har i nära 125 år varit en drivkraft för Sveriges utveckling. År 2014 hade 
LKAB 4 539 anställda på olika arbetsplatser där alla är en viktig del av arbetsprocessen i allt från 

produktion, förädling och forskning och utveckling och de har ett uttalat mål att vara en trygg, 
säker och attraktiv arbetsgivare. LKAB:s strategi innebär ett stort kundfokus, en hög 
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produktkvalitet och klimatsmarta järnmalmsprodukter, allt för att förbättra stålverkskundernas 

produktionsresultat (LKAB, 2014; LKAB, 2016).  
 
Just nu står gruvindustrin inför en del utmaningar och ett pressat läge där marknaden kräver att 

företagen producerar till en kostnad som står sig i den internationella konkurrensen (Johansson 
& Johansson, 2014). För LKAB innebär det effektiviseringar och kostnadsåtgärder. Det 
pressade marknadsläget innebär för LKAB att de inte når ägarens avkastningsmål vilket i sin tur 
leder till åtgärder på kostnadssidan. Under 2015 var de tvungna att sänka kostnader med 700 

miljoner. För organisationen får det konsekvenser i form av minskning av personal, 
anställningsstopp, processoptimering och nya inköpsavtal. De övergripande målen för LKAB de 
närmaste åren är att sänka kostnader och öka produktionen, detta för att säkra lönsamhet och 

konkurrenskraft (LKAB, 2014).  
 
Inom LKAB finns avdelningar som arbetar med förbättringsarbete inom kvalitet. 
Forskningsfokus ligger just nu på att utveckla och stärka LKAB:s ledande position inom 

pelletisering, en minskad klimatpåverkan, tillämpning av industrimineraler, och ökade 
kunskaper inom gruvteknik och bergmekanik. I och med rådande situation är de som arbetar 
där en viktig del för LKAB:s strategi och mål (LKAB, 2014). 

Teoretisk referensram 

Arbetskaraktäristikamodellen. 
Hackman och Oldham (1975) har utformat en modell som beskriver vad ett arbete ska 
innehålla för att leda till arbetstillfredsställelse hos arbetarna. Modellen kallas 

arbetskaraktäristikamodellen och kan användas för att mäta ett arbetes motivationspotential. 
Arbetskaraktäristikamodellen används vanligast för att generera kunskap om hur ett arbete bör 
utformas för att stimulera arbetarens utvecklingsbehov, något som i sin tur leder till högre 

prestation i arbetet, ökad produktivitet samt även en högre kvalitet i arbetet (Kaufmann & 
Kaufmann, 2010). Modellen innehåller fem centrala arbetskaraktäristika som om de uppfylls 
leder till vissa psykologiska tillstånd som i sin tur får dessa konsekvenser för arbetet och 
arbetaren (Figur 1).  

 
 
 

 
 

Uppgiftsvariation Upplevd meningsfullhet Hög arbetsmotivation 
Uppgiftsidentifikation i arbetet 

Uppgiftsbetydelse Hög arbetstillfredsställelse 
 
Självständighet Upplevt personligt ansvar Högkvalitativa  
       för arbetsresultatet arbetsprestationer 

 
 
Feedback  Kunskap om arbetsresultat  Låg frånvaro och  

 och arbetarens egen insats låg personalomsättning 
 
 
Figur 1. Arbetskaraktäristikamodellen (Hackman & Oldham, 1975; Hackman & Oldham, 

1980). 

Grundläggande 

arbetskaraktäristika 

Psykologiska 

tillstånd 

Konsekvenser för 

arbete och arbetare 
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    Uppgiftsvariation. 

Uppgiftsvariation handlar om i vilken grad arbetet ger möjlighet till att använda olika 
färdigheter och kunskaper, om det behövs olika kompetenser för att klara av det. Det handlar 
om i vilken utsträckning arbetet har variation av uppgifter och svårighetsgrader.   

   Uppgiftsidentifikation. 
Uppgiftsidentifikation har att göra med i vilken grad den som arbetar får utföra en hel uppgift 
från början till slut eller om den bara är en liten del i en större process, om arbetet ger 

identifierbara resultat för arbetaren eller ej. 

    Uppgiftsbetydelse. 

Uppgiftsbetydelse handlar om vilken grad av meningsfullhet arbetarna ser med det arbete de 
utför, om arbetet har betydelse för och påverkar andra människor. Det kan vara både inom 
organisationen men även utanför arbetet.  

    Självständighet. 

Självständighet handlar om i vilken utsträckning arbetarna har kontroll över den egna 
arbetssituationen. Det har att göra med hur mycket de kan planera upplägget av arbetet själva 

samt när och hur de ska utföra uppgifterna.  

    Feedback. 

Feedback har att göra med information om arbetsresultat och återkoppling, vilken grad av detta 
som arbetarna får. Återkoppling kan dels fås av uppgiften i sig och dels av ledning och kollegor.  
 
Vilken grad av dessa faktorer, eller arbetskaraktäristika ett arbete har får konsekvenser både för 

arbetet och för arbetaren. Finns det i arbetet hög grad av de tre första faktorerna, 
uppgiftsvariation, uppgiftsidentifikation samt uppgiftsbetydelse leder det till en upplevelse av 
meningsfullhet i arbetet. Finns det hög grad av självständighet i arbetet leder det till en 

upplevelse om personligt ansvar för arbetsresultatet. En hög grad av feedback ger kunskap om 
arbetsresultat och arbetarens egen insats. Dessa psykologiska tillstånd leder i sin tur enligt 
Hackman och Oldham (1975) till hög arbetsmotivation, hög arbetstillfredsställelse, 
arbetsprestationer med hög kvalitet samt låg frånvaro i arbetet. Saknas istället dessa 

karaktäristika i arbetet kan det få konsekvenser för arbetaren som innebär en låg 
arbetstillfredsställelse och sämre arbetskvalitet.  

Två-faktorteorin. 

En annan teori som förklarar arbetstillfredsställelse och faktorer som påverkar den på en 
arbetsplats är Herzbergs två-faktorteori (Herzberg, Mausner, & Snyderman, 1993). Teorin 
handlar om attityder mot arbetet och grundprincipen säger att en arbetare som trivs på arbetet 

även kommer vara en produktiv arbetare (Kaufmann & Kaufmann, 2010).  
 
Herzberg et al. (1993) menar att det är olika faktorer som ökar arbetstillfredsställelsen på en 
arbetsplats och som minskar densamme. Arbetet delas upp i motivatorer som är de faktorer som 

ökar arbetstillfredsställelsen och hygienfaktorer som minskar arbetstillfredsställelsen (Figur 2).  
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Hygienfaktorer Motivatorer 
Faktorer som minskar arbetstillfredsställelsen Faktorer som ökar arbetstillfredsställelsen 

 
Politik och administration Prestationer 
Ledarskap Uppskattning 

Fysiska arbetsförhållanden Arbetet i sig 
Mellanmänskliga förhållanden Ansvar 
Lön Befordran 

Status Utveckling 
Trygghet i arbetet 
Privatlivet 
 

 
Figur 2. Herzbergs två-faktorteori (refererad i Kaufmann & Kaufmann, 2010). 

    Hygienfaktorer. 

Hygienfaktorer beskrivs av Herzberg et al. (1993) som faktorer som inte har med själva arbetet 
i sig att göra, utan förhållanden runt det. Dessa kan alltså, om de upplevs som dåliga leda till att 
du inte är belåten med arbetet men kan inte leda till trivsel och arbetstillfredsställelse om de 

finns.  

    Motivatorer.  

Motivatorer är de faktorer som kan öka arbetstillfredsställelsen men inte påverka de negativa 
attityderna mot arbetet. Dessa faktorer är enligt Herzberg et al. (1993) saker som är direkt 
kopplade till arbetet och uppgifter i det. Avsaknad av motivatorer i arbetet kan inte leda till 
vantrivsel eller att du får en negativ attityd mot arbetet.  

Förväntansteorin. 
Arbetstillfredsställelse är ett komplext fenomen som innefattar flera aspekter där även vilken 

förväntning du har kan ses som en påverkande faktor (Kaufmann & Kaufmann, 2010). 
Förväntansteorin menar att människor är mer motiverade då de har förväntningar och tror sig 
kunna uppnå det de vill med sitt arbete. I linje med detta påverkas även graden av 
arbetstillfredsställelse. De jämförelser vi gör mellan vad vi förväntar oss uppnå och upplevelsen 

av vad vi får ut av de olika aspekterna påverkar upplevelsen av arbetstillfredsställelse (Kaufmann 
& Kaufmann, 2010).  
 

Vroom (1995) har utvecklat en förväntansteori där det antas att en hög prestation kan uppnås 
hos en arbetare då denne ser det som en möjlighet att uppnå målet med arbetet. Vroom (1995) 
menar att vilka förväntningar du har, hur troligt det är att du uppnår det du förväntar dig samt 
vilket värde du sätter på det du vill uppnå är avgörande faktorer för vilken betydelse arbetet du 

gör har för dig. Vilken förväntning, prestation samt belöning ett arbete har och ger kan förklara 
motivationen och tillfredsställelsen (Vroom, 1995). Belöningen ska i det här fallet ses ur ett 
bredare perspektiv och innefattar inte bara ekonomiska incitament utan även tillfredsställda 

behov som uppskattning och status (Kaufmann & Kaufmann, 2010).  

Problemdiskussion 
I osäkra förhållanden som det är för LKAB just nu med sjunkande malmpriser och tvång till 
personalnedskärningar är det en utmaning för företaget att hålla uppe arbetstillfredsställelsen hos 
arbetarna. Kostnadseffektiviseringen innebär också en effektivisering i arbetet, färre personer 

ska helt enkelt åstadkomma mer (LKAB, 2014).  
 



 5 

Appelbaum, Delage, Labib, och Gault (1997) menar att det ofta förutsätts att de personer som 

blir kvar vid personalnedskärningar ska åstadkomma mer i arbetet, eftersom de är tacksamma 
att få vara kvar. Det är däremot något de menar sällan händer. De påstår att de som är kvar 
istället känner sig stressade, har negativa attityder mot arbetet, blir mindre motiverade och 

producerar mindre. För att undvika att det sker bör LKAB fortsätta satsa på att vara en attraktiv 
arbetsgivare där arbetarna känner sig tillfredsställda på jobbet. Då personer är extra hjälpsamma 
mot andra (Hughes et al., 2015) när de upplever arbetstillfredsställelse kan det hjälpa 
organisationen att åstadkomma mer på färre personer. Att även arbetstillfredsställelse och 

produktivitet har ett samband (Judge et al., 2001) betyder att hög arbetstillfredsställelse hos 
arbetarna kan hjälpa LKAB att nå sina mål.  
 

Hög kvalitet i malmen är det LKAB satsar på för att vara konkurrenskraftiga på marknaden, 
vilket leder till att kvalitetsarbetare är en viktig grupp. Anställningsstoppet leder till att många 
personer arbetar som vikarier under något mer osäkra förhållanden, något som kan påverka 
förväntningen på arbetet och arbetstillfredsställelsen. Baserat på detta resonemang utförs denna 

undersökning om arbetstillfredsställelse samt vilka faktorer som påverkar den hos 
kvalitetsarbetare på LKAB. I och med rådande situation undersöks även om det är någon 
skillnad i upplevelsen av arbetstillfredsställelse hos tillsvidareanställda och visstidsanställda. 

Syfte och frågeställningar  
Syftet är att undersöka arbetstillfredsställelsen hos kvalitetsarbetare på LKAB. 
 
Följande frågeställningar kommer att besvaras: 

 Upplevs arbetstillfredsställelsen på olika sätt för tillsvidareanställda jämfört med 

visstidsanställda? 

 Hur påverkas upplevelsen av arbetstillfredsställelsen av den osäkra situationen för 

organisationen? 

 Vilka faktorer i arbetet påverkar arbetstillfredsställelsen positivt? 

 Vilka faktorer i arbetet påverkar arbetstillfredsställelsen negativt? 
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Metod 

Metodval 
För att generera omfattande och rik data samt få ett bredd och djup i studien har materialet 
samlats in genom kvalitativa intervjuer (Howitt, 2013). Resultatet bygger således på 
intervjupersonernas subjektiva upplevelser. Studien har en hermeneutisk ansats då den handlar 
om att skapa en förståelse av intervjupersonernas upplevelser av arbetstillfredsställelsen och vad 

som påverkar den. Den generar en förståelse på djupet och ger en insikt i intervjupersonernas 
upplevelser (Howitt, 2013). 
 
Studien är deduktiv till sin ansats då den utgår från teorier som sedan prövats i empiri, det vill 

säga att den går från någon generellt till något specifikt (Howitt, 2013). Den teoretiska 
referensram som resultatet tolkats och analyserats genom har tagits fram genom teorier och 
modeller som beskriver och förklarar begreppet arbetstillfredsställelse, vad som påverkar den i 

arbetet och organisationen samt även omständigheter kring organisationen som kan påverka 

arbetstillfredsställelsen. Denna teoretiska referensram består av arbetskaraktäristika modellen av 
Hackman och Oldham (1975), två-faktorteorin av Herzberg et al. (1993) samt Vrooms (1995) 
förväntansteori. Teorier samt tidigare forskning har sökts fram både genom olika databaser där 

relevanta sökord har använts samt i böcker som berör ämnet arbetstillfredsställelse. Material om 
LKAB har hämtats från deras hemsida samt års- och hållbarhetsredovisning (LKAB, 2014).  

Urval 
Val av intervjupersoner till studien skedde genom strategiskt urval för att få meningsfulla data 

och kunna uppfylla syftet med studien (Howitt, 2013). Då kvalitetsarbetare är en viktig grupp 
under rådande omständigheter och fokus ligger på hög kvalitet i malmen tillfrågades personer 
ur denna grupp på en av orterna där LKAB är verksam om att ställa upp i studien. Totalt 
intervjuades tio stycken medarbetare från samtliga fyra avdelningar som ingår i enheten som 

utför kvalitetsarbete på den aktuella orten. Urvalet begränsades till en enhet/ort för att 
intervjupersonerna skulle ha liknande arbetsuppgifter och förutsättningar. Av dessa tio personer 
var fem tillsvidareanställda och fem visstidsanställda för att det skulle bli en jämn fördelning 

mellan de båda grupperna. Detta urval gjordes för att kunna undersöka om 
arbetstillfredsställelsen upplevs olika för de båda grupperna samt om den rådande situationen 
påverkar tillsvidareanställda och visstidsanställda på olika sätt. Intervjupersonerna bestod av två 
män och åtta kvinnor i åldern 24-58 år.  

Material 
En semistrukturerad intervjuguide utformades utifrån syftet med studien, de frågeställningar 
som söktes besvaras samt utifrån den teoretiska referensram studien utgår ifrån (Bilaga 1). 
Intervjuguiden innehöll öppna frågor med utrymme för följdfrågor, detta dels för att fånga upp 

relevanta saker men även för att följa upp sådant som intervjupersonerna tyckte var viktiga samt 
upplevelser kring det. Frågorna berörde ämnet arbetstillfredsställelse och faktorer som påverkar 
den i arbetet och organisationen och strukturerades på ett logiskt sätt, dels för att underlätta för 

intervjuledaren men även för intervjupersonerna (Howitt, 2013). 

 
En pilotstudie genomfördes för att testa intervjuguiden varpå den reviderades. Vissa frågor 
ändrades och förtydligades för att underlätta förståelsen av frågorna för intervjupersonerna.  

Procedur 
Studien genomfördes efter överenskommelse med ansvarig på LKAB. Efter att ha försetts med 
kontaktuppgifter till chefer på berörda avdelningar kontaktades dessa om samtycke att låta 
anställda på avdelningarna ställa upp på intervjuer. Cheferna gav sedan ut kontaktuppgifter till 
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berörda anställda samt underrättade dem om studiens syfte och att de kunde komma att 

kontaktas om att ställa upp. Samtidigt informerades de om intervjuns tilltänkta tidsåtgång, att 
det var frivilligt att delta samt att materialet skulle behandlas konfidentiellt. Tio anställda 
kontaktades via telefon och e-post och gick med på att ställa upp på en intervju. Dessa 

kontaktades utan chefernas inblandning för att undvika påverkan i svar och för att säkerställa 
konfidentialitet.  
 
Forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) har tillämpats i studien och inför varje 

intervju informerades deltagarna återigen om syftet med studien, att det var frivilligt att delta 
samt att de hade rätt att avbryta när som helst under pågående intervju utan negativa 
konsekvenser. De informerades även återigen om att materialet skulle komma att behandlas 

konfidentiellt och enbart användas i föreliggande studie. Om det var något de ville tillägga efter 
intervjun uppmanades de kontakta intervjuledaren.  
 
Intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas respektive arbetsplats, i ett rum där det gick 

att sitta ostört för att minska risken för yttre påverkan samt att samtalet kunde pågå utan 
störningsmoment i en lugn miljö. Intervjutiden varierade mellan 30-60 minuter med en 
genomsnittstid på ca 40 minuter. Efter samtycke spelades samtliga intervjuer in.  

Databehandling 
Intervjuerna spelades in för att stärka kvaliteten på studien samt undvika risken för 
missuppfattningar och fel citering. Inspelningen gjordes även för att underlätta genomförandet 
av kommande analys. Transkribering av samtliga intervjuer skedde sedan genom ortografisk 
transkriberingsmetod, det vill säga att allt som sades skrevs ner ordagrant utan fokus på 

betoning eller kroppsspråk (Howitt, 2013). Då syftet med studien var att undersöka upplevelser 
av arbetstillfredsställelse samt ta reda på vilka faktorer i arbetet och organisationen som påverkar 
den passade tematisk analys bäst och för den metoden är ortografisk transkriberingsmetod 

tillräcklig.  
 
Analysen genomfördes således genom teoristyrd tematisk analys (Howitt, 2013). Den tematiska 
analysen genomfördes enligt Braun och Clarke (2006) som förklarar steg för steg hur teman 

bildas ur materialet. Första steget är att göra sig bekant med materialet. Transkriberingarna 
lästes igenom ett antal gånger för att detaljerna i innehållet skulle bli tydliga. Därefter följde en 
kodning av materialet varpå huvudteman och underteman skapades efter kategorisering av 
dessa koder. Slutligen sågs materialet över så att alla teman passade in och stämde överens med 

originaldata. Materialet tolkades och analyserades sedan genom den teoretiska referensram som 
studien utgår ifrån.   
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Resultat och analys 
 

Under intervjuerna framkom det att det är ett antal faktorer som förklarar upplevelsen av 
arbetstillfredsställelsen hos de intervjuade. Dessa har delats upp i två huvudteman och ett antal 
underteman som kategoriserar det som sagts. Det första temat är upplevelser av förhållanden 

kring arbetet och organisationen och det andra upplevelser av arbetet i sig. Det börjar brett 
med hela organisationen för att sedan smalnas av till arbetet och arbetsuppgifter.  

Upplevelser av förhållanden kring arbetet och organisationen 
Den kontext arbetet och arbetaren är i samt vilka förutsättningar som ges av arbetsgivaren är 
faktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen hos de intervjuade. Organisationsosäkerheten och 

information kring det, förväntningar, utvecklingsmöjligheter och mellanmänskliga aspekter är 
samtliga faktorer som har haft betydelse för upplevelsen av arbetstillfredsställelse i studien.  

Organisationsosäkerhet och information.  

Den osäkerhet företaget befinner sig i påverkar de tillsvidareanställda och de visstidsanställda i 
olika grad och på olika sätt. Samtliga visstidsanställda upplevde att de får för lite information 

om osäkerheten. En av dem uttryckte sig så här: 
 

Jag tycker att den är ganska fattig, informationen. De säger inte så mycket annat än att det är hårda 
tider och att det är en förändring på gång. Men man vet som inte vad den förändringen blir ännu. 

 
De berättade att de får den mesta informationen via det interna nätverket Arena och i viss mån 
även av närmsta chef. De ansåg dock att det chefen berättar sällan är något annat än vad som 

går att läsa sig till. Orsaken till det trodde de var att närmsta chef inte har mer information än så 
utan att den informationen stannar högre upp. Osäkerheten är något de upplever att de 
påverkas negativt av då de blir oroliga och upplever en otrygghet. De menade att det påverkar 
livet utanför arbetet då de inte kan planera framtiden. En av de intervjuade visstidsanställda 

uttryckte sig så här på en fråga om osäkerheten påverkar något och i så fall på vilket sätt: 
 

Jag tycker att det påverkar mig väldigt mycket eftersom jag är vikarie. Det är jättejobbigt för vi får 
ju bara anställning en månad åt gången och då är det jättejobbigt att veta hur man ska planera sitt 
liv nästan. Det är ju som det det går ut på. Det är jobbigt att inte kunna veta om man får komma 
till jobbet nästa månad. (…) Då är det jätteosäkert och jag tycker att ibland mår man jättedåligt 
över det. Man kan ju som inte göra det man vill göra egentligen utan man måste bara spara pengar 
hela tiden. Ja alltså det är ju jättejobbigt att inte veta.  

 

En av de visstidsanställda nämnde att företaget borde sköta informationshanteringen om 
osäkerheten på ett bättre sätt. Flera av dem pratade om att anställningen känns osäker och att 
de kan få veta om de får förlängt en väldigt kort tid innan kontraktet går ut. Dålig information 
menade de leder till osäkerhet för dem själva samt att osäkerheten för företaget leder till en 

känsla av otrygghet. Otryggheten upplevde de däremot inte som något som påverkar arbetet i 
sig eller deras prestation. 

 

Även de tillsvidareanställda ansåg att de får för lite information om situationen företaget 
befinner sig i, om än något bättre än vad de visstidsanställda upplevde. Vad det kan bero på kan 
vara att de inte anser sig påverkas av den i lika hög grad som de visstidsanställda. Några av de 
tillsvidareanställda nämnde att de märker av spartider bland annat genom att de har blivit färre 

personer på skiften än vad de varit tidigare. Detta menade de har berott på naturliga avgångar 
och omplaceringar och inte på att något blivit uppsagd. Andra pratade om att osäkerheten 
påverkar privatlivet negativt då de inte vet om det kommer bli förändringar i skiften eller om 

de kommer få mer arbete på grund av att de blivit färre. Något de pratade om var att de 
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märker av osäkerheten genom att det är en oro och spänd stämning på arbetsplatsen och trots 

att de flesta inte upplever att det påverkar dem personligen menade de att det påverkar 
indirekt. De berättade att de är orolig för familjemedlemmar, vänner och kollegor som kan 
drabbas av nedskärning. Flera av intervjupersonerna upplevde att den bristfälliga informationen 

leder till spekulationer och ryktesbildning, något som de menade kan förhindras med öppen 
kommunikation.  
 
Trygghet i arbetet och privatlivet är enligt Herzberg et al. (1993) hygienfaktorer som kan 

minska arbetstillfredsställelsen och leda till negativa attityder mot arbetet. De visstidsanställda 
påverkas alltså negativt då de känner sig otrygga och upplever en osäkerhet. De 
tillsvidareanställda påverkas negativt mer indirekt då de kan känna av en viss oro på 

arbetsplatsen. Flera av intervjupersonerna trodde dock att osäkerheten inte skulle drabba deras 
enhet i första hand då de upplever att de är en så pass viktig del av organisationen.  

Förväntningar.  

Vilka förväntningar de har på sitt arbete var något så gott som samtliga ansåg vara svårt att svara 
på. De visstidsanställda pratade om att de har förväntningar på att få en tillsvidareanställning, 
något de värderar högt då det hade lett till en tryggare tillvaro. Det var alltså något som för 

dem skulle få ett stort positivt värde. En av de visstidsanställda intervjupersonerna uttryckte sig 
så här på en fråga om vilken betydelse en tillsvidareanställning hade haft: 
 

Ja men då känns det som att då har man en trygg, tryggare framtid i alla fall. Då kanske man kan 
skaffa barn och köpa hus och ja men vara kvar i företaget. 

 
En annan sade: 

 
Men jobbet har jättestor betydelse. Att bara ha ett jobb och en rutin och en ekonomisk säkerhet 
betyder väldigt mycket. Sen är det ju socialt, så det har jättestor betydelse.  

 
Den osäkra situationen företaget befinner sig i påverkar detta negativt då de ser att 
möjligheterna att få en tillsvidareanställning i dagsläget är begränsade. De upplevde att 
förväntningarna påverkas av den anställningsform de har. Enligt Vroom (1995) har det 

betydelse för arbetstillfredsställelsen då de förväntningar man har, hur troligt det är att uppnå 
det man förväntar sig samt det värde, positivt eller negativt man sätter på det man vill uppnå är 
betydande faktorer. I det avseendet brister det på hur troligt det är att uppnå, något som också 

påverkar arbetstillfredsställelsen för de visstidsanställda negativt.  
 
Vissa av de visstidsanställda pratade även om att de har förväntningar på att kunna lära sig och 
utvecklas i arbetet. Andra pratade om att de förväntar sig möjligheter att klara av arbetet och 

hinna med arbetsuppgifterna utan att hinder uppstår. 
 
De tillsvidareanställa hade inget lika specifikt de förväntade sig utan pratade istället om att de 

vill trivas på grund av att de spenderar så mycket tid där, att de inte vill bli less på arbetet utan 
fortsätta tycka det är roligt, något som för dem har ett positivt värde och stor betydelse. En 
person hade förväntningar på att kunna utvecklas och lära sig så mycket som möjligt vilket 
skulle kunna leda till mer ansvar och avancemang inom företaget, något som också hade haft 

ett stort positivt värde. Vissa pratade om att de förväntar sig att alla gör lika mycket, att största 
förväntningen när man kommer till jobbet är att alla ska bidra på samma sätt. Att alltid kunna 
göra bra ifrån sig i arbetet, svarade en person på en fråga om vad personen vill uppnå. Dessa 
förväntningar var inget någon av dem ansåg påverkas av den rådande situationen.  
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Utvecklingsmöjligheter.  

Då de intervjuade fick prata om vad arbetstillfredsställelse innebär för dem var det många som 
nämnde att ha ett utvecklande arbete som en faktor. De tillsvidareanställda ansåg inte att arbetet 
i sig är lika utvecklande som de visstidsanställda menade att det är. De visstidsanställda menade 

att det finns utvecklingsmöjligheter i arbetet då de har variation av arbetsuppgifter och det 
fortfarande finns mycket att lära. En förutsättning för det menade de dock var att de får bra 
återkoppling och feedback så de har möjlighet att förbättras. De tillsvidareanställda upplevde att 
de redan kan sitt arbete så pass bra att de inte ser desto mer utvecklingsmöjligheter i det. Något 

de menade hade kunnat leda till det är i så fall fördjupade kunskaper om arbetssätten.  
 
De tillsvidareanställda pratade istället om andra utvecklingsmöjligheter som de ansåg vara goda 

och det var att det finns stora möjligheter att utvecklas i företaget. De menade att det finns 
många utbildningar att gå, alltså att möjligheten att vidareutbilda sig är god. De upplevde även 
att det finns chans att avancera på enheten och få mer ansvar samt att få vara med och utveckla 
och förbättra arbetssätten. Detta var något de upplevde fanns då de sett att flera personer redan 

fått den möjligheten. Att det finns möjlighet att byta arbetsplats var något de ansåg vara positivt 
och såg som en utvecklingsmöjlighet. De menade att det går att byta både inom enheten men 
även till andra arbetsplatser inom företaget där det finns många avdelningar som arbetar med 
olika saker där det finns det mycket nytt att lära sig. Detta var något de menade påverkar 

arbetstillfredsställelsen positivt. Enligt Herzberg et al. (1993) är utveckling en motivator, det vill 
säga en faktor som leder till positiva attityder mot arbetet och som kan öka 
arbetstillfredsställelsen.  

 
Företagskulturen är alltså sådan att det hela tiden finns chanser att utvecklas, om än inte på den 
egna arbetsplatsen så genom att byta inom organisationen. Några av de intervjuade nämnde 
dock att de inte ser lika positivt på utvecklingsmöjligheterna och att det inte förväntas nu när 

situationen är som den är för LKAB, då de står inför vissa utmaningar och ett pressat läge.  

Mellanmänskliga aspekter. 

På en fråga om vad som gör att de trivs på arbetet svarade samtliga intervjupersoner att kollegor 
har stor betydelse. En beskriver det som att trivas och ha kul på jobbet är det viktigaste för 
arbetstillfredsställelsen. Flera stycken nämnde också att personerna på arbetsplatsen och den 
psykosociala miljön har större betydelse än arbetet i sig. En av personerna ansåg att kollegor gör 

att man trivs oavsett vilka arbetsuppgifter man har. Stämningen på arbetsplatsen beskrevs som 
familjär av tre av intervjupersonerna. Trots att alla ansåg att kollegor har störst betydelse för 
trivsel på arbetsplatsen menade även vissa att kollegor kan göra att man inte trivs. Enligt 

Herzberg et al. (1993) är mellanmänskliga faktorer en hygienfaktor som inte kan leda till 
positiva attityder mot arbetet utan endast negativa. I det här fallet har det visat sig ha betydelse 
både för det ena och det andra. Att kollegor har så stor betydelse och även kan påverka positivt 
kan ha att göra med att de arbetar så pass nära inpå varandra då de arbetar i skiftlag. De beskrev 

även att de har långa arbetsveckor, ibland upp emot 75 timmar och spenderar således mycket 
tid tillsammans med sina kollegor då de arbetar. Detta är något som kan medföra att kollegorna 

har så stor betydelse som de verkar ha. En av intervjupersonerna beskrev kollegornas betydelse 

så här: 
 

Framförallt så tycker jag att kollegor är jättejätteviktiga. För har man en kollega som man kan prata 
med allt möjligt om så blir det lättare att gå på jobbet. Har man en kollega som man inte trivs med 
så blir det jobbigare att vara på jobbet och då tänker man bara på jobbet hela tiden. Man gör sitt 
och sen är det som bra. Men nu känns det som att man har bra kollegor att vara med och att man 
hjälps åt, det tycker jag är viktigt.  
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Något som enligt de intervjuade påverkar negativt på arbetsplatsen är att de upplever att det 

förekommer en viss orättvisa och ojämn fördelning, något som i sin tur skapar irritation. De 
menade att en trolig orsak till detta kan vara att alla inte klarar av den frihet och det ansvar de 
själva får att utföra arbetsuppgifterna. Vissa pratade om att några av personerna i de olika 

skiftlagen således får en större arbetsbörda.  
 
En annan sak som kan skapa otydligheter och irritationer mellan skiftlagen menade de är att de 
har mycket korta perioder under arbetsdagen då de träffar de andra skiftlagen. Inom vissa 

avdelningar träffar de aldrig de andra skiftlagen utan får istället kommunicera skriftligt via 
exempelvis tavlor. Detta är något de ansåg inte vara optimalt då mycket information kan gå 
förlorad och missuppfattningar skapas.  

Upplevelser av arbetet i sig 
De förutsättningar som ges av hur arbetet är och upplevelser kring det är även det faktorer som 
påverkar arbetstillfredsställelsen. Uppgiftsvariation, uppgiftsidentifikation och återkoppling, 

uppgiftsbetydelse samt självständighet och ansvar är faktorer som under intervjuerna 
framkommit som betydelsefulla för upplevelsen av arbetstillfredsställen. 

Uppgiftsvariation.  
Majoriteten av de intervjuade ansåg att de har variation av arbetsuppgifter vilket de ser som 

något positivt. En av dem beskrev att de arbetar med allt från att skotta berg till att analysera 
små partiklar vilket innebär att det blir både stillasittande då de håller på med små analyser och 
väldigt rörligt då de är ute på provtagningar. De förklarade att de arbetar med olika typer av 
uppdrag, leveransprov och provtagningar av olika slag vilka de sedan utför olika typer av 

analyser på. Vissa beskrev även att de roterar på olika stationer inom ett brett arbetsområde 
vilket höjer känslan av variation av arbetsuppgifter. Tempot menade de varierar då de vissa 
dagar kan ha väldigt fullt upp medan de under andra perioder kan ha det lite lugnare. De 

beskrev att de har vissa prover och analyser som ska utföras under bestämda tidpunkter medan 
det i andra uppgifter kan vara mer fritt att lägga upp arbetet som de vill och att de där istället 
arbetar med sluttider då uppdraget ska vara färdigt. Den tiden kan variera från någon vecka till 
ett helt år. I det stora hela beskrev de det som att de arbetar med att kvalitetssäkra LKAB:s 

produkt genom att kontrollera produktionen och produkten.  
 
Av de tillsvidareanställda var det bara en som inte ansåg sig ha ett varierade arbete men beskrev 

det samtidigt som något positivt i och med att det finns en stor frihet i att lägga upp arbetet 
själv tack vare det. Däremot menade den personen att det på grund av det saknades en viss 
utmaning i arbetet. De övriga ansåg dock att de har variation av arbetsuppgifter vilket de 
menade är viktigt, har en stor betydelse och positiv inverkan på arbetstillfredsställelsen. En 

person menade att de har stor variation av uppgifter men att det inte alltid upplevs som det då 
utvecklingsmöjligheterna är dåliga och information om varför de utför vissa uppgifter är 
bristfällig. Vissa ansåg att det inte upplevs lika varierande nu som när de började på 
arbetsplatsen och en möjlig förklaring till det kan vara de begränsade utvecklingsmöjligheterna 

inom en avdelning samt att de saknas viss information om varför de utför vissa arbetsuppgifter. 
Variation av arbetsuppgifter fanns men utan upplevelsen av utvecklingsmöjligheter. Då de 
beskrev att många arbetsuppgifter kan vara liknande trots att det är olika uppdrag kan mer 

information och kunskap om dessa uppdrag vara en lösning så att det inte upplevs som samma 
sak.  
 
För visstidsanställda var det likadant som för tillsvidareanställda, alltså att alla utom en ansåg att 

de har variation av arbetsuppgifter. Den person som inte upplevde uppgiftsvariation trivdes 
dock med det och såg det som något positivt. Detta är något som kan tyda på att 
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personligheten har betydelse för vad man upplever som positivt och negativt. De som upplevde 

att de har ett varierande arbete nämnde att det är något positivt, en viktig faktor för trivsel samt 
att de uppskattar att få arbeta med både kropp och huvud. De menade även att på grund av att 
det är varierande finns det utvecklingsmöjligheter med arbetet. En av dem uttryckte sig så här 

om betydelsen av ett varierat arbete: 
 

För mig så betyder ju det jättemycket. Jag hade haft jättesvårt för att sitta och göra något monotont 
där tiden går så sakta. Så jag trivs jättebra med att få variera. Uppdragen också kan ju ibland vara 
lite sådär småkluriga så man ibland får tänka till lite. 

 
Att ett arbete har variation av uppgifter och svårighetsgrader är något som enligt Hackman och 
Oldham (1975) är en förutsättning för att det ska upplevas som meningsfullt. Då majoriteten av 
de intervjuade ansåg att de har variation av uppgifter är det också något som kan anses uppfyllt 

på arbetsplatsen. De visstidsanställda upplevde mer utvecklingsmöjligheter i själva arbetet något 
som gör att variationen av svårighetsgrader är större i den gruppen än bland tillsvidareanställda.  

 

Något som var gemensamt för de båda grupperna var att de ansåg att de har vissa fysiskt tunga 
arbetsuppgifter som drar ner arbetstillfredsställelsen en aning. Enligt Herzberg et al. (1993) är 
fysiska arbetsförhållanden en hygienfaktor som kan leda till negativa attityder mot arbetet. 
Dessa uppgifter är sådant som folk undviker att göra vilket leder till irritation bland de övriga. 

Att de har fysiskt tunga uppgifter med dåliga hjälpmedel leder till att de inte vill gå tillbaka och 
göra samma sak en annan gång. En av de intervjuade menade att det är mindre motiverande att 
göra dessa fysiskt tunga uppgifter.  

 
Uppgiftsvariation handlar även om i vilken grad ett arbete ger möjlighet att använda olika 
kunskaper och färdigheter enligt Hackman och Oldham (1975). De flesta tillsvidareanställda 
upplevde att de är självlärda och har goda kunskaper om arbetet, något som de fått genom att 

ha arbetat en längre tid på arbetsplatsen. Detta är också något de menar att de får använda sig 
av i det dagliga arbetet. De önskar dock mer fördjupade kunskaper. De beskrev att de får gå 
internutbildningar och ha utbildningar på maskiner och instrument men det är samtidigt något 

som flera av de intervjuade önskar mer av, just så att de ska få bättre kunskap om vad de gör 
och vad det betyder. Även det handlar om en viss typ av trygghet i arbetet, som enligt 
Herzberg et al. (1993) är en hygienfaktor som kan dra ner arbetstillfredsställelsen om det 
saknas. De visstidsanställda beskrev att de fått upplärning genom att gå bredvid någon samt haft 

handledare som lärt upp dem. En av de visstidsanställda menade att det är extra viktigt att de 
har variation av arbetsuppgifterna och att de roterar på olika stationer då man som nyanställd 
annars riskerar att gå miste om kunskap.  

Uppgiftsidentifikation och återkoppling.  
Kunskap om processen och identifikation av uppgifter leder till meningsfullhet, ansvarskänsla 
och delaktighet samt förståelse för betydelsen av vad de gör enligt de tillsvidareanställda. 

Samtliga upplevde att de har relativt bra kunskap om vad LKAB gör och hela processen. De 
nämnde dock att kunskapen om verksamheten under jord är något sämre än ovan jord. De 
menade att det beror på att de jobbar där de jobbar, att de är ute mycket i verksamheten och 

får se olika delar. Just att de arbetar med kvalitet och med produkter från olika steg i processen 
samt att de är ute i verksamheten menade de har lett till detta. Några påpekade även att lång tid 
i företaget gör att man hör och ser mycket och lär sig genom det. Något de dock påpekade var 
att det är bra med en uppdatering emellanåt då produktförändringar berör dem och deras 

arbetsuppgifter. Bra sätt att få uppdatering menade de kunde vara genom studiebesök, möten 
och genomgångar av processen och vilka krav som ställs på personalen. På en fråga om det är 
något de tror är nyttigt för alla svarade de att det kan vara bra, att man då kan få mer förståelse 
för varandras uppgifter och arbete och på så sätt får bort fördomar.  
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Enligt de visstidsanställda leder kunskap om processen och identifikation av uppgifter till 
engagemang, motivation, kunskap och förståelse samt att arbetet känns mer intressant och 
viktigt. Bland dem var det lite mer blandade svar på frågan om de anser att de har goda 

kunskaper, vissa ansåg att de hade bra kunskap medan andra menade att de vet vad de gör men 
inte riktigt har så mycket kunskap som de önskar. En svarade att kunskaperna har blivit bättre 
nu men att det har tagit tid. De pratade om att det handlar om eget intresse om man vill lära 
sig eller inte. Något som många av de visstidsanställda önskade var att de fått mer kunskap i 

början, vilket hade underlättat förståelsen samtidigt som arbetet upplevts som viktigare redan 
från starten.  
 

Samtliga intervjupersoner var överens om att de är en viktig del i processen och beskriver att 
de är en länk i kedjan vilket gör det viktigt att ha kunskap om hela processen. De upplevde att 
de är en del i processen och är med både i början då de är med och tar fram nya saker genom 
forskning samtidigt som de är med under processen och i slutet genom att kvalitetsgranska 

produkterna.  
 
På sina respektive arbetsplatser upplevde de däremot att de oftast får vara med i hela processen, 
att de får utföra arbetsuppgifter från början till slut. Detta är något de upplevde som viktigt för 

arbetstillfredsställelsen. Enligt Hackman och Oldham (1975) är uppgiftsidentifikation, som 
handlar om att få vara med och utföra en uppgift från början till slut, en viktig del för att 
uppleva meningsfullhet i arbetet, något som i sin tur leder till bland annat hög 

arbetstillfredsställelse och hög motivation. Detta var något de intervjuade höll med om då de 
påpekade vikten av att få vara med och utföra uppgifter från början till slut, att det innebär att 
de blir mer engagerade och motiverade. De menade att det leder till att de ser en mening med 
det de gör och känner ett ansvar för att det blir gjort. Ansvarskänsla är enligt Herzberg et al. 

(1993) en motivator som kan leda till ökad arbetstillfredsställelse. En av de intervjuade 
påpekade att då de jobbar skift och alltså är ledig under vissa veckor kan det lätt bli så att de går 
miste om viss information, till exempel genom att någon glömmer att informera eller att de 

inte anser att vissa saker är relevanta. I och med det kan de gå miste om en del av 
uppgiftsidentifikationen.  
 
Uppgiftsidentifikation handlar enligt Hackman och Oldham (1975) även om i vilken grad 

arbetet ger identifierbara resultat för arbetaren och en förutsättning för det är kunskap om 
varför det utförs. Det är därför viktigt att de får en beskrivning om vad de ska göra samt vad 
det ska leda till för att de ska förstå hur viktigt det är att utföra arbetet och göra det på ett bra 

sätt. Intervjupersonerna ansåg att den punkten är lite bristfällig i dagsläget. De menade att det är 
bra i vissa fall och på vissa uppdrag de ska göra men att det kan vara lite sämre på andra. De 
gånger de inte fått veta menade de ledde till att de inte blev lika motiverad att utföra arbetet 
och de gånger de har fått veta har det varit roligare att göra det. En av dem beskrev det som att 

det är olika saker de är med och utvecklar i processen men att det är samma analyser de gör. 
Att få veta vad arbetet ska leda till menade den intervjuade ger ett mervärde. Andra påpekade 

även att arbetet känns viktigare om de får veta varför de ska utföra specifika uppgifter samt att 

det leder till att de känner sig mer delaktig i processen. En av de intervjuade menade att de 
önskat mer kunskap både inför och efter ett arbete var slutfört: 

 
På något uppdrag har vi fått veta det och det har vi sagt när vi har haft arbetsplatsträffar att vi vill 
ha mer sådant. Att man samlar alla skiftlag och berättar. För det första varför vi ska göra det, hur 
det ska gå tillväga och sen när man har gjort det, att man har återkoppling att så här blev det och 
varför det har blivit så. 
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En annan av de intervjuade uttryckte sig så här på en fråga om vilka konsekvenser mer kunskap 

hade fått: 
 

Ja jag tror det hade påverkat både att man prioriterade jobbet högre och att… ja men det hade nog 
känts roligare även fast man gör precis samma jobb om man vet att det är viktigt. 

 
Kunskap om varför arbetet utförs har alltså stor betydelse för identifierbara resultat. En 
förutsättning för att de ska kunna få identifierbara resultat är att de får återkoppling på 
resultaten. Enligt Hackman och Oldham (1975) handlar feedback om hur mycket information 

om, och återkoppling av, resultat arbetarna får. Hög grad av feedback ger just kunskap om den 
egna arbetsinsatsen och arbetsresultatet som är en förutsättning för att kunna uppnå 
arbetstillfredsställelse. Majoriteten av de intervjuade upplevde att de får för lite återkoppling på 
uppgifterna och resultaten. De menade att det på vissa uppdrag varit bra men att det 

förekommer för sällan. Ibland upplevde de att det kändes som att arbetet de gör är meningslöst. 
Tre stycken uttryckte sig så här ”är det någon som ser det här ens”, ”varför gör vi ens det här” 

och ”en del gånger känner man ju att varför gör vi det här egentligen”. Många av dem 

önskade mer kunskap om resultat, speciellt de gånger de har stora uppdrag. Oftast menade de 
att de bara får höra när det är något negativt eller när något gått fel och önskade även mer 
positiv feedback. Mer feedback gör att arbetet känns mer meningsfullt och att man engagerar 
sig mer samtidigt som det ger en chans till utveckling både av sig själv och arbetssättet enligt en 

av de intervjuade.  
 
De intervjuade upplevde att feedbacken från kollegor och chefer inte är tillräcklig. De menade 

att så länge det är tyst antar de att de gör ett bra jobb. Samtidigt menade de att det alltid är bra 
att få höra om de gjort något extra bra och att det är roligt om det uppmärksammas, något som 
skulle göra dem mer motiverade. Flera av dem ansåg att feedbacken mellan kollegor var bättre 
än från chefer och ledningen men att det var naturligt då cheferna inte är delaktiga i 

arbetsuppgifterna på samma sätt. Flertalet av intervjupersonerna önskade mer uppskattning och 
positiv feedback då de gjort ett bra jobb. Detta skulle innebära att de vill jobba mer och 
hårdare. Att få uppskattning och kunna känna att man presterar är motivatorer enligt Herzberg 

et al. (1993), vilket innebär att det kan göra att arbetarna får mer positiva attityder mot arbetet 
och känner sig mer tillfredsställda med det. Att de får veta vad de gör, varför de gör det samt 
vad det leder till innebär högre arbetstillfredsställelse och en känsla av delaktighet, något som i 
sin tur leder till högre engagemang.   

Uppgiftsbetydelse.  
Samtliga intervjupersoner ansåg att deras arbete är viktigt och har stor betydelse men att det 

inte alltid upplevs som det, speciellt bland de tillsvidareanställda. De menade att de har viktiga 
arbetsuppgifter och utför ett betydelsefullt arbete och anledningar till det menade de var saker 
som att det har betydelse för utvecklingsfasen för LKAB, om de inte skulle finnas skulle 
företaget inte veta vad de säljer och kunden skulle inte veta vad de köper. De menade att det är 

viktigt eftersom så många är beroende av de resultat som de kommer fram till. Bristen på 
feedback och kunskap om vad de gör var en av anledningarna till att de inte upplever att det är 
viktigt. En person menade att de gånger de får feedback märker de att de faktiskt gör ett viktigt 

jobb. En annan upplevde att arbetet kändes viktigare då kunskapen blivit bättre. En annan 
anledning till att arbetet inte upplevdes som viktigt var för att de upplever att det inte 
uppskattas i organisationen, utanför själva enheten. De menade att andra enheter inte förstår 
hur viktigt deras arbete är. En av de intervjuade uttryckte sig så här: 
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Alltså jag tror inte… jag tror många utifrån, alltså inom företaget på andra ställen inte förstår hur 
viktigt vårt arbete kanske är. Men eftersom att vi ändå har en förståelse och vet vad vi gör så är det 
ju, det är ju viktigt. Men jag tror inte att så många andra kanske förstår vad vi gör och varför vår 
del är så viktig. Det tror jag inte men jag tycker att vi är viktiga. 

 
Uppgiftsbetydelse är den sista av tre faktorer, tillsammans med uppgiftsvariation och 
uppgiftsidentifikation som enligt Hackman och Oldham (1975) leder till en upplevelse av 

meningsfullhet i arbetet. Det handlar om vilken grad av just meningsfullhet som arbetarna ser 
med det arbete de utför och om det påverkar andra människor. De flesta upplevde även att 
arbetet har betydelse för andra i och med att de arbetar i skiftlag. På så sätt påverkar deras 
arbete och insats både personer inom det egna skiftlaget men även de andra skiftlagen. De 

intervjuade pratade om att de vill göra ett bra jobb och prestera bra så att andra inte ska behöva 
göra mer. Eftersom de inom skiftlagen litar på varandra menade de att det innebär att de vill 
vara noggranna så att den tilliten ska finnas kvar. En person nämnde att de är ett team och 

byter av varandra under dagen och att den enskildes insats på så sätt påverkar andra. Om en 
person inte gör sitt jobb får andra göra mer. En annan pratade om att då de arbetar i skiftlag har 
allas insats lika stor betydelse och arbetet får därför en påverkan på andra. Arbetet påverkar 
även dem själva då det är viktigt att kunna gå till jobbet och känna att man ska prestera och 

sedan kunna känna att man har gjort det när man kommer hem.  

Självständighet och ansvar.  

Bland de tillsvidareanställda upplevde majoriteten att de har ett självständigt arbete. De menade 
att det är väldigt självständigt och att de måste kunna jobba självständigt för att det ska hända 
något. De berättade att de får bestämda metoder och uppdrag men att de oftast har flera 
samtidigt och själva kan bestämma hur de lägger upp arbetet och i vilken ordning de olika 

uppgifterna ska utföras. De har uppdrag med prioriteringar som de har möjlighet att lägga upp 
arbetet efter. En uttryckte sig så att de ha fasta punkter och mål men får välja vägen dit själv. 
Detta är något de menade var bra och innebär att de får ta egna initiativ vilket leder till en 

känsla av ansvar. Intervjupersonerna ansåg att det är viktigt att kunna styra över arbetet själv 
och lägga upp det som de vill istället för att vara styrd av andra. Detta var därför något som de 
såg som en fördel i arbetet och som något positivt. Hackman och Oldham (1975) menar att 
självständighet handlar om i vilken utsträckning arbetarna har kontroll över den egna 

arbetssituationen. Det har att göra med hur mycket de kan planera upplägget av arbetet själva 
samt när och hur de ska utföra uppgifterna. Självständighet leder till en känsla av personligt 
ansvar för arbetsresultatet, något som intervjupersonerna själva påpekade.  

 
Bland de visstidsanställda upplevde de att de har självständighet i arbetet till viss del. De pratade 
om att de har vissa förhållningspunkter och att de ser sig mer som en grupp, något som gjorde 
att de inte upplevde det som helt självständigt. De upplevde dock att de har möjligheter att 

lägga upp arbetet som de själva vill. De berättade att de har stationer och bestämda tider som de 
roterar på och upplevde det som sitt eget ansvar att göra jobbet men att de kan få hjälp om de 
önskar det. De visstidsanställda pratade mer om att de är en grupp, ett skiftlag, och att de 

tillsammans i gruppen bestämmer hur de ska lägga upp arbetet. Detta var något de ansåg var 
bra och flera av dem nämnde att då man är ny är det en trygghet att arbeta i grupp. En person 
upplevde att de samarbetar mycket på uppdrag vilket är bra då man är ny och kan behöva 
hjälp. Vissa saker kan vara kluriga samt att det kan vara svårt att ta till sig av allting. Att de har 

en frihet och kan lägga upp arbetet som de själva vill menade de påverkar positivt. De ansåg att 
det är bra som det är nu men vissa menade att mer självständighet hade varit en positiv faktor i 
arbetet.  
 

Ansvar är enligt Herzberg et al. (1993) en motivator. Motivatorer är alltså de faktorer som kan 
öka arbetstillfredsställelsen men inte påverka de negativa attityderna mot arbetet. På två av 



 16 

arbetsplatserna berättade de att de blir tilldelade uppdrag som de ska se till att de blir utförda, 

något som de menar leder till ansvarskänsla. Självständigheten är även det något som leder till 
att de upplever att de har ansvar. En möjlig förklaring till att de visstidsanställda inte upplevde 
att de har ett lika självständigt arbete som de tillsvidareanställda kan vara att de inte får lika 

mycket ansvar, något som kan bero på att de inte har lika lång tid på arbetsplatsen och lika 
mycket erfarenhet som de tillsvidareanställda. Detta var däremot något som inte påverkade 
negativt trots att de ansåg att mer hade varit positivt. 
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Diskussion 
 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka arbetstillfredsställelsen hos kvalitetsarbetare 
på LKAB, detta med bakgrund i en osäker situation för företaget. Studien har med anledning 
av osäkerheten undersökt om det är någon skillnad i upplevelsen av arbetstillfredsställelsen hos 

tillsvidareanställda respektive visstidsanställda. Fokus har även legat på hur upplevelsen av 
arbetstillfredsställelsen påverkas av den osäkra situationen samt vilka faktorer i arbetet som 
påverkar arbetstillfredsställelsen positivt respektive negativt.  

Resultatdiskussion  
Enligt Arnold et al. (2011) kan arbetstillfredsställelsen påverkas av ett antal faktorer, däribland 

arbetsförhållanden, kollegor och egna förväntningar. I denna studie har dessa faktorer haft 
betydelse för arbetstillfredsställelsen tillsammans med faktorer i arbetet som uppgiftsvariation, 
identifikation och feedback, graden av självständighet och upplevt ansvar. Upplevelsen av 

arbetstillfredsställelse har påverkats både av arbetssituationen, organisationen och arbetet i sig, 

något Shikdar och Das (2003) också menar att det kan göra. Flera av dessa faktorer och 
kategorier hänger ihop, därför blir det något flytande gränser i presentation av resultat. 
 

Den osäkra situation och det pressade läget organisationen står inför påverkar de 
tillsvidareanställda och de visstidsanställda på olika sätt. Att informationen om osäkerheten 
upplevs som sämre bland de visstidsanställda kan bero på att de upplever sig mer påverkade av 

den. De tillsvidareanställda känner sig tryggare och hos dem upplevs inte informationen som 
lika bristfällig, om än inte som tillräcklig. De allra flesta ansåg att det är bättre med öppen 
kommunikation, något som kan förhindra ryktesbildning och oro bland de anställda. Enligt 
Herzberg et al. (1993) är trygghet i arbetet en hygienfaktor som kan påverka 

arbetstillfredsställelsen negativt, något den också har gjort. För de visstidsanställda i form av att 
de känner sig osäkra och otrygga med sin anställning och för de tillsvidareanställda genom att 
de upplever att de påverkas indirekt och känner av en oro. Att LKAB är en stor arbetsgivare 

och att det är en liten ort innebär att många påverkas på ett eller annat sätt, om de inte 
upplever att de påverkas själva så känner de mest troligt någon som påverkas eller att samhället i 
stort påverkas negativt av det. Trots att de intervjuade kände sig påverkade och oroade av den 
rådande situationen menade de att prestationen i arbetet inte påverkas negativt av den. Att 

flertalet av de intervjuade inte trodde att osäkerheten skulle drabba deras enhet i första taget 
kan innebära att de ser sig som en så pass viktig del av LKAB och att deras arbete har stor 
betydelse.  

 
Förväntningar var något som även det skiljde sig åt i de båda grupperna. De visstidsanställda 
hade förväntningar på att få en tillsvidaretjänst något som de värderar högt då det påverkar 
deras framtid. Detta var något de inte såg som troligt i dagsläget på grund av den osäkra 

situationen. Enligt Vrooms (1995) förväntansteori har de förväntningar du har, hur troligt det 
är att du uppnår det och det värde du sätter på det du vill uppnå betydelse för hur du upplever 
arbetstillfredsställelsen. Det påverkar de visstidsanställda negativt då de förväntar sig att få en 
tillsvidaretjänst, något de värderar högt men inte ser som särskilt troligt i dagsläget. Att 

arbetsgivaren kommunicerar och är tydliga med vad som gäller kan innebära att de inte 
påverkas lika negativt av detta.  
 

De tillsvidareanställda hade svårare att svara på frågan om vilka förväntningar de har, något som 
kan ha att göra med hur arbetet är upplagt. De hade inga specifika förväntningar så det var inte 
heller något som påverkade deras upplevelse av arbetstillfredsställelsen. Det hade däremot 
kunnat påverka positivt om de hade haft mer förväntningar. Att exempelvis ha målsättningar 
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eller att skapa ett värde på arbetet kan leda till att det blir mer motiverande och ger högre 

arbetstillfredsställelse.  
 
Utvecklingsmöjligheter var något många ansåg vara en förutsättning för att uppnå 

arbetstillfredsställelse. Enligt Herzberg et al. (1993) är också utvecklingsmöjligheter en 
motivator som kan leda till positiva attityder mot arbetet och öka arbetstillfredsställelsen. Då de 
intervjuade såg att det finns utvecklingsmöjligheter är det också något som påverkar 
upplevelsen av arbetstillfredsställelsen positivt. Att de visstidsanställda såg mer 

utvecklingsmöjligheter i arbetet och arbetsuppgifterna och de tillsvidareanställda mer inom 
företagen kan ha som förklaring att de upplever att arbetet går att lära sig till en viss gräns i 
dagsläget. De visstidsanställda menade att feedback och återkoppling är en förutsättning för att 

de ska kunna utvecklas och lära sig mer. Företagskulturen är något de ser positivt på då det, 
trots att de inte upplever utvecklingsmöjligheter på den egna arbetsplatsen, finns det genom att 
de har möjlighet att byta inom organisationen. Att ge information och erbjuda möjligheten till 
fördjupade kunskaper om exempelvis arbetssätten och innebörden av arbetsuppgifterna till 

samtliga hade kunnat innebära att även de tillsvidareanställda ser mer utvecklingsmöjligheter i 
arbetet i sig. 
 
Att kollegor och socialt stöd, mellanmänskliga aspekter, haft så stor betydelse för 

arbetstillfredsställelsen och trivseln hos de intervjuade kan bero på att de arbetar i skift och 
således har långa arbetsdagar och spenderar mycket tid på arbetet i perioder. Psykosociala 
arbetsmiljön var något de menade hade större betydelse än arbetet i sig. Då de arbetar i skiftlag 

ser de sig som ett team och det är viktigt att de personer som arbetar tillsammans också trivs 
ihop för att de ska ha positiva attityder mot arbetet. Mellanmänskliga aspekter som enligt 
Herzberg et al. (1993) är en hygienfaktor kan i vissa fall även påverka negativt då det ibland 
uppstår otydligheter på grund av att de inte har optimala möjligheter att kommunicera mellan 

skiftlagen. Det är viktigt att de har möjlighet att träffas och prata igenom arbetsdagen eller 
veckan då skiften byter av varandra, något de menade att de inte har i dagsläget. Detta dels för 
att undvika irritation och missförstånd men även för att uppgiftsidentifikationen ska bli 

tydligare. Den mellanmänskliga aspekten är viktig då det leder till att arbetarna blir mer 
benägna att ställa upp för sina kollegor och arbeta övertid då det krävs, något som är speciellt 
viktigt nu i och med den osäkra situationen där de på vissa avdelningar redan blivit färre. Enligt 
Appelbaum et al. (1997) förutsätts det ofta att de personer som bli kvar vid 

personalnedskärningar ska känna en tacksamhet och åstadkomma mer i arbetet, något de menar 
sällan sker i verkligheten. Istället menar de att de känner sig stressade, får negativa attityder mot 
arbetet och blir mindre motiverade vilket innebär att de istället producerar mindre.   

 
Arbetskaraktäristikamodellen av Hackman och Oldham (1975) innehåller fem centrala 
arbetskaraktäristika som om de uppfylls leder till vissa psykologiska tillstånd som i sin tur får 
konsekvenser för arbetaren i form av hög arbetsmotivation, hög arbetstillfredsställelse samt 

arbetsprestationer med hög kvalitet. Upplevd meningsfullhet i arbetet kan enligt modellen 
förklaras av graden av uppgiftsvariation, uppgiftsidentifikation samt uppgiftsbetydelse. Detta är 

något som i föreliggande studie förekommer i olika grad både bland de olika egenskaperna och 

i urvalsgrupperna, något som alltså kan förklara arbetstillfredsställelsen. Då variation av 
arbetsuppgifter var något de intervjuade ansåg att de hade och också såg som något viktigt och 
positivt för trivseln kan det innebära att de får en upplevelse av meningsfullhet från den 
faktorn. Att vissa av de tillsvidareanställda inte upplevde att arbetet var lika varierande nu som 

när de började kan bero på de begränsade utvecklingsmöjligheterna i arbetet men även på brist 
på information om anledningen till att de gör vissa jobb. Då de beskrev att många 
arbetsuppgifter kan vara liknande trots att det är olika uppdrag kan mer information och 
kunskap om dessa uppdrag vara en lösning så att det inte upplevs som samma. Att de 
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visstidsanställda upplevde mer utvecklingsmöjligheter i själva arbetet kan ha att göra med att 

variationen av svårighetsgrader upplevs som större i den gruppen än bland tillsvidareanställda. 
 
I uppgiftsidentifikation förekommer vissa brister, något som innebär att potentialen för att 

uppleva meningsfullhet i den faktorn inte är optimal. Intervjupersonerna menade att kunskap 
om processen och identifikation av uppgifter leder till meningsfullhet, ansvarskänsla och 
delaktighet samt en förståelse för betydelsen av vad de gör. Att de inte alltid får veta varför de 
utför vissa jobb, att det brister i identifierbara resultat påverkar negativt. Något som däremot 

kan öka den faktorn är att de upplever att de är en viktig länk i processen, något som också 
innebär att det är viktigt att hålla sig uppdaterade om vad som sker. Att de upplever att de får 
vara med och utföra uppgifter från början till slut innebär att de blir mer engagerade och 

motiverade. Det är dock viktigt att inte glömma detta då de arbetar skift och är ledig under 
vissa perioder. Ett bra rapporteringssystem för överlämning är något som kan minska den 
risken. 
 

God uppgiftsidentifikation leder till kunskap om varför de utför vissa arbeten och återkoppling 
på resultat till kunskap om vad arbetet leder till samt vilken del de själva har i resultatet. 
Feedback är något som enligt Hackman och Oldham (1975) ska leda till en upplevelse av 
kunskap om arbetsresultat, något som det i föreliggande studie även förekom brister i. De får 

för lite återkoppling på arbetsuppgifterna vilket påverkar negativt. Mer feedback skulle 
innebära att arbetet känns mer meningsfullt samt att de skulle engagera sig mer och få en chans 
till utveckling både av sig själva och arbetssätten. Flertalet av de intervjuade önskade även mer 

uppskattning och positiv feedback då de gjort ett bra jobb. Detta skulle enligt dem själva 
innebära att de vill jobba mer och hårdare, något som stämmer överens med Herzberg et al. 
(1993) då uppskattning och prestation enligt teorin är motivatorer. 
 

Identifikation och feedback är inte bara viktigt för upplevelsen av meningsfullhet och kunskap 
om resultat utan bidrar även till upplevelsen av betydelse. Upplevelsen av uppgiftsbetydelse är 
något som påverkar positivt och bidrar till upplevd meningsfullhet bland de intervjuade 

samtidigt som mer uppskattning och kunskap om varandras del i organisationen var något de 
ansåg kunde öka detta. Att de arbetar i skiftlag ökar känslan av betydelse och leder till att de vill 
prestera. Judge et al. (2001) menar att prestation och arbetstillfredsställelse hör ihop och som 
tidigare nämnts påverkades prestationen inte negativt av osäkerheten men alltså positivt av 

detta.  
 
Självständighet är den sista av de fem arbetskaraktäristika som enligt Hackman och Oldham kan 

bidra till ökad arbetstillfredsställelse. De menar att hög grad av självständighet leder till en 
upplevelse om personligt ansvar för arbetsuppgifterna. Ansvar är något som enligt Herzberg et 
al. (1993) kan öka arbetstillfredsställelsen, något som det också har gjort i föreliggande studie, 
speciellt för de tillsvidareanställda. Att de har ett självständigt arbete, speciellt i avseendet att de 

kan bestämma upplägget på det själv, innebär att de upplever att de får ta egna initiativ något 
som leder till en känsla av ansvar. Att de visstidsanställda inte upplevde att de har ett 

självständigt arbete i samma grad, utan mer ser sig som en grupp, kan ha som förklaring att de 

inte får lika mycket ansvar. Detta kan i sin tur bero på att de inte har lika lång tid på 
arbetsplatsen och lika mycket erfarenhet som de tillsvidareanställda. Att det inte upplevdes som 
att det påverkade negativt utan bara att mer hade upplevts som positivt kan förklaras av att det 
är en motivator enligt Herzberg et al. (1993). Om det förekommer kan det leda till positiva 

attityder men om det inte finns kan det inte leda till negativa attityder.  
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Slutsatser och rekommendationer.  

Arbetstillfredsställelsen var vid undersökningstillfället god hos majoriteten av de medverkande i 
studien, både bland de tillsvidareanställda och de visstidsanställda. Det fanns dock potential till 
förbättring i arbetet och ett antal faktorer som påverkade arbetstillfredsställelsen olika för de 

båda grupperna. Den osäkra situation företaget befinner sig i påverkar arbetstillfredsställelsen 
negativt för de visstidsanställda då de ser försämrade möjligheter att uppnå sina förväntningar av 
en tillsvidareanställning samt att bristfällig kommunikation ökar oron och otryggheten. 
Osäkerheten påverkar de tillsvidareanställda negativt då de känner oro för kollegor samt att de 

upplever att brister i information bidrar till ryktesbildning och spänd stämning på arbetsplatsen.  
 
Kollegor och utvecklingsmöjligheter, i företaget för de tillsvidareanställda och i arbetet hos de 

visstidsanställda, bidrar till en ökning av arbetstillfredsställelsen. Upplevd meningsfullhet i 
arbetet på grund av varierade arbetsuppgifter, kunskap om processen och upplevelse av att de 
har ett betydelsefullt arbete bidrar även det positivt. Att de har ett självständigt arbete och 
känner ansvar över arbetet de utför är fler faktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen positivt 

hos de tillsvidareanställda och även hos de visstidsanställda, om än i något mindre utsträckning. 
 
Faktorer som minskar arbetstillfredsställelsen är brister i uppgiftsidentifikation och feedback, 
både från uppgifter men även från kollegor och chefer. Dessa faktorer påverkar även 

upplevelsen av betydelse. Kunskap om företaget, arbetsuppgifter och arbetsresultat hör ihop 
genom uppgiftsidentifikation, uppgiftsbetydelse och feedback. Genom att öka det ökas även 
arbetstillfredsställelsen då det är faktorer om har stor påverkan. Det finns forskning (Colquitt et 

al., 2013; Hughes et al., 2015; Sun et al., 2007) som visar att personer som trivs på arbetet och 
är tillfredsställda med det har en större sannolikhet att engagera sig i frivilliga åtaganden och är 
extra hjälpsamma mot andra. Det är något LKAB bör satsa på i dessa tider då de står inför 
utmaningar och ett pressat läge.  

 
Tydlig kommunikation och information samt ökad kunskap är nyckeln, det handlar om 
transparens och det är bättre om allt är synligt. Bland annat varför de gör saker och vad det 

leder till är något de borde göra tydligare på arbetsplatsen. Även att ha en mer öppen 
kommunikation om osäkerheten leder till att det inte blir lika oroande. Att få alla att 
gemensamt arbeta mot företagets mål blir svårare om detta inte är synligt. Transparens leder till 
företagsengagemang bland de anställda, vilket gör det lättare att få med sig dem, att få dem att 

ställa upp för företaget och varandra.  

Metoddiskussion  
Studien har utförts utifrån ett kvalitativt metodsynsätt med semistrukturerade intervjuer som 
insamlingsmetod. Detta valdes då det ansågs som mest lämpligt för studiens syfte samt för att 

kunna besvara frågeställningarna. Då intervjuguiden och i viss mån även analysen utgått ifrån, 
och således är styrt av, teorier om arbetstillfredsställelse kan det påverka resultatet. Det kan vara 
faktorer som inte tagits upp som även de påverkar upplevelsen av arbetstillfredsställelse hos 
intervjupersonerna.   

Reliabilitet.  
Reliabilitet har att göra med tillförlitlighet i mätinstrumentet, det vill säga om det ger samma 

resultat vid upprepade mätningar. Reliabiliteten kan i kvalitativa metoder anses vara 
situationsbunden och inte konsekvent, utan kan variera beroende på tidpunkt, intervjuperson 
eller intervjuledare (Howitt, 2013).  
 

Mätinstrumentet som använts i studien är den semistrukturerade intervjuguiden (Bilaga 1). Att 
en intervjuguide har använts under intervjuerna stärker reliabiliteten då ämnet täcks upp och 



 21 

ingen fråga glöms bort. Att den var semistrukturerad ökade även det reliabiliteten då följdfrågor 

gav möjlighet att följa upp sådant som intervjupersonerna upplevde var extra viktigt samt för 
att minska oklarheter. Abstrakta begrepp så som arbetstillfredsställelse kan ha olika betydelse för 
olika personer. Detta kan dock fångas upp tack vare valet av intervjumetod i studien. En 

pilotstudie genomfördes varpå intervjuguiden reviderades, just för att minska oklarheter inför 
intervjuerna. Samma intervjuguide har använts i samtliga intervjuer, något som stärker 
reliabiliteten i studien. Att intervjuerna spelats in och kontrollerats och därefter transkriberats 
enligt ortografisk transkriberingsmetod har minskat risken för missförstånd och ökat 

reliabiliteten.  

Validitet.  

Validitet handlar om att mäta det som avses att mäta (Howitt, 2013). Studien bygger på tio 
intervjuer på en och samma enhet där intervjupersonerna har haft liknande arbetsuppgifter och 
förutsättningar. Den utgår från vedertagna teoretiska begrepp och modeller om 
arbetstillfredsställelse, något som sedan jämförts med empirin. Detta stärker validiteten i 

studien.  
 
Författaren har en viss förförståelse för ämnet och den studerade organisationen, något som kan 

ha påverkat validiteten i studien. Genom att ha ett neutralt förhållningssätt under intervjuerna 
samt att intervjupersonerna ombads tala som att det var någon som inte hade några 
förkunskaper har detta försökts undvikas. Förförståelsen är något som kan ha påverkat positivt 
då det är många termer inom gruvindustrin som hade kunnat minska förståelsen och 

innebörden av det intervjupersonerna pratade om. Det kan också ha påverkat negativt då det 
finns en risk att intervjuledaren på grund av förförståelsen omedvetet kan ha styrt intervjuerna. 
Något som däremot minskade den risken var det neutrala förhållningssättet samt att en 

semistrukturerad intervjuguide med följdfrågor baserat på intervjupersonernas utsagor har 
använts.  

Extern validitet.  

Extern validitet handlar om studiens generaliserbarhet, om resultatet kan appliceras på andra 
populationer eller ej (Howitt, 2013). Den externa validiteten kan i studien anses vara låg då en 
kvalitativ metod har använts. Resultatet baseras på intervjupersonernas subjektiva upplevelser, 

situationsbundenhet och olika förutsättningar. Resultatet går alltså inte att generalisera till 
någon större population utan endast till den studerade enheten under rådande omständigheter.  

Etiska överväganden.  

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 
forskning har tillämpats i studien. Informationskravet, som handlar om att forskaren ska 
informera de berörda om syftet med studien, har tillämpats då deltagarna informerades om 

syftet både innan de gick med på att ställa upp på en intervju samt innan intervjun påbörjades. 
Samtyckeskravet, som innebär att samtliga deltagare själva har rätt att bestämma över sin 
medverkan, har uppfyllts då de informerades om att det var frivilligt att delta och att de innan 
intervjuerna fick information om att de hade rätt att avbryta när som helst utan negativa 

konsekvenser. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i studien ska ges största möjliga 
konfidentialitet. Detta har tillämpats då konfidentialitet utlovades och har hållits genom att inte 
identifiera någon av intervjupersonerna eller utge vilken avdelning eller enhet deltagarna ingår 

i. Nyttjandekravet, som handlar om att uppgifter om enskilda personer endast får användas för 
forskningsändamål, har uppfyllts då intervjupersonerna fick information om att materialet 
endast skulle användas i föreliggande studie, något det även har gjorts.  
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Framtida forskning. 

Om mer tid funnits hade det varit intressant att se om resultatet blivit likadant i andra 
arbetsgrupper, på andra enheter inom gruvindustrin eller om kvalitetsarbetare skiljer sig. Detta 
speciellt med tanke på att deltagare i studien uppgett att de inte känner sig lika påverkade av 

osäkerheten organisationen befinner sig i som de menar att andra avdelningar kanske gör. Det 
hade även varit intressant att genomföra en longitudinell studie för att följa upp de 
visstidsanställda om de får en tillsvidareanställning, detta för att se om det blivit någon skillnad i 
deras upplevelser. Ytterligare ett förslag på vidare forskning är att genomföra en liknande studie 

om krisen för malmindustrin lättar för att se i vad mån rådande omständigheter har påverkat 
upplevelsen av arbetstillfredsställelse. Att genomföra en enkätstudie på samtliga kvalitetsarbetare 
inom organisationen hade kunnat leda till statistisk representativitet och ges därför även det 

som ett förslag på framtida forskning.
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 

Presentation/ bakgrund 
Kort presentation om dig själv – ålder osv.  
Utbildning och arbetslivserfarenhet? 

Avdelning och typ av anställning? 
När började du på din nuvarande arbetsplats?  
Kan du beskriva dina arbetsuppgifter?  
 

Arbetstillfredsställelse 
Vad tänker du på när jag säger arbetstillfredsställelse? Hur upplever du den?  
Vad gör att du trivs på jobbet?  

Vad gör att du inte trivs? 
Hur, varför, vad kan göras bättre? Utveckla! 
 

Organisationsosäkerhet 

Vilken information får ni om osäkerheten för LKAB? 
På vilket sätt få ni information? Konsekvenser? 
Påverkar det dig något i arbetet? Hur, på vilket sätt, utveckla! 

 
Förväntan 
Vilka förväntningar har du på ditt arbete?  
Vad vill du uppnå med ditt arbete? 

Vad har det för betydelse/värde för dig? 
Hur påverkas förväntningarna av den rådande situationen? 

Vad tror du att det betyder för din arbetstillfredsställelse? 
Tror du att din anställningsform har någon med det att göra? På vilket sätt?  

 
Uppgiftsvariation 
Anser du att du har variation av arbetsuppgifter? Utveckla! 

Anser du att du får användning för dina kunskaper och färdigheter i arbetet? På vilket sätt? 
Hur viktiga anser du dessa faktorer för arbetstillfredsställelse? Varför/ på vilket sätt? 
 
Uppgiftsidentifikation 

Hur stor kännedom upplever du att du har om hela processen i LKAB?  
 Kan du beskriva din del i den processen? 
Tänk LKAB i sin helhet, upplever du att du är en liten del i processen eller får du vara med 

och utföra uppgifter från början till slut? 
Om du nu tänker dig din arbetsplats och dina uppgifter, hur är det där? 
 Del i process eller uppgifter från början till slut? 

Vad händer om du inte får det? Varför på vilket sätt? 

 
Uppgiftsbetydelse  
Upplever du att ditt arbete är viktigt? På vilket sätt? 

På vilket sätt påverkar din arbetsinsats andra?  
Påverkar det din prestation? Hur? 

Anser du att det du gör har betydelse för LKAB?  
 

  



 

Självständighet 

Hur självständigt skulle du påstå att ditt arbete är? Motivera! 
Vilka möjligheter har du att bestämma själv över hur du lägger upp arbetet?  

När, vad, på vilket sätt? Förklara! 

Vad har dessa faktorer för betydelse för dig? Vad hade det gjort för dig om du haft mer? 
 
Feedback  
Hur går det till med återkoppling/feedback på arbetsplatsen? Får du någon, av vem? Förklara! 

Feedback på det du gör, din prestation?  
Ger uppgifterna i sig någon feedback? 

Hur skulle du vilja få feedback? 

 
Övrigt 
Är det något annat som du anser påverkar din arbetstillfredsställelse? Hur i så fall? 
 


