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Abstract 

On average, Swedish residents spend about 1470 hours a year individually at their workplace. 

Accordingly, many people find it important to find a job where they experience job satisfaction. 

The purpose of this study is to investigate which conditions within the work are perceived to 

affect job satisfaction with a focus on employees in the construction industry. Furthermore, it 

is explored whether, and if so, how these conditions differ between the occupational groups of 

white and blue collar workers. The previous research on job satisfaction is primarily of a 

quantitative nature and provides answers to what factors affect job satisfaction and to what 

degree. This study, which is based on qualitative interviews with employees from the two 

occupational groups of blue and white collar workers, finds three conditions within the work 

that are perceived to affect job satisfaction in the construction industry. The three conditions 

are: the relationship with colleagues, recognition in the form of pronounced appreciation and 

the prerequisites for being able to perform their work. The study also shows that the conditions 

that are perceived to affect job satisfaction do not differ between blue and white collars, but 

rather the difference lies in how these conditions are perceived to affect job satisfaction within 

the two occupational groups.  

 

 

Keywords: job satisfaction, blue collar, white collar, work conditions, construction industry, 

appreciation, colleagues, work prerequisites  

 

 

 



Sammanfattning 

I genomsnitt spenderar Sveriges invånare individuellt omkring 1470 timmar om året på sin 

arbetsplats. Därmed kan det enligt många upplevas som viktigt att hitta ett arbete där man 

upplever arbetstillfredsställelse. Syftet med detta självständiga arbete är att undersöka vilka 

förhållanden inom arbetet som upplevs påverka arbetstillfredsställelse med en inriktning på 

anställda inom byggbranschen. Vidare undersöks om och isåfall hur dessa förhållanden skiljer 

sig åt mellan yrkesgrupperna tjänstemän och arbetare. Den tidigare forskning som rör 

arbetstillfredsställelse är främst av kvantitativ karaktär och ger svar på vilka faktorer som 

påverkar arbetstillfredsställelse och i vilken grad. Denna studie, som är baserad på kvalitativa 

intervjuer med anställda från de två yrkesgrupperna arbetare och tjänstemän, finner tre 

förhållanden inom arbetet som upplevs påverka arbetstillfredsställelse inom byggbranschen. De 

tre förhållandena är: relationen till kollegorna, erkännande i form av uttalad uppskattning samt 

förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete. Studien visar även att de förhållanden som 

upplevs påverka arbetstillfredsställelse inte skiljer sig åt mellan arbetare och tjänstemän, 

skillnaden ligger snarare i hur dessa förhållanden upplevs påverka arbetstillfredsställelse inom 

de två yrkesgrupperna.  

 

 

Nyckelord: arbetstillfredsställelse, arbetare, tjänstemän, arbetsförhållanden, byggbranschen, 

erkännande, kollegor, arbetsförutsättningar 
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras studiens problemområde, syfte samt frågeställningar. Kapitlet 

innehåller även undersökningens avgränsningar, begreppsdefinitioner samt disposition.  

 

1.1 Problemområde 

“Hur var det på jobbet idag?”. Denna klassiska fråga som ställs vid matbord i tusentals hushåll 

varje kväll har vi nog alla både uttalat och svarat på. I Sverige har 68,5% av invånarna någon 

form av anställning (SCB, 2018) och i genomsnitt spenderar de individuellt omkring 1470 

timmar om året på sin arbetsplats (OECD Statistics, 2018). Att hitta ett jobb och en arbetsplats 

som inte får dessa timmar att upplevas som påfrestande kan därför enligt många anses vara 

viktigt. Så vad är det egentligen som får oss att trivas med vårt arbete och den plats vi jobbar 

på? Vad är det som gör att vi känner arbetstillfredsställelse?  

 

En övervägande del av den forskning som rör arbetstillfredsställelse är av kvantitativ karaktär. 

Den ger svar på vilka faktorer som påverkar och i vilken grad snarare än att urskilja vilka 

förhållanden som påverkar och hur de påverkar. Tso, Liu och Li (2014 s. 567) designar och 

testar i sin studie en skala med 30 olika indikatorer avsedd att mäta arbetstillfredsställelse. 

Studien är ett representativt exempel på hur en stor del av forskningen på området ser ut. Den 

är även ett exempel på hur den kvantitativa forskningen inte ger en djupare bild av vilka 

förhållanden som påverkar de vardagliga sociala processer som utgör ett arbete och en 

arbetsplats och som i sin tur kan vara källor till tillfredsställelse eller missnöje på arbetet. Dessa 

processer är intressanta att studera ur ett sociologiskt perspektiv och genom att de istället 

synliggörs och ges utrymme kan vi på ett annat sätt förstå vad som skapar arbetstillfredsställelse 

och därmed vad som ligger till grund för svar på frågan: “Hur var det på jobbet idag?”. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka förhållanden inom arbetet som upplevs påverka 

anställdas arbetstillfredsställelse inom byggbranschen. Vidare vill vi även undersöka om och i 

så fall hur dessa förhållanden skiljer sig åt mellan yrkesgrupperna arbetare och tjänstemän.  
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1.3 Frågeställningar 

• Vilka förhållanden inom arbetet upplevs påverka arbetstillfredsställelse hos anställda 

inom byggbranschen? 

• Skiljer sig dessa förhållanden åt mellan tjänstemän och arbetare och i sådana fall på 

vilket sätt?  

 

1.4 Avgränsningar 

Denna studie är avgränsad till att undersöka arbetare och tjänstemäns arbetstillfredsställelse 

inom ett och samma företag. Företaget är rikstäckande med kontor i flera städer och omkring 

15 000 medarbetare. Vi valde i denna studie att avgränsa oss till företagets kontor i Örebro. 

Genom att avgränsa oss till ett företag samt ett av deras lokalkontor ges möjligheten att 

undersöka arbetstillfredsställelse hos anställda som arbetar under samma organisatoriska 

förhållanden och vi kan även urskilja eventuella skillnader mellan yrkesgrupperna.  

 

1.5 Begreppsdefinitioner 

I följande avsnitt presenteras definitioner av centrala begrepp som återkommande används 

genom studien.  

 

1.5.1 Arbetare och tjänstemän 

Genomgående i denna uppsats kommer termerna arbetare och tjänstemän att användas. Vi 

använder oss av LO:s definition. Enligt LO finns det tre grunder för hur man på 

arbetsmarknaden delar upp anställda i yrkesgrupperna arbetare och tjänstemän (LO, 2006 s.22). 

Den första grunden utgår ifrån vilka arbetsuppgifterna är. Tjänstemän är anställda som arbetar 

på kontor eller med förberedande uppgifter medan arbetare är anställda som arbetar i den direkta 

verksamheten. Den andra grunden innebär att tjänstemän och arbetare har olika kollektivavtal. 

Den tredje grunden som skiljer arbetare och tjänstemän från varandra är att lön och villkor 

bestäms på olika sätt för de två yrkesgrupperna.  

 

1.5.2 Arbetstillfredsställelse 

Kaufman och Kaufman (2016 s. 51) beskriver kortfattat arbetstillfredsställelse som en individs 

attityd gentemot sitt arbete i termer av positiv och negativ attityd. Begreppet kan också 

definieras som skillnaden mellan den belöning en individ förväntar sig få för sitt arbete och den 

belöning som denne faktiskt får (Kaufman och Kaufman, 2016 s. 40). Vad 

arbetstillfredsställelse innebär praktiskt är något mer problematiskt. Kaufman och Kaufman 
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(2016 s. 51) poängterar att arbetstillfredsställelse kan återspegla ett tillstånd som skapar 

engagemang i arbetet och som bidrar till effektivitet. Å andra sidan skulle det lika väl kunna 

innebära att en individ är tillfredsställd med sitt arbete och därför inte presterar “mer än 

nödvändigt”.  

 

1.6 Disposition 

I kapitel två presenteras en överblick av tidigare forskning på området. Här återfinns även en 

motivering till vad vi med studien önskar att bidra med. I kapitel tre presenteras det teoretiska 

ramverket. Kapitel fyra redogör för studiens metod och tillvägagångssätt samt de etiska 

principerna och studiens tillförlitlighet. Kapitel fem består av vår analys. I kapitel sex för vi en 

jämförande diskussion och i kapitel sju presenteras våra slutsatser. I kapitel åtta rundar vi av 

med avslutande reflektioner.  
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2. Tidigare forskning 

I följande kapitel redogörs för tidigare forskning på området. Inledningsvis presenteras 

arbetsrelaterade faktorer som återkommande i den tidigare forskningen uppvisas påverka 

arbetstillfredsställelse. Därefter redogör vi även för faktorer utanför arbetet som tidigare 

studier menar har en påverkan på arbetstillfredsställelse. Efter det följer en beskrivning av hur 

man inom den tidigare forskningen menar att arbetare och tjänstemäns arbetstillfredsställelse 

skiljer sig åt. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av forskningsläget samt beskrivningen 

av vårt bidrag till den. 

 

2.1 Arbetsrelaterade faktorer som påverkar arbetstillfredsställelse 

Ngo, Foley, Ji & Loi (2013 s. 457) undersöker hur anställdas uppfattning gällande deras 

arbetssituation påverkar deras arbetstillfredsställelse. De kommer fram till att faktorer som 

påverkar en anställds arbetstillfredsställelse är upplevt organisatoriskt stöd samt processuell 

rättvisa. Upplevt organisatoriskt stöd beskrivs som den anställdes tro på att organisationen 

värdesätter den anställdes medlemskap i organisationen och bryr sig om dennes välmående 

(Ngo et al., 2013 s. 459). Processuell rättvisa beskrivs som i vilken utsträckning de processer 

som används för att fatta organisatoriska beslut uppfattas som rättvisa av de anställda.  

 

I en studie avsedd att undersöka hur arbetskrav och arbetsresurser påverkar 

arbetstillfredsställelsen i Östasien finner forskarna bland annat att en faktor som i synnerhet 

påverkar arbetstillfredsställelsen är arbetsplatsrelationer (Yeh, 2014 s. 47). Utifrån studiens 

resultat kan man vidare se att arbetsresurser, exempelvis inkomst, arbetets innehåll och 

arbetsplatsrelationer, ökar den upplevda arbetstillfredsställelsen mer än arbetskraven minskar 

den. Exempel på arbetskrav är arbetstider, arbetsbelastning samt konflikten mellan arbetslivet 

och det privata livet. 

 

Tso, Liu & Li (2014 s. 567) konstruerar en skala med 30 olika indikatorer avsedd att mäta 

arbetstillfredsställelse. Genererat från enkäter besvarade av ca 3000 respondenter utvinner de 

sedan fyra heltäckande faktorer som påverkar arbetstillfredsställelse. Den första faktorn är 

kulturfaktorn som återspeglar karriärutveckling och interna relationer inom arbetet (Tso, Liu & 

Li, 2014 s. 576). Den andra faktorn kallas jobbfaktor och refererar till anställdas upplevelse av 

acceptans och erkännande inom arbetet. Den tredje faktorn kallas ledningsfaktor och den fjärde 
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välfärdsfaktor, dessa reflekterar anställdas synpunkter på ledningspolitiken respektive 

företagets hälsopolitik och välfärdssäkerhet. 

 

2.2 Faktorer utanför arbetet som påverkar arbetstillfredsställelse 

Tynan et al. (2017 s. 259) kommer i sin studie fram till att det inte enbart är arbetsrelaterade 

faktorer som påverkar hur anställda trivs och presterar på arbetet. I studien undersöks 

alkoholanvändning och dess inverkan på såväl personliga som sociala arbetsplatskaraktäristika 

inom kolgruvebranschen i Australien. Resultatet visar att frekvent alkoholanvändning påverkar 

flera aspekter av arbetet, speciellt arbetsmiljön då säkerheten på arbetsplatsen riskerar att 

försämras (Tynan et al., 2017 s 266). Detta gör också att kollegor påverkas, inte bara genom 

minskad säkerhet utan också av förändrat humör hos den alkoholkonsumerande individen.   

 

Lambert (1991 s. 341) undersöker istället hur tillfredsställelse och engagemang i arbetet skiljer 

sig åt mellan män och kvinnor. Resultatet visar bland annat att desto fler timmar kvinnan i en 

familj arbetar, desto mer engagerad i sitt eget arbete blir hennes man (Lambert, 1991 s. 358). 

Lambert menar att detta kan bero på att mannen vill försäkra sig om att hans fru inte överträffar 

honom karriärmässigt. Holtzman och Glass (1999 s. 390) pekar på barnafödsel som en faktor 

som påverkar kvinnors arbetstillfredsställelse negativt då de återvänder till sin anställning. 

Även Kwok, Cheng och Wong (2014 s. 576) visar att familjeförhållanden har effekt på en 

individs arbetstillfredsställelse. Studien visar att känslomässigt stöd från den anställdes familj 

har en positiv påverkan på dennes optimism och självförmåga vilket leder till att individen 

upplever arbetstillfredsställelse inom sitt arbete.  

 

2.3 Arbetets effekter på arbetares respektive tjänstemäns arbetstillfredsställelse  

Locke och Harris (1974 s. 369) undersöker om faktorer som inom arbetet påverkar 

arbetstillfredsställelsen skiljer sig åt mellan arbetare och tjänstemän. Studien visar att 

tjänstemännen finner både tillfredsställelse och missnöje i sådana faktorer som handlar om 

arbetets innehåll medan arbetarna främst finner detta i faktorer som relaterar till arbetets 

kontext. För arbetarna är lönen den främsta källan för både tillfredsställelse och missnöje. 

Locke och Harris (1974 s. 370) finner även att tjänstemännen i hög grad tenderar att skylla 

dåliga dagar på andra medan de ger sig själva erkännande som ansvariga för att ha haft en bra 

dag, vilket är ett resultat som inte återfinns bland arbetarna. 

 



6 
 

Wright, Bengtsson och Frankenbergs (1994 s. 177) studie har som syfte att undersöka en 

organisations arbetsmiljö samt de anställdas hälsa. Fokus ligger bland annat på att identifiera 

skillnader mellan arbetare och tjänstemän. Resultatet visar bland annat att arbetarna i jämförelse 

med tjänstemännen har mer klagomål gällande den fysiska arbetsmiljön och upplever arbetet 

som mer monotont. De anser sig även ha färre möjligheter till utveckling inom arbetet än vad 

tjänstemännen har och har en större tendens att byta jobb (Wright et al., 1994 s. 180). Även 

Benson och Brown (2007 s. 121) finner skillnader mellan olika typer av anställda. Studien har 

som avsikt att identifiera skillnader gällande hängivelse till organisationen mellan så kallade 

“knowledge workers” och “routine-task workers”. Studien visar bland annat att knowledge 

workers i högre grad än anställda med rutinmässiga arbetsuppgifter identifierar sig med och 

engagerar sig i organisationen (Benson et al., 2007 s. 132). En förklaring till detta menar Benson 

et al. (2007 s. 133) kan vara att knowledge workers engagemang för yrket i sig även stärker det 

organisatoriska engagemanget. En annan viktig faktor som bidrar till att knowledge workers 

har ett starkare engagemang för organisationen än vad andra anställda har är relationer inom 

arbetet (Benson et al., 2007 s. 135). Positiva relationer med både kollegor och chefer upplevs 

som viktiga för knowledge workers, medan faktorer som säkerhet i arbetet och tillfredsställelse 

gällande förmåner upplevs som viktiga för anställda med arbetsuppgifter av rutinmässig 

karaktär. Trots att syftet med dessa två undersökningar inte primärt är att undersöka vilka 

faktorer i arbetet som påverkar arbetstillfredsställelse kan de skillnader som konstateras finns 

mellan arbetare och tjänstemän eller ”knowledge workers” och “routine-task workers” ses som 

sådana faktorer. Därmed kan det utifrån dessa studier argumenteras att de två yrkesgrupperna 

skiljer sig åt gällande faktorer som påverkar arbetstillfredsställelse.  

 

Hu, Kaplan och Dalal (2009 s. 317) menar å andra sidan att arbetare och tjänstemän upplever 

faktorer som påverkar arbetstillfredsställelse på så pass skilda sätt att de har olika synsätt 

angående vad som får dem att uppleva arbetstillfredsställelse. Studien undersöker hur de två 

yrkesgrupperna begreppsliggör faktorerna “arbetet i sig”, “kollegor” och “lön”. Resultatet visar 

att tjänstemännen har skilda uppfattningar av arbetet i sig medan arbetarna i hög grad uppfattar 

det på ett likartat sätt (Hu et al., 2009 s. 321). En förklaring till detta menar forskarna kan vara 

att tjänstemän har en mer nyanserad bild av sitt arbete då deras arbetsuppgifter är mer varierade 

än arbetarnas. Vidare visar resultatet att arbetarna inte på samma sätt som tjänstemännen 

blandar ihop åsikter om kollegors personlighet med hur bra eller dåligt de anser att de utför sitt 

arbete (Hu et al., 2009 s. 322). Forskarna menar att detta kan bero på att arbetare ofta etablerar 

närmare relationer till sina kollegor eftersom deras arbetsuppgifter oftast kräver ett närmare 
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samarbete än vad tjänstemännens arbetsuppgifter gör. Gällande faktorn “lön” visar resultatet 

att även om tjänstemännen anser sig själva vara höginkomsttagare så kan de se sin 

kompensation som orättvis (Hu et al., 2009 s. 323). Dessa åsikter återfinns inte bland arbetarna, 

vilket forskarna förklarar kan bero på att tjänstemännen i högre grad jämför sin lön med kollegor 

på grund av att det finns mer variation i deras löner än det finns hos arbetarna. Med anledning 

av att arbetare och tjänstemän begreppsliggör aspekter av arbetstillfredsställelse på så pass olika 

sätt konstaterar Hu et al. (2009 s. 323) att fortsatta studier gällande arbetstillfredsställelse bör 

gå utöver medelvärdesjämförelser mellan yrkesgrupperna. De uppmanar forskare att istället 

utföra kvalitativa undersökningar för att utreda varför dessa aspekter upplevs på olika sätt. 

 

2.4 Sammanfattning av forskningsläget samt vårt bidrag 

Den befintliga forskningen på området arbetstillfredsställelse är i stor utsträckning av 

kvantitativ karaktär och fokuserar på att urskilja faktorer som påverkar arbetstillfredsställelse 

snarare än att ta reda på hur de påverkar. Hädanefter kommer vi inte att diskutera faktorer som 

påverkar arbetstillfredsställelse utan istället förhållanden som upplevs påverka. Vi kommer 

därför benämna det som förhållanden istället för det tidigare använda faktorer. Detta eftersom 

vi är intresserade av hur något påverkar snarare än i vilken grad. Genom att använda oss av en 

kvalitativ intervjumetod ser vi möjligheten att ge en subjektiv bild av de anställdas upplevda 

arbetstillfredsställelse och på så sätt få en djupare förståelse för hur olika förhållanden upplevs 

påverka. Tyvärr finns inte möjligheten att inom ramen för detta arbete fullt ut undersöka 

förhållanden utanför arbetet som kan upplevas påverka arbetstillfredsställelse, däremot 

undersöker vi eventuella ytterligheter.  
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3. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel presenteras de teoretiska begrepp och teorier som vi i analysen och i den 

jämförande diskussionen kommer att använda som verktyg för att finna och förstå de 

förhållanden som inom arbetet upplevs påverka en anställds arbetstillfredsställelse. Kapitlet 

inleds med den modell vi tagit fram för att tydliggöra hur det teoretiska ramverket hänger ihop 

och hur vi med hjälp av detta kan förstå de olika dimensionerna som vi funnit utgör 

arbetstillfredsställelse. Fortsättningsvis delas kapitlet in i de två centrala avsnitten: personliga 

arbetsförhållanden samt sociala arbetsförhållanden.  

 

3.1 Modell över teoretiskt ramverk 

 

 

 

Modellen illustrerar hur de begrepp och teorier som ramverket innefattar bidrar med förståelse 

och förklaring till de personliga och sociala förhållanden som de anställda upplever påverkar 

arbetstillfredsställelse. Med personliga förhållanden menar vi sådana där individen är i fokus 

medan de sociala förhållandena innefattar fler individer. Vi har även inkluderat “övriga livet” i 

den streckade bubblan för att poängtera att även om denna studie inte omfattar sådana 



9 
 

förhållanden så bör de ändå inkluderas i modellen då tidigare forskning visat att detta kan vara 

något som påverkar upplevelsen av arbetstillfredsställelse. 

 

3.2 Personliga arbetsförhållanden  

Detta avsnitt redogör för Meyer och Allens teori om arbetsförpliktelse samt Allens, Rubensteins 

och Peltokorpis begrepp inbäddning. Dessa två avser att användas för att skänka förståelse 

gällande de personliga förhållanden i arbetet som upplevs påverka en anställds 

arbetstillfredsställelse.  

 

3.2.1 Arbetsförpliktelse 

Meyer och Allen (1991 s. 62) argumenterar för att arbetsförpliktelse bör ses som ett mindset 

eller psykologiskt tillstånd innehållandes en individs känslor och värderingar gentemot den 

organisation varvid denne är anställd. Detta mindset reflekterar en önskan, ett behov och/eller 

en skyldighet som en individ upplever gällande att upprätthålla medlemskap i en organisation. 

Dessa tre komponenter kan sammanfattas som affektiv arbetsförpliktelse (önskan), 

arbetsförpliktelse baserad på kontinuitet (behov) samt normativ arbetsförpliktelse (skyldighet).  

 

Den affektiva arbetsförpliktelsen är ett uttryck för en individs känslomässiga önskan att behålla 

sitt medlemskap i organisationen (Meyer och Allen, 1991 s. 67). Detta kan bero på att 

individens egna mål och värderingar ligger i linje med organisationens och att individen därför 

upplever en känslomässig önskan att bidra till att dessa organisatoriska målsättningar och 

visioner uppfylls. Arbetsförpliktelse baserad på kontinuitet är istället ett uttryck för en individs 

vilja att upprätthålla medlemskap i organisationen som en konsekvens av tron att det skulle 

kosta för mycket att lämna den i förhållande till det man investerat under många år (Meyer och 

Allen, 1991 s. 67). Dessa kostnader kan vara i form av förlorad inkomstkälla men också sådant 

som trygghetsförmåner, förvärvandet av kontextbunden kompetens eller nära kollegor (Meyer 

och Allen, 1991 s. 71). Normativ arbetsförpliktelse baseras på en individs pliktkänsla att stanna 

kvar i organisationen. Denna form av pliktkänsla gentemot organisationen uppstår genom ett 

upplevt socialt tryck och kan ta sig i uttryck genom normer om vad som anses vara “det 

moraliskt rätta att göra” (Meyer och Allen, 1991 s. 77).  

 

Den distinkta skillnaden mellan dessa komponenter innebär konkret att en individ fortsätter sin 

anställning för att den vill, behöver eller borde det (Meyer och Allen, 1991 s. 68). Däremot ska 
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dessa komponenter inte ses som uteslutande av varandra, en individ kan uppleva samtliga 

former av förpliktelse samtidigt men i varierande grad.  

 

3.2.2 Inbäddning  

Inbäddning kan ses om en sammansättning av miljömässiga, psykologiska och sociala krafter 

som påverkar eller motverkar individers beslutstagande (Allen, Rubenstein & Peltokorpi, 2016 

s. 2). Arbetsrelaterad inbäddning utgörs av tre dimensioner- länkar, matchning samt uppoffring 

(Allen et al., 2016 s. 3). Dessa verkar som kausala indikatorer av en individs sammanslagna 

nivå av inbäddning. Länkar refererar till en individs formella eller informella relation till 

institutioner eller till dennes kollegor, familj eller vänner. Matchning relaterar till en individs 

upplevelse av överensstämmelsen mellan de kompetenser, värderingar och preferenser som 

individen har och det som organisationen erbjuder. Uppoffring innebär de upplevda kostnader 

som skulle följa av att lämna en organisation. Det kan vara såväl psykologiska, sociala eller 

materiella kostnader. Desto högre grad en individ upplever någon, eller samtliga, av dessa 

dimensioner desto mer inbäddade är de i organisationen. Följaktligen är också krafterna som 

håller kvar individen inom organisationen starkare desto mer inbäddad personen är. Detta kan 

leda till att en individ upplever känslan av att känna sig “fast” i organisationen.  

 

3.3 Sociala arbetsförhållanden 

Detta avsnitt redogör för Scheins teori om organisationskultur, Tajfel och Turners social 

identity theory samt Honneths erkännandeteori. Dessa avser att användas för att skänka 

förståelse gällande de sociala förhållanden i arbetet som upplevs påverka en anställds 

arbetstillfredsställelse.  

 

3.3.1 Organisationskultur 

För att förstå en organisations kultur kan man utgå från den modell som Schein utvecklat, 

genom vilken han redogör för tre olika nivåer som en organisationskultur kan analyseras utifrån 

(Schein, 2010 s. 23). Dessa tre nivåer är: artefakter, uttalade värderingar samt grundläggande 

antaganden. 

 

Artefakter beskriver Schein (2010 s. 23) som organisationskulturens yta. Där ingår fenomen 

inom kulturen som även är synliga för omvärlden. Artefakter kan exempelvis vara sådant som 

organisationens fysiska miljö, klädsel, uppförande, språk samt ritualer och ceremonier. Schein 

(2010 s. 24) menar att artefakter är lätta att observera men svåra att tolka, vilket innebär att en 
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individ som inte är bekant med en kultur kan beskriva artefakterna som den lägger märke till 

men inte endast utifrån det förklara vad de betyder inom den specifika organisationskulturen. 

 

På nivån under artefakterna finns organisationens uttalade värderingar. Dessa kan exempelvis 

vara mål eller strategier som organisationen yttrat (Schein, 2010 s. 25). De uttalade 

värderingarna fungerar på ett medvetet sätt som moraliska och etiska regler genom att de ger 

riktlinjer för hur organisationens medlemmar förväntas bete sig (Schein 2010, s. 27). 

Värderingarna kan därför förklara varför medlemmarna i en kultur uppträder på det sätt de gör. 

Inom vissa organisationer stämmer dock inte de uttalade värderingarna överens med det 

faktiska beteendet. 

 

Organisationskulturens kärna menar Schein (2010 s. 23) är de grundläggande antaganden som 

vi finner i botten av modellen. Dessa är djupt inrotade i kulturen och påverkar medlemmarnas 

uppfattning av omvärlden samt deras tankar och känslor utan att de är medvetna om det (Schein, 

2010 s. 24). Vidare förklarar Schein (2010 s. 32) att medlemmar i en ny organisationskultur har 

sina egna grundläggande antaganden som de bär med sig från tidigare kulturer och erfarenheter 

i livet. Då gruppen successivt utvecklas modifieras dessa grundläggande antaganden och nya 

sådana skapas, vilka till slut utgör den gemensamma kulturen för den specifika gruppen. 

 

3.3.2 Social identity theory 

Det essentiella kriteriet för gruppmedlemskap inom sociala kategorier är att individerna inom 

dessa definierar sig själva som medlemmar av gruppen och samtidigt också bekräftas av andra 

inom samma grupp (Tajfel & Turner, 2004 s. 283). Därmed kan vi konceptualisera en grupp 

som en samling av människor som alla anser att de tillhör samma sociala kategori och som 

också delar samma emotionella upplevelse i relation till gruppen. Social kategorisering kan 

därför också förstås som ett kognitivt verktyg för att ordna den sociala värld en individ befinner 

sig i. Kategorisering bidrar även till själv-referens genom att individen skapar och definierar 

sin egen plats i samhället utifrån grupptillhörighet (Tajfel & Turner, 2004 s. 283). Grupper, 

eller kategorier, fungerar alltså i social mening som identitetsskapande för sina medlemmar. 

Detta är ett sätt att se på social identitet, som skapad genom grupptillhörighet där en individ 

betraktar sig själv som på något vis avvikande från andra grupper, antingen som “bättre” eller 

“sämre” än dessa. Utvärderingen av den egna gruppen sker i jämförelse med andra specifika 

grupper och genom värdeladdade attribut och karaktäristika (Tajfel & Turner, 2004 s. 284). En 

positiv uppfattning om den egna gruppen i jämförelse med en annan grupp av relevans leder till 
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en högre grad av prestige gentemot denna grupp. På samma sätt genererar en känsla av att vara 

“sämre” än den andra gruppen låg prestige. En avgörande faktor för gruppens självdefinition är 

dock hur andra relevanta grupper eller sociala kategorier värderar gruppen (Tajfel & Turner, 

2004 s. 284). Individer strävar alltid efter att behålla eller åstadkomma en positiv social 

identitet. Om individen upplever sin identitet som otillfredsställande kommer denne söka sig 

till en annan social grupp eller kategori som bättre kan förse individen med en positiv social 

identitet.  

 

3.3.3 Erkännandeteori  

Honneths teori om erkännande (2003 s. 7) utgår från tanken att människor endast kan utveckla 

en personlig identitet och positiv självbild genom att få ett flerdimensionellt erkännande från 

andra människor. Honneth (2003 s. 106) beskriver tre olika nivåer eller former av erkännande. 

Den första nivån innefattar erkännandet som ett känslomässigt stöd som uttrycks i kärlek och 

omsorg. Individen erkänns av andra som en person vars behov och önskningar har ett värde för 

andra. Erkännandet sker genom emotionsbunden omtanke. Den andra nivån av erkännande 

utmärks av att individen erkänns som en person med samma moraliska tillräknelighet som alla 

andra människor. Denna form av erkännande kännetecknas av likabehandling och respekt. Den 

tredje nivån av erkännande utgörs av att individen erkänns som en person vars förmågor utgör 

ett grundläggande värde i en specifik gemenskap. Erkännandet kännetecknas på denna nivå av 

en särskild uppskattning där man kan tala om solidaritet eller lojalitet. Dessa tre former av 

erkännande utgör tillsammans grunden för en individs personliga integritet (Honneth, 2003 s. 

107). För att upprätthålla en positiv självbild krävs därför att individen erkänns som värdefull 

för andra, att dennes behov bekräftas och att individen blir bemött med respekt. Att erkänna en 

annan individ innebär alltså att bekräfta denne inom någon av dessa nivåer och detta görs genom 

att utföra handlingar, ta på sig ett visst ansvar eller inta en inställning som leder till att 

erkännandet på den aktuella nivån uppfylls (Honneth, 2003 s. 108). 
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4. Metod  

I detta avsnitt adresseras det tillvägagångssätt som använts vid genomförandet av studien. 

Inledningsvis beskrivs val av metod följt av redogörelser kring urval, utformning av 

intervjuguide, intervjugenomförande, information om intervjupersonerna, analysmetod samt 

etiska överväganden. Avslutningsvis förs en diskussion gällande studiens tillförlitlighet. 

 

4.1 Adaptiv teori 

Vi har tagit oss an denna studie utifrån en adaptiv ansats. Den adaptiva teorins främsta poäng 

är att överbrygga den induktiva respektive deduktiva metoden för att på så vis dra fördel av 

egenskaper från båda (Layder, 1998 s. 3). Teorin är därför inte ensidigt teorigenererande 

(induktiv) eller teoritestande (deduktiv) utan anpassar sig efter omständigheter från såväl 

framväxande empiri som teoretiska ramverk, koncept eller modeller (Layder, 1998 s. 5). Detta 

öppna arbetssätt har gett oss möjligheten att låta vår empiri tala för sig själv. Som tidigare visats 

är en övervägande del av den befintliga forskningen på området av kvantitativ karaktär. De 

koncept och ramverk som står som förklaringsmodeller i dessa studier har därmed en annan 

utgångspunkt än den vi undersökt. Att inte helt låsa oss till dessa tidigare teorier för tolkning 

och förståelse av vår framväxande empiri har gett oss möjligheten att tillföra något nytt till 

området. 

 

Det adaptiva arbetssättet har mer konkret inneburit att vi genom studiens process varit öppna 

för att revidera kapitlen samt reflekterat över om intervjufrågorna uppfattats på det sätt som 

avsetts och om de bidragit till insamlandet av relevant empiri mellan varje intervju och utifrån 

det reviderat intervjuguiden. De revideringar som gjorts i intervjuguiden framkommer vid 

jämförandet av bilaga 1 och 2, vilket är den första respektive den slutgiltiga versionen av 

intervjuguiden. 

 

4.2 Val av insamlingsmetod 

Empirin samlades in genom sju stycken kvalitativa intervjuer. Dalen (2007, s. 9) uttrycker att 

man genom kvalitativa intervjuer försöker frammana beskrivningar av hur intervjupersonerna 

upplever sin livssituation och få en insikt om deras egna erfarenheter, tankar och känslor. Därför 

passade kvalitativa intervjuer som insamlingsmetod för denna studie då syftet är att nå 

respondenternas personliga upplevelser av förhållanden i arbetet som påverkar 

arbetstillfredsställelse. De utförda intervjuerna var av semistrukturerad karaktär. Bryman (2011 
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s. 415) beskriver att semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren utvecklar en 

intervjuguide innehållande specifika teman som ska beröras under intervjuns gång, dock ges 

utrymme för nyanserade svar vilket gör att intervjun utvecklas utifrån vad respondenten 

berättar. Semistrukturerade intervjuer lämpade sig väl för denna studie då de bidrog till att 

intervjupersonerna fritt fick berätta om sina upplevelser och åsikter, dock inom de teman vi 

begränsat oss till.  

 

4.3 Urval 

För att komma i kontakt med intervjupersoner kontaktade vi företag där både tjänstemän och 

arbetare är anställda då vår önskan var att samtliga respondenter skulle vara anställda inom 

samma företag. Detta för att vi skulle kunna undersöka arbetstillfredsställelse hos anställda 

arbetande under samma organisatoriska förhållanden. Vi kontaktade företagen via mail och 

förklarade vad studien handlar om samt vilka typer av intervjupersoner vi är intresserade av (se 

bilaga 3). En HR-anställd på ett företag erbjöd sig att höra med anställda ur båda yrkesgrupperna 

om det fanns ett intresse för att bli intervjuad. Hon gav oss sedan en lista på ett flertal tjänstemän 

som meddelat intresse, utifrån vilken vi hörde av oss till tre stycken för att boka in intervjuer. 

 

Till en början var det svårare att hitta anställda från yrkesgruppen arbetare att intervjua. Några 

av de tjänstemän vi intervjuade gav oss dock kontaktuppgifter till ett flertal arbetare som kunde 

tänkas ställa upp på intervju. Från början var tanken att intervjua tre tjänstemän och tre arbetare 

men då tre av arbetarna jobbade inom samma projekt valde vi att även intervjua en fjärde för 

att få ett bredare perspektiv av arbetsförhållandena. De urvalskriterier vi utgick från vid val av 

respondenter var spridning i ålder och i antal anställningsår inom företaget. Vi lyckades få en 

relativt god spridning i både ålder och antal anställningsår vilket vi ser som en fördel med vårt 

urval då det ger oss subjektiva upplevelser från respondenter som befinner sig i olika skeenden 

i livet. Detta bidrar till en djupare förståelse av vilka förhållanden som de anställda upplever 

påverkar arbetstillfredsställelse. Ett annat kriterium var att respondenterna inom 

yrkesgrupperna skulle vara av olika kön. Dock blev detta kriterium svårt att uppfylla eftersom 

företaget inte hade någon kvinnlig anställd inom yrkesgruppen arbetare och de tjänstemän som 

var intresserade av att bli intervjuade var endast kvinnor. Detta är något vi ser som en svaghet 

i vårt urval.  
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4.4 Utformning av intervjuguide samt intervjugenomförande  

Vid utformningen av intervjuguiden utgick vi från teoriavsnittets teman. Dessa teman har under 

arbetets gång ändrat namn och vad som i intervjuguiden heter “inställning till arbetet” samt 

“social inverkan” motsvarar nu temana “personliga arbetsförhållanden” samt “sociala 

arbetsförhållanden”. Vi valde även att lägga till ett tema i intervjuguiden som vi döpte till “livet 

utanför arbetet” då vi i den tidigare forskningen fann att det inte endast är arbetsförhållanden 

som påverkar arbetstillfredsställelse. Eftersom tillfredsställelse med livet utanför arbetet är ett 

omfattande område och inte heller ingår i de frågeställningar vi avser att undersöka tar detta 

tema inte någon större plats i studien. Dock kunde vi undersöka eventuella ytterligheter och 

utifrån det bedöma om detta verkade ha någon inverkan på respondentens svar. 

 

Vi använde oss av samma intervjuguide till både tjänstemän som arbetare då syftet med studien 

är att jämföra dessa yrkesgrupper gällande förhållanden i arbetet som upplevs påverka 

arbetstillfredsställelse. Utöver de intervjufrågor som finns med i bilaga 1 och 2 ställde vi många 

följdfrågor under intervjuerna för att få fram den information som var av intresse. Samtliga 

intervjuer utfördes på företagets regionkontor i Örebro under samma vecka i början av 

december 2019. Alla intervjuer spelades in och under intervjuerna agerade en av oss intervjuare 

medan den andra såg till att allt runt omkring fungerade. Efter att alla intervjuer genomförts 

transkriberade vi inspelningarna ordagrant.  

 

4.5 Intervjupersonerna och företagets pseudonym 

Det företag som intervjupersonerna är anställda inom förblir anonymt i studien och kommer 

hädanefter kallas Anonym AB. För att avidentifiera intervjupersonerna har vi valt att inte lämna 

uppgifter om deras exakta arbetstitlar samt ange anställningstid inom branschen i ett större 

spann. Vi har dock valt att ange deras kön då det i analysen framkommer uttalanden där det är 

relevant att läsaren är medveten om könstillhörighet.  

 

• Arbetare A är en man som har arbetat inom branschen i 40-50 år.  

 

• Arbetare B är en man som har arbetat inom branschen i 15-25 år.  

 

• Arbetare C är en man som har arbetat inom branschen i 40-50 år.  

 

• Arbetare D är en man som har arbetat inom branschen i 30-40 år.  



16 
 

 

• Tjänsteman A är en kvinna som har arbetat inom branschen i 5-15 år.  

 

• Tjänsteman B är en kvinna som har arbetat inom branschen i 15-25 år.  

 

• Tjänsteman C är en kvinna som har arbetat inom branschen i 10-20 år. 

 

4.6 Analysmetod 

Bryman (2011 s. 523) anser att det kan vara en god idé att genomföra kodningen av det 

insamlade materialet efter hand då detta kan öka förståelsen av den insamlade empirin. Med 

anledning av vårt adaptiva förhållningssätt valde vi trots detta att vänta med att påbörja 

kodningen av vår empiri till dess att samtliga intervjuer var genomförda. Detta på grund av att 

det skedde revideringar i intervjuguiden under studiens gång. För att inte riskera att empirin 

kodades utifrån olika premisser valde vi därför att avvakta, trots att det bidrog till att kodningen 

blev något överväldigande. Då vår intervjuguide följer samma teman som återfinns i det 

teoretiska ramverket ansåg vi det naturligt att även analysen skulle följa samma teman. 

Kodningen inleddes därför med att vi tillsammans gick igenom transkriberingarna och 

markerade kodord som vi ansåg kunde härleda till något av de teman vi förhållit oss till. Vårt 

adaptiva förhållningssätt krävde dock en öppenhet inför den insamlade empirin vilket gjorde 

att vi under kodningen stötte på ett tydligt framträdande mönster som vi inte hade kunnat förutse 

och därför saknade ett tydligt tema att koda efter. Detta gjorde att vi under kodningen lade till 

ett tema vars innehåll sedan arbetades om till att passa våra befintliga teman. Den adaptiva 

ansatsen var på så vis till fördel i kodningsarbetet eftersom om vi ensidigt utgått från en 

deduktiv metodologisk ansats hade förbisett ett vitalt mönster.  

 

4.7 Etiska överväganden 

Vi har i denna studie arbetat för att uppfylla de krav som finns gällande forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet (2002 s. 6) 

konkretiserar det grundläggande individskyddet i fyra huvudkrav. Dessa benämns som 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Genom att 

ge fullständig information om studien och dess syfte till samtliga deltagare samt informera om 

att deltagandet i intervjuerna är helt frivilligt har vi kunnat säkerställa att både 

informationskravet och samtyckeskravet är uppfyllt. Den insamlade empirin som rört 

respondenterna har endast använts i forskningssyfte dedikerat till denna studie och har efter 
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slutförande av undersökningen raderats. Därmed har vi även kunnat uppfylla nyttjandekravet. 

Konfidentialitetskravet har vi i så stor utsträckning som möjligt arbetat för att uppfylla. Vi har 

inte kunnat garantera total anonymitet då kontaktpersonen på företaget samt de tjänstemän som 

gav oss kontaktuppgifter till arbetare var inblandade i processen att hitta respondenter. 

Ytterligare har viss avidentifiering skett i presentationen av vårt resultat då vi inte angett 

intervjupersonernas exakta arbetstitlar eller exakta anställningstid inom branschen. Däremot 

har kön angetts för att kunna återge intressant information i resultatet som återspeglar 

respondenternas könstillhörighet. Att inte namnge företaget bidrar även till att nå en så hög grad 

av konfidentialitet som möjligt.  

 

4.8 Tillförlitlighet  

I denna studie har vi valt att använda begreppet tillförlitlighet för att bedöma och säkerställa 

kvalitén i vår undersökning. Tillförlitlighetsbegreppet innefattar fyra delkriterier: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman 2008 s. 354). För 

att styrka kriteriet för trovärdighet har vi förhållit oss till de etiska principer som finns inom den 

samhällsvetenskapliga forskningen (se ovan). Genom att utföra samtliga intervjuer tillsammans 

och gemensamt koda transkriberingarna har vi försökt att undkomma snedvridna tolkningar 

som annars kunnat påverka resultatet. Under intervjuerna har vi också sammanfattat den 

information respondenten gett oss för att denne ska ha möjlighet att rätta oss om vi 

missuppfattat något. Vi har även i så stor utsträckning som möjligt försökt återge täta 

beskrivningar samt inkluderat representativa citat från intervjupersonerna, detta för att styrka 

delkriteriet överförbarhet. Vad som är värt att tillägga är att samtliga intervjuer är utförda vid 

en tidpunkt då det aktuella företaget genomgått en turbulent tid vilket med stor sannolikhet kan 

ha påverkat svaren vi fick från respondenterna. Detta var inget som vi var medvetna om innan 

vi påbörjade intervjuerna. Intervjuguiden är därmed inte på något sätt fokuserad på detta men 

det kan ändå tänkas att respondenternas svar influerats av osäkerheten som varit. Detta är något 

som kan minska vår möjlighet att styrka överförbarheten. Delkriteriet pålitlighet stärks genom 

ett utförligt metodkapitel där vi redogör för vårt tillvägagångssätt samt inkluderandet av 

intervjuguiden i bilagorna. Granskning från handledare under studiens gång stärker även 

kriteriet. Något som ytterligare stärker studiens pålitlighet är vår medvetenhet kring övriga 

förhållanden som kan upplevas påverka anställdas arbetstillfredsställelse, i form av personliga 

erfarenheter utanför arbetet. Det sista kriteriet uppfylls genom att vi under hela studien agerat i 

god tro samt att vi så stor utsträckning som möjligt försökt förhålla oss objektiva inför såväl 

intervjupersoner som den forskning och teori vi tagit del av. 
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5. Analys  

I detta kapitel analyseras vardera yrkesgrupp utefter temana “Personliga arbetsförhållanden” 

samt “Sociala arbetsförhållanden”, detta för att återge tjänstemännens och arbetarnas 

enskilda upplevelser. I avsnittet “Livet utanför arbetet” sammanfattas kort vad samtliga 

respondenter framfört angående detta. I kapitlet belyser vi följaktligen utmärkande 

arbetsrelaterade förhållanden inom de olika yrkesgrupperna och kopplar dessa till det 

teoretiska ramverket. I nästkommande kapitel (6. Jämförande diskussion) visar vi hur dessa 

förhållanden relaterar till begreppet arbetstillfredsställelse och lyfter eventuella skillnader och 

likheter mellan tjänstemännens och arbetarnas förhållanden. 

 

5.1 Analys av arbetarnas personliga arbetsförhållanden 

Ett återkommande mönster bland arbetarna är deras uppfattning om vad som utgör en bra dag 

på jobbet. Arbetarna uppger att en bra dag på jobbet är när arbetet flyter på obehindrat.  

 

Men just de där dagarna när allt flyter på och det blir som man har tänkt sig, det är ju de 

bästa dagarna. (Arbetare A) 

 

Arbetare D indikerar även att han vill utföra ett bra jobb då han menar att han representerar 

företaget ute på de olika byggena.  

 

Man är ju ändå anställd av Anonym AB och det jag gör det syns ju och då vill i alla fall 

jag göra ett bra jobb. (Arbetare D) 

 

Dessa uttalanden säger oss att arbetarna vill prestera i sitt arbete. Uttalandena kan även utifrån 

Meyer och Allens teori om arbetsförpliktelse tolkas som att samtliga arbetare upplever en viss 

grad av affektiv arbetsförpliktelse. Att respondenterna vill att arbetet ska flyta på obehindrat 

och gå framåt är tecken på att deras egna mål ligger i linje med organisationens. Affektiv 

förpliktelse gentemot den organisation en individ är anställd vid innefattar en önskan från denne 

om att organisationens målsättningar ska uppfyllas. Affektiv förpliktelse innefattar även en vilja 

att göra ett gott jobb för organisationens räkning, såsom Arbetare D uppger.  

 

Arbetarna uttrycker att de är positiva till företagets uttalade värderingar men de upplever att 

ledningen är inkonsekventa i hur dessa följs.  
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Och då tycker jag ändå att när man liksom ska följa en sak [värderingarna] och verkligen 

matar in det hos sina medarbetare och sen följer man inte det från företagets sida, då 

tycker jag det blir dubbelmoral. Så ibland känner jag lite att vi måste sköta oss jättebra 

men när det kommer högre upp så då suddas det ut lite. (Arbetare D) 

 

Trots att Arbetare D upplever värderingarna som goda så förstår vi utifrån detta citat att han 

blir frustrerad över ledningens inkonsekventa sätt att följa de värderingar som finns inom 

företaget då han upplever att det bara är de anställda som ska följa dessa. Detta kan vidare 

förstås med hjälp av Allens et al. begrepp inbäddning och dimensionen matchning som innebär 

att den anställdes personliga värderingar också stämmer överens med de värderingar som 

återfinns i organisationen. Matchningen för Arbetare D påverkas dock av upplevelsen att 

organisationens värderingar följs på detta inkonsekventa sätt och därmed minskas den positiva 

upplevelsen av matchningen. Detta är dock inget som gör att inbäddningen upplevs som negativ 

eller att Arbetare D känner sig fast i organisationen.  

 

Arbetarna uttrycker att de ges förutsättningar för att utföra sitt arbete genom att organisationen 

anpassar arbetet efter hälsotillstånd och inför ergonomiska arbetssätt.  

 

Jag tycker att jag har fått väldigt bra förutsättningar [...] det är ju också en del i 

trivselfaktorn att man får göra de jobb som man klarar. (Arbetare A) 

 

Även här ser vi att arbetarna uppvisar en positiv syn gällande det organisationen bidrar med till 

deras arbetssituation. Att arbetarna ges rätt förutsättningar kan också vi förstå utifrån Allens et 

al. begrepp inbäddning och dimensionen matchning. Genom att arbetarna ges förutsättningar 

för att på bästa sätt utföra sitt arbete finns en matchning mellan vad arbetarna upplever att de 

behöver och vad organisationen kan erbjuda. Detta skapar en positiv känsla gentemot företaget 

och Arbetare A menar att det är något som bidrar till ökad trivsel.  

 

Ytterligare ett personligt arbetsförhållande är anställningstrygghet. Arbetare B upplever att hans 

anställning kommer med en ekonomisk trygghet och att det är denna som i perioder gjort att 

han fortsatt sin anställning inom organisationen.  
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Ja precis, en ekonomisk [trygghet]… man vet ju att det kommer pengar varje månad. Blir 

jag sjuk eller mår jag dåligt så kan jag vara hemma och det finns ju liksom backup. 

(Arbetare B) 

 

Den upplevda anställningstrygghet som Arbetare B känner kan vi se som en indikator på 

förpliktelse baserad på kontinuitet, speciellt i de perioder då tryggheten var det som höll honom 

kvar i organisationen. Förpliktelse baserad på kontinuitet är en del av Meyer och Allens teori 

om arbetsförpliktelse och innebär att viljan att stanna inom organisationen är en konsekvens av 

upplevelsen att det skulle kosta för mycket att lämna den.  

 

Arbetare C har varit anställd inom företaget i många år och får frågan vad det är som gjort att 

han stannat kvar så länge. På detta svarar han att han mest “hängt med”. Han uttrycker också 

att han identifierar sig som både yrkesarbetare och som Anonym AB-anställd och ställer sig 

ödmjuk inför vad anställningen har gett honom privat.  

 

Jag känner mig som både och, jag är både Anonym AB-anställd och yrkesarbetare… Det 

är ändå dom som har gjort att jag har det jag har idag typ. Hus och… bil och… (Arbetare 

C) 

 

Arbetare C ger indikation till att ha en viss grad av det Meyer och Allen kallar för normativ 

arbetsförpliktelse vilket innebär att en individs förpliktelse och inställning gentemot arbetet 

baseras på någon form av socialt tryck eller “vad man borde göra”. Den tolkning vi gör är att 

Arbetare C faller för det sociala tryck att man som anställd bör vara lojal mot sin arbetsgivare 

och därigenom kan han anses uppvisa en grad av normativ förpliktelse. Att Arbetare C även 

uttrycker att organisationen till viss del är att tacka för det han har privat kan utifrån Allens et 

al. begrepp inbäddning ses som en form av negativ inbäddning på så vis att individen känner 

sig “fast” i organisationen på grund av att denne upplever en skyldighet gentemot 

organisationen. 

 

5.2 Analys av arbetarnas sociala arbetsförhållanden  

Ett socialt förhållande inom arbetet som arbetarna menar påverkar trivseln positivt är relationen 

till kollegorna. De uppger att de har mycket goda relationer till de kollegor som ingår i deras 

närmsta team. Att inte bara kunna prata med varandra om arbetsrelaterade ämnen utan också 

dela privata erfarenheter uttrycks som viktigt. 
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Jag är inte så noga med vad jag gör. Det är omgivningen som gör att man trivs. (Arbetare 

B) 

 

Arbetarna uppvisar en identifiering med de kollegor som arbetar ute i produktionen och påvisar 

en “vi och dom” -känsla gentemot de som arbetar på kontoret.  

 

Nu är det ju vi som arbetar och dom på kontoret. Så var det inte med [mindre firma]. Utan 

då jobbade ju allihopa liksom. (Arbetare B) 

 

Uttryck för den goda kamratskap som beskrivs kunde vi även se då vi besökte deras arbetsplats 

i samband med intervjuerna. Identifieringen med den egna gruppen kan förstås genom Tajfel 

och Turners identitetsteori. De menar att en individs grupptillhörighet utgörs av att individen 

ser sig själv som medlem av gruppen samtidigt som denne bekräftas av andra inom samma 

grupp. Detta menar vi skapar en “vi-känsla” inom gruppen. I detta fall stärks arbetarnas 

gruppkänsla av den goda kamratskapen. Tajfel och Turner pekar på att individer genom sin 

grupptillhörighet betraktar sig själva som avvikande från andra grupper, antingen som “bättre” 

eller “sämre”. Även om vi inte kan uttala oss om arbetarna faktiskt upplever sin grupp som 

“bättre” eller “sämre” än gruppen av kontorsarbetare upplevdes ändå spår av ett sådant tankesätt 

hos vissa av dem. 

 

Arbetarna uttrycker att det finns en relativt hård jargong inom företaget. De uppger dock att den 

är menad att vara skämtsam och att man visar varandra respekt. Flera av respondenterna menar 

att det har blivit ett mycket bättre klimat än vad det var för ett antal år sedan. De beskriver att 

det idag är ett mer inkluderande klimat och att det inte alls är samma machokultur som det varit 

förut. 

 

Ja, jargonger finns det väl och så det gör det ju men det har ju… alltså, det har ju ändrats 

ganska mycket nu om man säger de sista 10 åren, alltså till det bättre. (Arbetare A) 

 

Förekomsten av denna typ av jargong kan förstås utifrån Scheins modell över 

organisationskultur. Den första nivån av modellen innefattar artefakter av kulturen vilka är 

sådana som är synliga även för utomstående. Däribland hur anställda uppför sig och hur de talar 

till varandra. Schein påpekar att dessa artefakter kan vara enkla att upptäcka för utomstående 
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men svårare att tolka. Ingen av arbetarna utpekar jargongen på arbetsplatsen som ett 

övervägande negativt arbetsförhållande utan de menar att trots att den stundtals kan ha sina 

brister så ser man den som accepterad. Med hjälp av Scheins teori förstår vi att vad som för oss 

som utomstående kan upplevas som otrevligt uppförande förstås på ett helt annat sätt av 

medlemmarna i kulturen.  

 

Vi ser även ett mönster där arbetarna uttrycker att den uppskattning som visas från chefer inom 

organisationen övervägande sker genom handling snarare än genom ord. Till exempel på så vis 

att de blir tillfrågade att göra vissa jobb eller får möjligheten att välja sina uppdrag. Upplevelsen 

av den uppskattning de får verkar dock inte vara övervägande positiv, det verkar finnas en 

obalans då den visade uppskattningen uttrycks genom handling medan kritik istället uttrycks 

genom ord. På så vis är kritiken direkt medan uppskattningen är något dold och indirekt. Det 

finns dock en förståelse från arbetarnas sida att det inte finns utrymme för konstant uppskattning 

från chefer. 

 

Det är väl inte direkt att man [chefer] kanske kommer ut varenda dag och säger gud va 

bra du är och ja så men, nej men det känner man väl, ja ganska mycket [uppskattning]. 

(Arbetare D) 

 

Ja gör man nåt fel då får man ju höra det. (Arbetare C) 

 

Trots att arbetarna under intervjuerna uttrycker att de till viss del upplever uppskattning, fick vi 

uppfattningen att det snarare handlar om att de har vant sig än att det är så de vill ha det. Bristen 

på uttalad uppskattning från ledningen och hur det påverkar de anställda kan förstås genom 

Honneths teori om erkännande. Att visa en annan individ uppskattning för väl utfört arbete är 

en form av erkännande av dennes prestationer och förmågor som värdefulla. För att en individ 

ska kunna upprätthålla en positiv självbild krävs att denne blir erkänd och bekräftad vilket är 

varför man vill bli visad uppskattning. 

 

5.3 Analys av tjänstemännens personliga arbetsförhållanden 

Tjänstemännen uppger att organisationens värderingar stämmer överens med deras egna och att 

dessa på så vis blir enkla att ta till sig.  
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Jag tycker att Anonym ABs värderingar är lättare att förstå, dom ligger närmre [i 

jämförelse med andra företag]. (Tjänsteman B) 

 

Tjänsteman A lägger stor vikt och uppskattning vid den kompetens som hon menar finns inom 

företaget vilket bidrar till den egna utvecklingen. Tjänsteman C påpekar att det finns goda 

möjligheter till vidareutveckling inom företaget.  

 

Det är så inspirerande att få jobba med duktiga människor. (Tjänsteman A) 

 

Det är ju också en jättefördel med det här, vi får ju läsa jättemycket internt. (Tjänsteman 

C) 

 

Tjänstemännen upplever även att en lyckad dag på jobbet är då arbetet “flyter på” utan hinder 

och att deras förutsättningar för att utföra sitt arbete bland annat handlar om ordentligt utförda 

tidsplaner och tillgång till material.  

 

För att få till det här [att kunna utföra sitt arbete] så måste man ju ha tid och man måste 

ha hjälpmedel, vi måste ju se till att få fram material. (Tjänsteman A) 

 

Tjänstemännen gav oss under intervjuerna uppfattningen att de är positiva inför sin 

arbetssituation. De ger en bild av att de alla upplever en viss grad av det som Meyer och Allen 

benämner som affektiv arbetsförpliktelse, det vill säga att de uttrycker en känslomässig önskan 

att behålla sitt medlemskap i organisationen. Detta eftersom de upplever identifikation med 

organisationens värderingar i relation till sina egna och att det finns utrymme för personlig 

utveckling samt att de bästa dagarna på jobbet är de då arbetet går framåt och ger 

företagsrelaterade resultat snarare än personliga. Även Allens et al. begrepp inbäddning och 

främst dimensionen matchning kan användas för att förstå tjänstemännens personliga 

förhållanden inom arbetet. Tjänstemännens värderingar, kompetensutveckling och 

förutsättningar för att utföra sitt arbete matchas av företaget och skapar en positiv inbäddning i 

organisationen.  

 

Tjänstemännens uttalanden gällande vad den största uppoffringen som skulle komma med att 

lämna sin anställning skulle vara skiljer sig något åt. Tjänsteman A uppger att hon inte skulle 

vara beredd att lämna den mängd branschkompetens som finns inom företaget.  
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Kollegornas kunskaper och liksom man lär sig ju dagligen rent tekniskt. Hur gör man, 

hur ska vi lösa, vad finns det för olika… Den kunskapen är jag inte beredd att gå ifrån 

än, jag skulle vilja lära mig mer. (Tjänsteman A) 

 

Både Tjänsteman B och Tjänsteman C uttrycker istället att den största uppoffringen vore att 

lämna en trygghet bakom sig. Dock syftar de på olika slags trygghet. Tjänsteman C upplever 

en trygghet i det välbekanta, att veta hur saker går till och att känna igen sina kollegor. 

Tjänsteman B upplever istället en trygghet i att vara anställd i ett stort företag och i likhet med 

Tjänsteman A värdesätter hon den kompetens som finns inom företaget och finner en trygghet 

i detta. 

 

Nu känner man ju alla och kan, ja allt inom Anonym AB liksom. Så nu är det nog bara 

en trygghet som försvinner isåfall. (Tjänsteman C) 

 

Här ser vi att tjänstemännen genom dessa uttalanden beskriver att det finns företeelser som de 

skulle sakna om de lämnade sin anställning. Känslan av att förlora närheten till god 

branschkompetens samt att arbetet är en trygghet är indikatorer på att tjänstemännens 

arbetsförpliktelse till viss del utgörs av det Meyer och Allen kallar för förpliktelse baserad på 

kontinuitet. Detta kan även analyseras utifrån Allens et al. begrepp inbäddning och dimensionen 

uppoffringar. Samtliga tjänstemän upplever att de skulle uppoffra något om de lämnade sin 

anställning vilket är en indikator på att de till viss del är inbäddade i organisationen. En sådan 

inbäddning behöver dock inte upplevas som negativ.  

 

Tjänsteman C uttrycker en intressant inställning till sitt arbete såväl som till både organisationen 

och branschen i helhet. Hon adresserar den kultur som råder inom branschen och uppger att hon 

under sin utbildning fått höra att hon inte “kommer att klara det”. Detta har i perioder fungerat 

som en drivkraft för henne, att bevisa att kvinnor har en plats i branschen.  

 

Jag tycker ju att det är kul också att just vara den som bryter normen och visar att det 

faktiskt går. För byggnads har ju 99% manliga medlemmar och många, jättemånga tjejer 

börjar ju men många slutar. För att dom tycker att det är för macho. Jag tycker att det är 

lite drivkraften att vara kvar. (Tjänsteman C) 
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Under intervjun med Tjänsteman C framkom att detta är ett ämne hon känner starkt för. 

Uttalandet indikerar att Tjänsteman C har en viss grad av det Meyer och Allen benämner som 

normativ arbetsförpliktelse. Det handlar i detta fall om att motbevisa den förlegade normen att 

kvinnor inte hör hemma i byggbranschen. På så vis underkastar hon sig ett eventuellt socialt 

tryck att som kvinna stå upp för sig själv vilket vi tror kan göra att hon känner att hon borde 

stanna kvar i organisationen för att fortsätta motarbeta normen. 

 

5.4 Analys av tjänstemännens sociala arbetsförhållanden  

Bland tjänstemännen ser identifieringen olika ut. Tjänsteman B ger uttryck för att identifiera 

sig med det aktuella projekt som hon är involverad i medan Tjänsteman A snarare identifierar 

sig med sin roll och den specifika kompetens hon har runtomkring sig. Tjänsteman C 

identifierar sig istället främst med anställda inom produktionen då hon arbetar nära dem. 

Tjänsteman C upplever därför en relativt stark “vi och dom”-känsla mellan produktion- och 

kontorsarbetare. 

 

Det har bara blivit väldigt mycket vi och dom, vi i produktion och dom på kontor. 

(Tjänsteman C) 

 

Vid tiden för intervjuerna gick Anonym AB igenom en turbulent tid där chefer sagt upp sig och 

flera anställda varslats. Detta har skapat osäkerhet inom företaget och påverkat de anställda. 

Tjänsteman A och B förklarar hur de två affärsområdesgrupperna inom företaget under de 

senaste åren växt isär och blivit två självständiga resultatgrupper med viss rivalitet mellan sig, 

vilket de menar inte är hur arbetet är tänkt att fungera på Anonym AB.  

 

Och då har det blivit två små olika företag [affärsområdesgrupperna] som har drivits på 

sitt egna sätt. De har haft svårt att samarbeta. (Tjänsteman A) 

 

Denna rivalitet mellan grupperna har lett till att tjänstemännen till viss del upplever en “vi och 

dom”- känsla mellan dessa grupper. Exempelvis genom att nya projekt som startas endast 

bemannas av anställda inom vardera grupp istället för att utvärdera all befintlig kompetens inom 

de båda grupperna och på så vis sätta ihop det mest funktionella teamet.  
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Vi har jättemycket kompetens och kunskap i huset och det ska egentligen gå att flytta 

personal mellan grupperna för vi är anställda i samma bolag och vi har bara olika chef. 

(Tjänsteman A) 

 

Vi får uppfattningen från tjänstemännen att den turbulenta tiden påverkat dem mycket. 

Exempelvis förstår vi genom Tjänsteman A att effektiviteten påverkats genom att man inte tagit 

tillvara på all personal. Vi tolkar det även som att denna turbulenta tid ligger till grund för 

tjänstemännens olika sätt att identifiera sig. Genom Tajfel och Turners teori om social identitet 

kan vi vidare förstå dessa identifieringar. De menar att en individs identitet till viss del skapas 

genom grupptillhörighet och att individen alltid kommer att sträva efter att behålla eller skapa 

en positiv social identitet. Detta kan förklara att tjänstemännen identifierar sig på olika sätt då 

de sökt sig till den grupp som de själva upplever bäst uppfyller deras sociala identitet.  

 

Tjänsteman A och C uttrycker även att den turbulenta tid som Anonym AB genomgått har 

resulterat i att stämningen på företaget blivit dålig. Tjänsteman C uttrycker det som att man 

innan arbetade som ett lag och att det inte var någon skillnad på om man var hantverkare eller 

chef, alla jobbade mot samma mål. 

 

Om man kollar för två år sen och åtta år tillbaka så har det varit det som har utmärkt 

Anonym AB egentligen inom byggbranschen, att vi har en jättebra gemenskap [...] Men 

det har ändrat sig, som sagt. (Tjänsteman C) 

 

Bortsett från det menar tjänstemännen att arbetsklimatet överlag är varmt och att man är mån 

om varandra. Detta visar sig också genom att samtliga uttrycker att relationen till kollegorna är 

det som till stor del påverkar trivseln positivt. Tjänsteman A uttrycker dock att det finns vissa 

spår av machokultur, men att detta är något man arbetar med att få bort.  

 

Det finns ju ett snack om machokulturen och det är ju klart att spår av det finns ju 

fortfarande. Det är någonting man jobbar med varje dag. Man får vara tydlig med vad 

man själv accepterar och inte. (Tjänsteman A) 

 

Stämning och klimat på arbetsplatsen är sådant som förstås utifrån det Schein i sin teori om 

organisationskultur kallar för artefakter. Artefakter är fenomen inom organisationskulturen som 

även är synliga för individer utomstående organisationen, men som kan upplevas som 
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svårtolkade. Utomstående kan i detta fall uppleva arbetsklimatet som hårt på grund av de spår 

av machokultur som Tjänsteman A nämner, men medlemmarna i den rådande kulturen upplever 

trots detta klimatet som varmt och vänligt.  

 

Vi har också sett att tjänstemännen till viss del upplever att de får “klara sig själva” utan större 

hjälp från sina chefer. Tjänsteman A berättar att hon upplever att hon ibland arbetar i motvind 

då hon ofta får försöka hitta egna lösningar på problem som hon menar att mer erfarna kollegor 

redan utarbetat en lösning på som de kunnat dela med sig av. Istället får hon på egen hand hitta 

fungerande vägar och menar att det blir en tidsödslande process.  

 

Jag känner att man sitter och gör alla misstag om och om igen och så bara “det här måste 

någon ha gjort förut” och så gör man samma fel igen [...] det känns tyvärr som att de inte 

tankar våra äldre kollegor eller dom som är mer erfarna på deras erfarenhet och på deras 

arbetssätt och ja… allt. (Tjänsteman A) 

 

Under intervjuerna med tjänstemännen blev det tydligt att de upplever att avsaknaden av 

stöttning från chefer och ett bra ledarskap försvårar arbetet. Detta kan förstås genom den tredje 

nivån i Scheins modell för organisationskultur. Denna utgörs av organisationens grundläggande 

antaganden, som även kan ses som outtalade värderingar. Schein menar att dessa antaganden 

ofta är djupt inrotade i kulturen och påverkar medlemmarna på ett många gånger omedvetet sätt 

vilket också gör att de är svåra att förändra. Upplevelsen att tjänstemännen ska klara sig på egen 

hand skulle kunna ses som en outtalad värdering inom organisationen. Det kan antas att detta 

vuxit fram över tid där det från början handlat om otillräckligt ledarskap vilket lett till att de 

anställda inte hör av sig till sin chef “i onödan”.  

 

Det är såhär jag ringer om det är nåt och så svarar han [chefen] att han inte kan hjälpa 

mig i alla fall [...] (Tjänsteman C) 

 

Avsaknaden av ett stöttande ledarskap kan även förstås genom Honneths teori om erkännande. 

Honneth menar att en individs självbild byggs genom ett erkännande från andra människor. 

Tjänstemännen går här miste om ett erkännande från sin chef då de till viss del får klara sig 

själva utan stöttning.  

 

 



28 
 

5.5 Livet utanför arbetet  

Intervjupersonerna uppger att de är tillfreds med livet utanför arbetet. Det ges inga indikationer 

på att någon av respondenterna har några eventuella personliga problem som påverkar deras 

upplevelse av arbetet. Däremot framkommer från flera av respondenterna att arbetet periodvis 

är väldigt stressigt och att detta är något som både påverkar deras liv utanför arbetet och deras 

arbetsliv, och att det i vissa fall även påverkar trivseln. Eftersom vi inte fann några ytterligheter 

bland respondenterna kommer dessa förhållanden inte att diskuteras i påföljande avsnitt.  
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6. Jämförande diskussion 

I kapitlet ovan presenterades och analyserades den information vi fått i intervjuerna med hjälp 

av det teoretiska ramverket. I detta kapitel visar vi hur dessa teorier och begrepp kan användas 

för att förstå vilka förhållanden som upplevs påverka arbetstillfredsställelse inom 

byggbranschen. Genom att föra en jämförande diskussion besvarar vi även frågeställningen om 

dessa förhållanden skiljer sig åt mellan tjänstemän och arbetare och på vilket sätt de i sådana 

fall gör det. 

 

För att förstå innebörden av Anonym ABs organisationskultur har vi i analysen använt oss av 

Scheins modell för organisationskultur. Modellen har hjälpt oss förstå att hur medarbetarna för 

sig, hur de pratar med varandra samt vilka jargonger och outtalade värderingar som finns ligger 

till grund för hur relationen till kollegorna ser ut. Relationen till kollegorna ses som det tydligast 

framträdande förhållande som upplevs påverka arbetstillfredsställelse inom byggbranschen. 

Relationen belyses som viktig genom “snacket” som finns mellan de anställda vilket kan bidra 

till att arbetsuppgifter som annars vore tråkiga plötsligt upplevs som roliga. Även det stöd nära 

kollegor kan ge i beslutssituationer lyfts som viktigt. Båda yrkesgrupper uttrycker vikten av 

god samhörighet med kollegor men det finns en skillnad i att tjänstemännen har ett större fokus 

på stödet från dem snarare än skämtandet och stojandet som arbetarna utpekar som viktigt. Hur 

organisationskulturen upplevs av de anställda kan alltså hjälpa till att förklara relationen till 

kollegor, vilket är ett av de sociala förhållanden inom arbetet som upplevs påverka 

arbetstillfredsställelse.  

 

Tajfel och Turners social identity theory används i analysen för att förklara intervjupersonernas 

identitet och hur de identifierar sig med varandra genom grupptillhörighet. Den samhörighet 

som finns bland arbetarna leder till en stark gruppidentitet och detta har i förlängningen lett till 

en “vi och dom”-känsla gentemot de som arbetar på kontoret. Denna upplevelse är inte lika 

stark hos tjänstemännen då de finner sin identitet på andra sätt, exempelvis i sin kompetens eller 

i aktuella projekt. Även identitetsteorin ger en förståelse gällande förhållandet kollegors 

relationer till varandra.  

 

Meyer och Allens teori om arbetsförpliktelse har använts i analysen för att förklara de 

personliga förhållanden som upplevs påverka arbetstillfredsställelse. Teorin innefattar dock 

även sociala aspekter av arbetet då många förhållanden kan innefattas i en individs 
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sammantagna arbetsförpliktelse. Begreppet fångar på så sätt både den personliga och sociala 

delen av den komplexa innebörden av arbetstillfredsställelse. Flera av intervjupersonerna ur 

båda yrkesgrupper uppger att den största uppoffringen som skulle komma med att lämna sin 

anställning vore att lämna kollegorna, vilket enligt Meyer och Allens teori kan tyda på en grad 

av förpliktelse baserad på kontinuitet. Denna typ av uppoffring förklarar ytterligare relationen 

till kollegorna som ett viktigt socialt förhållande som upplevs påverka arbetstillfredsställelse.  

 

Vidare kan även Honneths teori om erkännande användas för att förklara sociala förhållanden 

som upplevs påverka en anställds arbetstillfredsställelse. Det framkommer tydligt bland 

tjänstemännen att de upplever en avsaknad av ledarskap och konkreta direktiv från sina chefer. 

Något som inte uppfattas på samma sätt bland arbetarna. Däremot upplever samtliga 

intervjupersoner en brist på uttryckt uppskattning från chefer och ledning. En av de 

erkännandenivåer som Honneth beskriver i sin teori handlar om att individen uppmärksammas 

för sina förmågor och erkänns som värdefull av andra. Med andra ord handlar erkännande om 

mänskligt handlande och ett socialt utbyte. Honneths teori bidrar därför till förståelsen av 

erkännande i form av uttalad uppskattning som ett socialt förhållande som upplevs påverka en 

anställds arbetstillfredsställelse.  

 

Vi har nu pekat på olika sociala förhållanden som upplevs påverka arbetstillfredsställelse. Ett 

personligt förhållande som vi funnit har en upplevd påverkan på de anställdas 

arbetstillfredsställelse är förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete. Hur detta förhållande 

upplevs påverka ser dock olika ut mellan tjänstemännen och arbetarna. Arbetarna uttrycker att 

en bra dag på jobbet är när arbetet flyter på obehindrat. Detta tillsammans med att 

arbetsuppgifter anpassas efter hälsotillstånd och genom ergonomiska arbetssätt ger arbetarna 

goda förutsättningar för att utföra sitt arbete. För tjänstemännen handlar det istället exempelvis 

om ordentligt utförda tidsplaner och tillgång till material som förutsättningar för att utföra sitt 

arbete, men de lyfter även möjligheten till kompetensutveckling som positiv. Trots att det skiljer 

sig åt i vilka förutsättningar som krävs så är det tydligt att samtliga är måna om att arbetet utförs 

på ett bra sätt och att företaget uppnår goda resultat. Med hjälp av Meyer och Allens begrepp 

affektiv arbetsförpliktelse kan vi förstå detta förhållande utifrån att både tjänstemännen och 

arbetarna har en önskan om att få goda förutsättningar för att utföra sitt arbete.  

 

Detta förhållande kan ytterligare förklaras med hjälp av Allens et al. begrepp inbäddning och 

dimensionen matchning. Både tjänstemännen och arbetarna upplever att deras egna värderingar 
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stämmer överens med organisationens. För tjänstemännen leder detta direkt till en positiv 

inbäddning i företaget då organisationen matchar de anställda på så vis att de kan erbjuda det 

som tjänstemännen söker. Arbetarna däremot upplever att värderingarna är goda men att de 

efterföljs på ett inkonsekvent sätt från ledningen. På så vis minskas den positiva upplevelsen av 

överensstämmelsen något för dem men den kan ändå främst ses som positiv. Begreppet 

inbäddning förklarar följaktligen att matchningen mellan vad organisationen kan erbjuda och 

vad den anställda vill ha, (som arbetsanpassning, värderingar eller kompetensutveckling) är en 

förutsättning i sig själv för att den anställda på ett bra sätt ska kunna utföra sitt arbete och genom 

detta kan vi förstå hur detta förhållande upplevs påverka en anställds arbetstillfredsställelse.  

 

Den tredje formen av Meyer och Allens förpliktelse som användes i analysen är normativ 

arbetsförpliktelse. Den normativa förpliktelsen kan beskrivas som att en individ upprätthåller 

sin anställning på grund av upplevelsen att den borde det. Förpliktelsen kan förekomma som en 

typ av skyldighet gentemot organisationen. Den normativa förpliktelsen tar sig olika uttryck 

inom yrkesgrupperna. För Arbetare C riktas skyldigheten mot organisationen medan den hos 

Tjänsteman C snarare riktas mot samhället i form av att stå upp för kvinnor inom branschen. 

Vi har inte kunnat finna några kopplingar mellan förhållanden som kan förklaras genom 

normativ arbetsförpliktelse och upplevd arbetstillfredsställelse. Användningen av ordet 

“skyldighet” i beskrivandet av den normativa arbetsförpliktelsens innebörd insinuerar dock att 

det rör sig om något som kan uppfattas som dysfunktionellt. Om en anställd upplever att dennes 

förpliktelse till största del utgörs av en skyldighet kan detta antas minska individens upplevda 

arbetstillfredsställelse. Detta kan dock i denna studie inte fastställas som ett personligt 

förhållande som upplevs påverka arbetstillfredsställelse.  
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7. Slutsats 

I detta kapitel besvaras studiens två frågeställningar utgående från föregående analys av 

materialet. Det som presenteras nedan är därmed undersökningens primära resultat och 

slutsatser. 

 

7.1 Vilka förhållanden inom arbetet upplevs påverka arbetstillfredsställelse hos anställda 

inom byggbranschen? 

Utifrån respondenternas skildringar av sina subjektiva upplevelser är de sociala förhållanden vi 

funnit som upplevs påverka arbetstillfredsställelse inom byggbranschen relationen till 

kollegorna samt erkännande i form av uttalad uppskattning. I respondenternas berättelser är 

relationen till kollegor det som verkar spela störst roll gällande upplevelsen av vad som 

påverkar arbetstillfredsställelse. Det personliga förhållande vi funnit som upplevs påverka 

arbetstillfredsställelse inom byggbranschen är förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete. 

 

7.2 Skiljer sig dessa förhållanden åt mellan tjänstemän och arbetare och i sådana fall på 

vilket sätt? 

De förhållanden som inom arbetet upplevs påverka arbetstillfredsställelse skiljer sig inte åt 

mellan tjänstemän och arbetare så pass mycket som vi trodde. De förhållanden som upplevs 

påverka arbetstillfredsställelse gör det inom båda yrkesgrupperna men på olika sätt. Det sociala 

förhållandet relationen till kollegorna skiljer sig mellan yrkesgrupperna på så sätt att 

tjänstemännen värderar stödet kollegorna ger medan arbetarna utpekar kamratskapen som 

viktigast. Arbetarna identifierar sig främst med varandra genom grupptillhörighet medan 

tjänstemännen identifierar sig med sin kompetens eller det aktuella projektet. Dock uttrycker 

intervjupersoner ur båda yrkesgrupper att den största uppoffringen som skulle komma med att 

lämna anställningen vore att lämna kollegorna. Även det sociala förhållandet erkännande i form 

av uttalad uppskattning skiljer sig åt mellan grupperna. Tjänstemännen upplever en avsaknad 

av mer konkret ledarskap, medan arbetarna upplever en brist på uttalad uppskattning. Båda 

yrkesgrupper upplever att det personliga förhållandet förutsättningar för att kunna utföra sitt 

arbete påverkar arbetstillfredsställelse, de förutsättningar de önskar skiljer sig dock åt. De 

förutsättningar arbetarna önskar är av fysisk karaktär medan de för tjänstemännen är mer 

administrativa och utvecklande.  
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8. Avslutande reflektioner 

Intentionen med detta arbete var att bidra med en kvalitativ inblick till det aktuella 

forskningsläget som rör arbetstillfredsställelse. Genom de intervjuer vi genomfört samt de 

begrepp och teorier vi använt som hjälpmedel vid analysen upplever vi att vi lyckats att ge en 

djup förståelse för vilka förhållanden som upplevs påverka arbetstillfredsställelse inom 

byggbranschen samt hur dessa förhållanden upplevs påverka olika yrkesgrupper. Något som vi 

tycker saknats i den befintliga forskningen. Vi har även synliggjort två olika dimensioner bland 

de förhållanden som upplevs påverka arbetstillfredsställelse; sociala samt personliga 

förhållanden. Vår begränsade kunskap om byggbranschen är något som vi ser som både positivt 

och negativt då vi med mer kunskap eventuellt kunnat ställa andra frågor under intervjuerna för 

att få ut mer relevant information. Samtidigt bidrog avsaknaden av kunskap om branschen till 

att vi kunde förhålla oss öppna för den information vi fick. En ensidigt självkritisk reflektion vi 

vill lyfta är bristen på könsfördelning bland intervjupersonerna. Vissa svar som getts, 

exempelvis gällande organisationskulturen, kan vara färgade av könstillhörighet snarare än 

yrkesgrupp. Detta då samtliga tjänstemän var kvinnor medan samtliga arbetare var män.  

 

Trots detta finner vi våra slutsatser relevanta även i ett större samhällsperspektiv. Relationen 

till kollegorna är det förhållandet som framträtt tydligast men vi har även sett att hur de olika 

förhållandena tar sig i uttryck skiljer sig mellan yrkesgrupperna vilket gör det möjligt att i ett 

större perspektiv anta att det är ett återkommande mönster även inom andra branscher. 

Strategier för att öka anställdas arbetstillfredsställelse kan alltså behöva anpassas efter olika 

yrkesgrupper inom samma organisation. Avslutningsvis vill vi även ge förslag på fortsatt 

forskning på området med hänvisning till de upptäckter vi gjort gällande den starka 

gruppidentifikationen bland arbetarna. Vi har funnit att anställdas arbetstillfredsställelse 

upplevs påverkas av både sociala och personliga förhållanden men det vore även intressant att 

se om en stark gruppidentitet kan utgöra en tredje dimension av arbetstillfredsställelse - den 

kollektiva.  
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Bilaga 1: Intervjuguide första versionen 

Öppnande frågor: 

• Kan du berätta lite om dig själv? 

 

• Kan du berätta lite om din befattning/yrkesroll? 

 

Inställning till arbetet: 

• Kan du berätta lite om hur du trivs med ditt arbete generellt? 

 

• Hur hamnade du på Anonym AB? Varför började du arbeta här? 

 

• Kan du berätta om ett tillfälle på arbetet som du upplevt som utmärkande bra? 

 

• Kan du berätta om ett tillfälle på arbetet som du upplevt som utmärkande dåligt? 

 

• Hur ser du på dina arbetsuppgifter? 

 

• Upplever du att du får den uppskattning du önskar från din chef? 

 

• Om du slutade på ditt jobb, vilka uppoffringar skulle det innebära för dig? Vad skulle 

vara den största uppoffringen? 

 

• Var tror du att du arbetar om 10 år? 

 

Livet utanför arbetet: 

• Upplever du att ditt liv utanför arbetet påverkas av den mängd tid du lägger på ditt 

arbete? 

 

• Utan att du behöver ange några specifika faktorer; Om du bortser från ditt arbete, hur 

skulle du säga att du trivs med ditt liv i övrigt? 

 

Social inverkan: 

• Kan du berätta lite om hur arbetet här i Örebro är uppdelat? Hur många olika 

team/avdelningar finns det?  

 

• Hur skulle du beskriva sammanhållningen mellan de olika teamen? 

 

• Hur skulle du beskriva organisationskulturen på Anonym AB? 

 

• Finns det några outtalade värderingar inom organisationen som följs av de anställda? 

 

• Hur ser du på din relation till dina närmsta kollegor? 

 

• Hur skulle du säga att du identifierar dig med ditt arbete? Känner du främst en 

identifikation med dina arbetsuppgifter och den roll du har eller upplever du i första 

hand en identifikation med Anonym AB som organisation?  

 

Avslutande frågor:  

• Har du något att tillägga? 

 



 

Bilaga 2: Intervjuguide slutgiltig version 

Öppnande frågor: 

• Kan du berätta lite om dig själv? 

 

• Kan du berätta lite om din befattning/yrkesroll? 

 

Inställning till arbetet: 

• Kan du berätta lite om hur du trivs med ditt arbete generellt? 

 

• Hur hamnade du på Anonym AB? Varför började du arbeta här? 

 

• Kan du berätta vad som utmärker en bra dag på ditt arbete?  

 

• Kan du berätta vad som utmärker en dålig dag på ditt arbete? 

 

• Hur ser du på dina arbetsuppgifter? 

 

• Upplever du att du får den uppskattning du önskar från din chef? 

 

• Upplever du att du får ett erkännande av organisationen som enskild anställd? Känner 

du att ditt arbete som enskild anställd uppskattas? 

 

• Om du slutade på ditt jobb, vilka uppoffringar skulle det innebära för dig? Vad skulle 

vara den största uppoffringen? 

 

• Var tror du att du arbetar om 10 år? 

 

Livet utanför arbetet: 

• Upplever du att ditt liv utanför arbetet påverkas av den mängd tid du lägger på ditt 

arbete? 

 

• Om du bortser från ditt arbete, hur skulle du säga att du trivs med ditt liv i övrigt? 

 

Social inverkan: 

• Kan du berätta lite om hur arbetet här i Örebro är uppdelat? Hur många olika 

team/avdelningar finns det?  

 

• Hur skulle du beskriva sammanhållningen mellan de olika teamen? 

 

• Upplever du att det finns en hierarki mellan avdelningarna/teamen? 

 

• Hur skulle du beskriva organisationskulturen på Anonym AB? 

 

• Finns det några outtalade värderingar inom organisationen som följs av de anställda? 

 

• Hur ser du på din relation till dina närmsta kollegor? 

 

• Hur skulle du säga att du identifierar dig med ditt arbete? Känner du främst en 

identifikation med dina arbetsuppgifter och den roll du har eller upplever du i första 



 

hand en identifikation med Anonym AB som organisation?  

 

Avslutande frågor:  

• Har du något att tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3: Informationsmail till företag 

Hej! 

 

Detta mail rör ett samarbete kring en kandidatuppsats och vi skulle därför vara tacksamma om 

detta mail kan vidarebefordras till rätt person så snart ni har möjlighet.  

 

Vi är två personalvetarstudenter vid Örebro universitet som nu läser vår kandidatkurs och är i 

full färd med att planera och snart börja skriva vår kandidatuppsats. Därför vänder vi oss nu 

till er!  

  

Vår studie har som syfte att undersöka vilka faktorer som påverkar anställdas 

arbetstillfredsställelse och också om dessa skiljer sig åt mellan tjänstemän respektive arbetare. 

Intresset i detta ligger i den rådande arbetsmarknaden där allt fler människor byter jobb och 

kanske till och med bransch. Vi vill därför ta reda på vad det är som gör att anställda väljer att 

inte göra just det, vad får anställda att stanna kvar och trivas på sin arbetsplats? Medvetenhet 

om eventuella skillnader mellan yrkesbefattningar kan också hjälpa till att planera strategiskt 

för att öka medarbetarnöjdheten. Vi hör därför av oss till er då ni möter kraven för vår 

insamling, dvs att ert företag ger arbete till både tjänstemän och “arbetare”. Vår förhoppning 

är att vi ska kunna intervjua 3 av era anställda ur respektive yrkesgrupp, dvs totalt 6 anställda. 

Vi har ingen möjlighet att erbjuda någon ersättning till dessa, mer än kaffe och fika under 

intervjun. Och kanske en ny erfarenhet som intervjuperson! Ni som företag kommer 

självklart, om så önskas, att vara helt anonyma i vår studie. Även intervjupersonerna förblir 

anonyma.  

  

Är detta något som ni har möjlighet att ställa upp på? Resultatet av studien kommer ni 

självklart att få ta del av och använda som underlag om så önskas.  

Vi hoppas att vi fångat ditt/ert intresse och hoppas på ett svar snart! 

Tveka inte att återkoppla om du/ni har några frågor.  

  

Med vänliga hälsningar, 

Julia Bergqvist & Åsa Hermann 


