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Abstract 
 
The purpose of this study was to shed light on which work environment factors that are of 
importance to job satisfaction among construction workers at a company in the asphalt indu-
stry, and, what influence these factors have on the choice to remain in the occupation as a 
construction worker. For the study, a qualitative method was used. The empirical data was 
collected through qualitative interviews with six construction workers, which then were ana-
lyzed on the KASAM theory and the job embeddedness theory, and concepts of relevance to 
the purpose of the study. 
 
The study shows that the work environment factors that were of most importance for the job 
satisfaction among construction workers concerned social relations, including mainly the re-
lationship with colleagues. These factors appeared to influence the construction workers' cho-
ice to remain in the profession in that way that they contribute to various incentives to why 
they stay, which is related to well-being and security. Through these findings this study con-
tributes to new knowledge on how work environment factors can function as incentives to 
remain in the occupation. 
 
Keywords: Job satisfaction, work environment, psychosocial factors, construction workers, 
job embeddedness, KASAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie är att belysa vilka arbetsmiljöfaktorer som är av betydelse för arbets-
tillfredsställelsen hos anläggningsarbetare hos ett företag verksamt inom asfaltbranschen, 
samt vilken betydelse dessa faktorer har för valet att stanna kvar i arbetet. För studien har en 
kvalitativ metod använts. Det empiriska materialet samlades in med hjälp av kvalitativa inter-
vjuer med sex anläggningsarbetare, som därefter analyserades utifrån teorin om KASAM och 
arbetsinbäddning samt begrepp relevanta för studiens syfte.  
 
Studien visar att de arbetsmiljöfaktorer som var av störst betydelse för arbetstillfredsställelsen 
hos anläggningsarbetarna berörde sociala relationer, däribland främst relationen till arbets-
kamraterna. Dessa faktorer visade sig påverka anläggningsarbetarnas val att stanna kvar i yr-
ket på så sätt att de bidrar till olika incitament till varför man stannar, och som står i relation 
till välbefinnande och trygghet. Resultaten bidrar till ytterligare kunskap kring hur faktorer av 
betydelse för arbetstillfredsställelse fungerar som incitament till valet att stanna kvar i arbetet. 
 
Nyckelord: Arbetstillfredsställelse, arbetsmiljö, psykosociala faktorer, anläggningsarbetare, 
arbetsinbäddning, KASAM 
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Mina samtal med en god vän som är verksam inom anläggningsbranschen ledde mig in på vad 
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De anläggningsarbetare som genom sina ärliga och engagerade svar har tagit sig tid att be-
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tack vill jag också rikta till min man, Nicklas, som med sin förståelse och sitt stöd har gjort att 
jag kunnat skriva denna uppsats. Mitt varmaste tack till mina barn, Moira, Caspar och Ellis, 
som de senaste åren har fått stå ut med en mamma som har varit upptagen med studier, nu är 
mamma klar!  
 
Jag vill också tacka min handledare, Martin Lind, som med sina råd i uppsatsarbetets inle-
dande skede väglett mig på rätt spår.  
 
 
Örebro i augusti 2015, 
Fredrika Källmén 
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1 Inledning  

Uppsatsen inleds med en beskrivning av bakgrunden till mitt problemområde. Därefter redo-
gör jag för syftet och frågeställningarna för studien samt de avgränsningar som gjorts. Jag 
ger också en presentation av det företag som är föremål för min studie och yrkeskategorin 
anläggningsarbetare samt redogör för centrala begrepp. 
 

1.1 Bakgrund 

Byggsektorn är den bransch som är mest olycksdrabbad med nästan dubbelt så många an-
mälda arbetsolyckor med anmäld sjukfrånvaro som andra branscher (Arbetsmiljöforskning.se 
2015, 14 april; Arbetsmiljöverket 2015, 8 april). Arbetsmiljöverket ser även en ökning i ohäl-
sotalen hos den yrkesverksamma populationen i Sverige och gällande SEKO:s branscher är 
det anläggningsarbetarna som är speciellt utsatta, där var tredje uppger att de har haft yrkesre-
laterade besvär (Arbetsmiljöverket 2015:90). Samtidigt redovisar Entrepenadaktuellt (2010) 
statistik från SCB som visar att anläggningsarbetare är det yrke där det är vanligast att stanna 
kvar minst 20 år. Att byggnads- och anläggningsarbetare trots den problematik som råder 
stannar kvar så länge i sina arbeten borde således bero på andra faktorer, sannolikt av psyko-
social karaktär som väger upp de fysiska påfrestningarna. 
 
I Prevents arbetsmiljöindikator 2014 (Nyström 2014, 9 oktober) framgår att företag uppmärk-
sammar den fysiska arbetsmiljön mer än den psykosociala, detta utan hänsyn till att psykisk 
ohälsa är den mest vanliga orsaken till sjukskrivning (Nyström 2014, 9 oktober). Maria  
Schönefeld (ref. i Nyström 2014, 9 oktober) menar att många företag idag inte har hittat ett 
sätt att arbeta med de psykosociala frågorna. Vidare menar Schönefeld att ett genomgripande 
systematiskt arbete med de psykosociala frågorna saknas idag hos de flesta företag och att det 
är något som bör åtgärdas (ref. i Nyström 2014, 9 oktober).  
 
Arbetsmiljölagstiftningen var till en början inte inriktad på psykosociala faktorer, då dessa 
inte ansågs ligga inom arbetsmiljöområdet. De tillkom 1978 när arbetsskyddslagen revidera-
des till arbetsmiljölagen (Hydén 2004:127). Fräjdin-Hellqvist (2004:53ff) menar att då de 
faktorer som tillskrivs psykosocial arbetsmiljö är subjektiva, gör detta att det finns svårigheter 
i lagstiftningen gällande den psykosociala arbetsmiljön.  
 

1.2 Problemområde 

Arbetsmiljön för individer verksamma inom asfaltbranschen har alltså en historia av fysisk 
och psykisk ohälsa (Arbetsmiljöverket 2015, 8 april). Vad det är som påverkar anläggningsar-
betares val att stanna kvar i samma fysiska och psykosocialt ohälsosamma arbete är dock inte 
lika känt. Det går att förmoda att det måste finnas faktorer som på olika sätt kompenserar för 
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denna ohälsa, men de bör som Fräjdin-Hellqvist (2004:53ff) antyder vara tämligen subjektiva. 
Därför ämnar jag i denna studie ur ett sociologiskt perspektiv undersöka hur anläggningsarbe-
tare upplever sin psykosociala arbetsmiljö och vilka faktorer som är av betydelse för arbets-
tillfredsställelsen i yrket samt om dessa påverkar valet att stanna kvar i arbetet. 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 

I den här magisteruppsatsen har jag för avsikt att ur ett medarbetarperspektiv belysa vilka 
arbetsmiljöfaktorer som är av betydelse för arbetstillfredsställelsen bland anläggningsarbetare 
i asfaltbranschen. Vidare syftar studien till att belysa vilken betydelse dessa faktorer har för 
beslutet att stanna kvar. Med följande frågeställningar ämnar jag uppnå syftet med min studie. 
 

1. Vilka möjliga arbetsmiljöfaktorer är av betydelse för arbetstillfredsställelsen hos med-
arbetarna på företaget? 

2. Hur påverkar i så fall dessa faktorer medarbetarnas val att stanna kvar i yrket?  
 

1.4 Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa min studie till en specifik yrkesgrupp inom byggbranschen, nämligen 
anläggare, eftersom de har visat sig vara mest benägna att stanna kvar 20 år eller mer i yrket 
(Entrepenadaktuellt 2010). Studien görs därför på ett småföretag i asfaltsbranschen verksamt 
inom tätskikt. Det är många faktorer som är av betydelse för den upplevda arbetstillfredsstäl-
lelsen. Då psykosociala faktorer för arbetsmiljön inte uppmärksammats i samma utsträckning 
som de fysiska (Nyström 2014, 9 oktober) är jag i min uppsats främst intresserad av att stu-
dera de psykosociala faktorerna av den upplevda arbetstillfredsställelsen.  
 

1.5 Beskrivning av företaget och medarbetarnas arbetsförhållanden 

Inom företaget som valdes som studieobjekt tillhör de kollektivanställda yrkeskategorin an-
läggningsarbetare. Företaget är verksamt inom gjutasfalt och tätskikt och har varit så sedan 
1875. De lägger tätskikt på bland annat tak, terrassbjälklag, parkeringsdäck, broar och tunnel-
konstruktioner. Företagets tjänster gör att de har möjlighet att arbeta året om, med vissa re-
striktioner som exempelvis att underlaget måste vara torrt. Företaget är placerat i Örebro och 
är verksamma i Mellansverige. För arbetstagarna innebär detta att de inte har en fast arbets-
plats, vilken kan komma att variera från vecka till vecka och ibland även från dag till dag 
(Personlig kontakt 2015-04-21). Arbetstagarna arbetar oftast på beting vilket gör att det kan 
komma att krävas övertid för att möta de uppdrag som företaget har åtagit sig.  
 
Tidigare har företaget gjort en riskanalys. Där framkom att de anställda är verksamma i en 
miljö där faktorer som tungt arbete, buller och miljöfarligt material är en del av det vardagliga 
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arbetet. Det fanns ett flertal psykosociala faktorer som påverkade de anställda, bland dem det 
faktum att de inte har en fast arbetsplats. 
 

1.6 Yrkeskategorin anläggningsarbetare 

Enligt arbetsförmedlingen (Arbetsförmedlingen 2012, 15 maj) är anläggningsarbetare ett sam-
lingsnamn för ett flertal olika yrkesgrupper såsom bergarbetare, vägarbetare, markläggnings-
arbetare och beläggningsarbetare. Anläggningsarbetare går att finna vid byggandet av tunnlar, 
broar, kraftverk, vatten-och reningsverk samt även i den yttre miljön vid byggnationen av 
bostadsområden (Arbetsförmedlingen 2012, 15 maj; SEKO 2015). 
 
Anläggningsarbetarna arbetar som mest under sommarhalvåret vilket gör att yrket är säsongs-
betonat (Arbetsförmedlingen 2012, 15 maj). Det är inte helt ovanligt att arbetet kräver tidiga 
morgnar och sent kvällsarbete. Inte heller hör det till ovanligheterna att arbetet sker på annan 
ort, vilket gör att de anställda reser och i perioder är borta från hemmet (Arbetsförmedlingen 
2012, 15 maj). Förr var det vanligast med säsongsanställningar där arbetarna jobbade in tid på 
sommarhalvåret för att under delar av vinterhalvåret vara lediga i långa perioder. Det man nu 
ser är att en förändring har gjorts i detta anställningsförfarande och numera är de flesta an-
läggningsarbetare anställda året om (Arbetsförmedlingen 2012, 15 maj). 
 

1.7 Centrala begrepp  

1.7.1 Arbetstillfredsställelse 

Innebörden av begreppet arbetstillfredsställelse anses av ett flertal forskare vara subjektivt 
betingat och blir därav av flertydig betydelse (se t.ex. Spector 1997:vii; Landy & Conte 
2010:403). Landy och Conte (2010: 403ff) menar att begreppet arbetstillfredsställelse kan 
definieras som individens upplevelse av och dennes känslor för sitt arbete. Locke (1969:316) 
beskriver på ett liknande sätt att känslan av arbetstillfredsställelse kommer som en följd av att 
arbetaren upplever att hen har möjlighet att förverkliga de värderingar som hen anser är av 
vikt för arbetssituationen. Paul Spector (1997:1ff) definierar begreppet enligt följande: 
 

Job satisfaction is the degree to which people like their jobs. Some people enjoy work and find 
it to be a central part of life. Others hate to work and do so only because they must (Spector 
1997:vii).  

 
Beskrivningarna ovan visar på att arbetstillfredsställelse kan vara av olika betydelse för olika 
individer. För att få ytterligare förståelse för begreppet är det därför lämpligt att göra en kvali-
tativ studie av individers upplevelse av arbetstillfredsställelse. När begreppet används i denna 
uppsats syftar det dock på de faktorer som gör att en individ är nöjd med sitt yrke och väljer 
att stanna kvar. 
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1.7.2 Psykosocial arbetsmiljö 

Thylefors (2009:19ff) menar att begreppet psykosocial arbetsmiljö inbegriper hur individen 
samverkar med alla de faktorer som står i relation till arbetssituationen. 

Abrahamsson och Johansson (2013:6) menar att det inte går att dela upp arbetsmiljön i sepa-
rata enheter för att på så sätt avgöra vilken ”del” av arbetsmiljö som är psykosocial, detta då 
individen ser och möter sin arbetsmiljö som en hel enhet. Abrahamsson och Johansson 
(2013:6ff) ser i likhet med Fräjdin-Hellqvist (2004:53ff) att begreppet psykosocial arbetsmiljö 
och dess faktorer kompliceras utav det faktum att de upplevs subjektivt. Detta gör enligt för-
fattarna att en specifik arbetsmiljö inte kan uppfattas på ett specifikt sätt.  
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2 Tidigare forskning  

I det här avsnittet redogör jag för ett antal forskningsartiklar där liknande forskningsproblem 
studeras och har studerats hittills. Jag redogör för hur sökningen av artiklar har gått till samt 
för inklusions- och exklusionskriterierna för de artiklar jag valt ut. 
 

2.1 Tillvägagångssätt vid forskningsöversikten 

Vid urvalet av litteratur för forskningsgenomgången har jag valt att inkludera de 
forskningsrapporter som behandlar områden av liknande karaktär som min studies 
problemområde. Peer-review-granskade artiklar valdes ut efter relevanta nyckelord. Samtliga 
artiklar behandlade områden såsom psykosocial arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse samt 
studier om dessa fenomen bland yrkeskategorier som har likande arbetsmiljö som 
anläggningsarbetare. De sökträffar som inte uppfyllde dessa kriterier exkluderades. 
Exkluderades gjorde även artiklar som publicerats i tidskrifter som saknar en sociologisk 
anknytning. 
 
I sökandet efter tidigare forskning har jag främst utgått ifrån databasen Sociological Abstracts 
och ABI/inform. De sökord jag använde mig av var exempelvis occupation, job, job quality, 
work quality, work environment, working conditions, blue collar occupations, psychological 
strain, determinants. I Google Scholar använde jag mig av sökord som exempelvis 
arbetstillfredsställelse, anställningsformer, hälsa, tunga jobb, tung arbetsmiljö, psykosocial 
arbetsmiljö, stress, arbetskvalitet. De sökord som användes har i vissa fall kombinerats i syfte 
att få ett mer för studiens syfte avgränsat sökresultat.  
 
De 48 artiklar som jag fann relevanta och som uppfyllde mina kriterier, läste jag igenom för 
att bedöma vilka som skulle användas i uppsatsen. De flesta artiklarna var baserade på 
kvantitativa studier. Av de 48 artiklarna valdes ett fåtal ut som sedan delades i teman utifrån 
de mönster jag kunnat identifiera och som står i relation till studiens syfte och 
frågeställningar. Två artiklar delades in under det första temat som ser till fenomenet 
psykosocial arbetsmiljö och hur individen, organisationer och samhället påverkas av detta. Tre 
artiklar delades in under det andra temat som berör faktorer av betydelse för 
arbetstillfredsställelse. Sex artiklar delades in under det tredje temat som berör de faktorer 
som är av betydelse för en god arbetsmiljö inom liknande yrken som anläggningsyrket. En av 
de utvalda artiklarna baseras på kvalitativa studier. Jag har här valt att se till yrken som jag 
vill mena är av liknande karaktär som det jag i min studie ämnar undersöka. Dessa yrken är 
poliser, brandmän och sjuksköterskor, vilka valdes ut eftersom att de precis som 
anläggningsarbetare arbetar i en arbetsmiljö där faktorer som exempelvis obekväm arbetstid, 
oförutsägbara arbetsdagar och risker i arbetet förekommer. De teman som jag formulerat 
utesluter inte ömsesidigt varandra, men jag har ändå valt att tematisera dem enligt dessa 
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rubriker för att göra innehållet mer lättarbetat inför analysen.  
 

2.2 Tema 1: Psykosocial arbetsmiljö  

Abrahamsson och Johansson (2013:5) har gjort en exposé över begreppet psykosocial arbets-
miljö, i syfte att bredda synen på begreppet. Abrahamsson och Johansson (2013:5f) menar att 
begreppet psykosocial arbetsmiljö är ett allmänt känt begrepp i Sverige, vilket används när det 
kommer till att klargöra den problematik som finns runt ohälsa och stress.  
 
Den psykosociala arbetsmiljön påverkar inte bara medarbetarnas arbetsmiljö utan står även i 
relation till hur de förhåller sig till, utvecklar samt utvecklas av arbetsmiljön (Abrahamsson 
och Johansson 2013:6). Baserat på detta anför författarna att den psykosociala arbetsmiljön 
inkluderar en individuell interaktion med alla de aspekter som kommer av arbetssituationen. 
Vidare menar de att det inte finns någon specifik del i arbetsmiljön som är psykosocial, ef-
tersom individen interagerar med sin arbetsmiljö som en helhet. Abrahamsson och Johansson 
(2013:6) anser däremot att en uppdelning fungerar i pedagogiskt syfte för att beskriva de soci-
ala och psykologiska konsekvenserna av arbetsmiljön. Vidare menar de att begreppet psyko-
social arbetsmiljö ytterligare kompliceras av att ett och samma arbete påverkar olika männi-
skor på olika sätt (Abrahamsson & Johansson 2013:6). 
 
I ett försök att sammanfatta vad god arbetsmiljö är och baserat på den tidigare forskning som 
författarna har studerat menar de att en god arbetsmiljö är en där arbetsgivaren inte enbart har 
eliminerat de fysiska risker och problem som kan komma att uppstå i arbetssituationen. Ar-
betsgivaren bör även utifrån individernas olika fysiska och psykosociala förmågor anpassa 
utrustning och de arbetsplatser där individen är verksam (Abrahamsson & Johansson 2013:6).  
Forskarna menar att en god arbetsmiljö är en där medarbetarna erhåller en känsla av auto-
nomi, delaktighet och inflytande i arbetet. Av vikt är även att medarbetaren i relation till andra 
individer och den teknik som används i arbetssituationen ges möjlighet att påverka arbetstak-
ten och den metod som skall användas vid utförandet av arbetsuppgiften. 
  
En god arbetsmiljö ger fysisk, intellektuell och kulturell stimulans, variation samt möjlighet 
till sociala interaktioner och lärande, vilket utvecklar individen både på ett professionellt och 
privat plan (Abrahamsson & Johansson 2013:7). Faktorer som arbetsbelastning, krav och ut-
maningar bör vara i balans på en rimlig nivå, och arbetsplatsen bör karaktereras av jämställd-
het, rättvisa, respekt, förtroende, demokratiskt ledarskap och öppen kommunikation. Av vikt 
för en god arbetsmiljö är också att där finns en möjlighet att kombinera arbete med ett rikt och 
hållbart liv utanför arbetet (Abrahamsson & Johansson 2013:7). 
 
Även Schütte, Chastang, Malard, Parent-Thirion, Vermeylen och Niedhammer (2014:897f) 
har intresserat sig för fenomenet psykosocial arbetsmiljö.  Forskarna har i en kvantitativ stu-
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die studerat sambandet mellan psykosociala arbetsförhållanden och psykologiskt välmående 
hos 33 443 anställda i 34 länder. Studien syftar till att undersöka om detta samband varierar i 
land och yrke. Enligt världshälsoorganisationen (WHO) är nedsatt psykiskt välbefinnande en 
av de mest framträdande orsakerna till minskat engagemang i arbetet och frånvaro från ar-
betsplatsen (Schütte et al. 2014: 897f).  Forskarna har utgått ifrån tjugofem psykosociala fak-
torer, bland annat arbetskrav, roll, stress, arbetstid, inflytande i arbetssituationen och frihet, 
främjande av sysselsättning, otrygghet, socialt stöd samt kvalitet. Utifrån dessa faktorer för 
välbefinnande gjordes associationer med hjälp av logistisk regressionsanalys (Schütte et al. 
2014:897f). Resultatet är att låg grad av frihet och låg känsla av gemenskap hade ett starkt 
samband med lågt välbefinnande bland män. Vidare att arbete med att förbättra den psykoso-
ciala arbetsmiljön också ökar välbefinnandet för de anställda (Schütte et al. 2014:903ff). 
 
Den forskning som jag redogjort för under detta tema berör faktorer för psykosocial arbets-
miljö och hur de kan påverka arbetstagares välbefinnande vilket är delar av mitt studieobjekt. 
Forskningsöversikten är relevant för min undersökning då den kan bidra med insikter i be-
greppet psykosocial arbetsmiljö, arbetsmiljöfaktorer samt arbetsmiljön som helhet, vilket är 
av relevans för att få en förståelse för olika faktorer för anläggningsarbetarnas arbetsmiljö 
samt hur de påverkar arbetstillfredsställelsen på såväl positiva som negativa sätt, vilket kan 
användas för att förstå varför de stanna kvar i arbetet.  
 

2.3 Tema 2: Faktorer av betydelse för arbetstillfredsställelse  

Katz (1978) har genomfört en kvantitativ studie utförd på fyra statliga organisationer, varav 
två var kommunala, en var en länsorganisation och en var en delstatsorganisation som till-
sammans representerar den västra, mellanvästra, centrala och nordöstra regionerna i USA. 
Studien gjordes med hjälp av 3 085 besvarade enkäter undersökt sambandet mellan arbetstill-
fredsställelse och fem olika dimensioner av arbetsuppgifter. Dessa dimensioner var mångfald 
i färdigheter, arbetsuppgifternas art, arbetsuppgifternas betydelse, autonomi och den feedback 
arbetstagaren får i olika skeden i karriären. Syftet med studien var att undersöka hur dessa 
samband ter sig under olika perioder av den tid som individen är anställd. Forskaren ställer sig 
frågan om anställda i olika skeden i sina jobb och karriärer generellt visar signifikanta skill-
nader i relationen mellan arbetstillfredsställelse och arbetsuppgifternas egenskaper. 
 
Katz (1978:204) menar att tidigare studier tyder på att dessa jobbegenskaper, speciellt själv-
ständighet och kompetens i yrket, starkt korrelerar med upplevd arbetstillfredsställelse. Fors-
karen kommer fram till att enbart dimensionen arbetsuppgiftens betydelse är relaterat till upp-
levd arbetstillfredsställelse hos nyanställda inom en organisation medan autonomi inte visade 
sig ha samband med upplevd arbetstillfredsställelse (Katz 1978:204f). 
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Efter att all data analyserats tillsammans visar studien dock att arbetstillfredsställelse är direkt 
förknippad med var och en av de fem dimensioner som tillskrivs den arbetsuppgift som utförs. 
Styrkan i sambanden mellan arbetstillfredsställelse och samtliga ovan nämnda dimensioner är 
dock beroende av hur länge individerna som ingår i urvalet har varit anställda och hur länge 
individen har varit verksamma inom organisationen. I huvuddrag av stöder studien uppfatt-
ningen att man också måste ta hänsyn till den sociala miljön som arbetet ingår i för att kunna 
avgöra hur individer beskriver och upplever sina arbeten.  En stor del av en anställds tillfreds-
ställelse kan härstamma från hans eller hennes definition av och interaktion med arbetets om-
givning, och inte bara uppfyllda psykologiska behov (Katz 1978:217ff). 
 
Tziner, Ben-David, Oren och Sharoni (2014) har i en kvantitativ studie där enkäter har utgått 
till 125 arbetstagare i en offentlig organisation i Storbritannien undersökt sambanden mellan 
olika anknytningsstilar, hur centralt arbetet anses vara för individen, arbetstillfredsställelsen 
och individens möjliga avsikter för att avsluta sin anställning (Tziner et al. 2014:555). Fors-
karna menar att arbetstillfredsställelse är en faktor som står i relation till den enskilde indivi-
dens upplevelser av huruvida dennes behov tillgodoses i arbetet. Arbetstillfredsställelse kan 
komma från interna faktorer såsom själva känslan av att ha ett arbete, och externa faktorer 
såsom tillfredställelsen som kommer av att få lön för det arbete man utför (Tziner et al. 
2014:557).   
 
Forskarna ser även att ökad trivsel i arbetet har påvisats vara relaterad till individuella egen-
skaper såsom personlighet, vidare att individens anknytningskapacitet har visat sig vara en 
egenskap som med högsta sannolikhet går att relatera till arbetstillfredsställelse (Tziner et al. 
2014:557). Vidare framkom för forskarna andra intressanta resultat. Dessa var det positiva 
sambandet mellan arbetets centralitet och arbetstillfredsställelse samt avsaknaden av det di-
rekta sambandet mellan arbetets centralitet och individens möjliga avsikter att avsluta sin an-
ställning. Vidare fann forskarna att arbetstillfredsställelse inte hade samband med individens 
möjliga avsikter att avsluta sin anställning (Tziner et al. 2014:560f). 
 
Den individ som anser att arbetstillfredsställelse är en viktig faktor i arbetet kommer att göra 
denna till det mest centrala i sitt liv (Tziner et al. 2014:560f). Om arbetet är en dominerande 
arena där individen söker tillfredsställelse kommer hen att använda all sin energi samt sin 
mentala och kreativa kompetens för att uppnå detta mål. Vidare kommer individen om den 
lyckas med sitt ”uppdrag” att få lön för mödan i form av ökad trivsel i arbetet. Om det i ar-
betssituationen råder bristande arbetstillfredsställelse kommer det generera negativa känslor, 
vilket i sin tur kommer att leda till att individen motiveras till att dra sig ur situationen genom 
att exempelvis avsluta sin anställning (Tziner et al. 2014:560f). 
 
Hodson (2012:291ff) har i en studie baserad på en systematisk sammanställning och analys av 
arbetsplatsetnografier undersökt hur arbetsdemografi kontra organisatorisk dynamik som be-
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stämningsfaktorer för mening och tillfredsställelse påverkar arbetstillfredsställelse. Hodson 
(2012:291ff) prövar i sin studie två konkurrerande modeller av tillfredsställelse och motivat-
ion i arbetet. Den första modellen prövar hur mening och tillfredsställelse i arbetet kan påver-
kas av den demografiska sammansättningen i arbetsgruppen, främst gällande kön och etnici-
tet. Den andra prövar hur mening och tillfredsställelse kan påverkas av ledningens beteende, 
främst ledarskapets arbete med att upprätthålla en produktiv miljö och en respekt för arbetsta-
garnas rättigheter (Hodson 2012:291f).  
 
Studien visar att arbetsgruppens sammansättning endast har en mindre och särskiljande på-
verkan på meningsfullhet i arbetet, medan ett gott ledarskap med respekt för arbetstagarnas 
rättigheter har betydligt starkare och mer omfattande effekter (Hodson 2012:291). Organisat-
ioner som har ett gott ledarskap där ledarna visar respekt för arbetarnas rättigheter, finner ar-
betarna glädje och mening i arbetet. Vidare menar Hodson (2012:307) att det inom dessa or-
ganisationer finns mindre konflikter. Sammanfattningsvis menar Hodson (2012:307) att orga-
nisatorisk sammanhållning och respekten för arbetstagarnas rättigheter är viktiga egenskaper 
för att individen ska erhålla en känsla av meningsfullhet och arbetstillfredsställelse i arbetet.  
 
Det som behandlats under detta tema är forskning kring arbetstillfredsställelse och olika före-
teelser som kan ha samband med individers upplevelse av arbetstillfredsställelse. För att i min 
studie kunna undersöka vilka psykosociala arbetsmiljöfaktorer som är av betydelse för arbets-
tillfredsställelsen hos de anläggningsarbetare som deltar i studien, har denna forskning bidra-
git till insikter. Detta då det visat sig att de faktorer som har samband med arbetstillfredsstäl-
lelse ofta är av psykosocial karaktär. Exempel på sådana, som jag också använt mig av i ut-
formningen av min intervjuguide, är enligt den forskning som här redogjorts för autonomi, 
ledarskap och sammanhållning. 
 

2.4 Tema 3: Arbetstillfredsställelse inom yrken jämförbara med anläggningsarbete 

2.4.1 Poliser 

Zhao, Thurman och He (1999:155) har gjort en kvantitativ studie på en polisstation i nord-
västra USA. Studien är baserad på 199 besvarade enkäter och undersöker polisers allmänna 
attityder om polisens roll, samhällets stöd, och andra variabler som kan relateras till positiva 
attityder till polisarbete (Zhao et al. 1999:155). Forskarna menar att det finns mycket lite 
forskning som undersöker om polisers arbetsmiljö bidrar till arbetstillfredsställelse (Zhao et 
al. 1999:156f). Studiens resultat visar att arbetsmiljön är grundläggande för att poliser ska 
trivas i arbetet, vidare att begreppet arbetsmiljö bidrar till att förstå vad det är som gör att ar-
betet inom ett brottsbekämpande organ anses vara positivt (Zhao et al.1999:167). 
 



	   10 

Resultatet visar bland annat att olika typer av arbetstillfredsställelse är ett resultat av olika 
variabler. Till exempel har polisers arbetstillfredsställelse ett positivt samband med hur viktigt 
och betydelsefullt de upplever att deras arbete är, det erkännande de får, deras autonomi och 
deras förmåga att utföra sitt arbete. Resultatet visar även att en tvåvägskommunikation är 
nödvändig för att förbättra arbetsmiljön samt att autonomi har stor betydelse (Zhao et al. 
1999:168). 
 
I en kvalitativ studie av Kuo (2015:27) undersöktes arbetstillfredsställelse hos poliser i Tai-
wan. Syftet med undersökningen var att se vilka faktorer som bidrar till arbetstillfredsställelse 
och emotionellt engagemang, samt om arbetstillfredsställelse kan förklara den effekt som 
stressorer i arbetet har på det emotionella engagemanget hos poliserna. Studien visade att där 
var tre stressorer som konsekvent bidrar till att förklara polisernas arbetstillfredsställelse och 
engagemang i sitt yrke. Dessa var relationer till arbetskamrater, relationer till ledningen samt 
deras uppfattning om avdelningens befordringssystem. Vidare visade resultatet att arbetstill-
fredsställelse delvis förklarar den effekt dessa tre betydande arbetsstressorer har på engage-
mang i arbetet. 
 
Det framkommer även att ju mer harmoniska poliserna upplever relationerna i arbetet, desto 
ner sannolikt är det att de uttrycker såväl arbetstillfredsställelse som engagemang i arbetet 
som polis (Kuo 2015:47f). Vidare visade det sig att de poliser som uppfattade befordringssy-
stemet som rimligt tenderade att uppvisa högre nivåer av arbetstillfredsställelse och emotion-
ellt engagemang i arbetet. Något som forskarna fann överraskande var att personliga problem 
i polisernas privatliv och den utrustning som används i arbetet inte visade sig att signifikant 
påverka arbetstillfredsställelsen och engagemanget i arbetet (Kuo 2015:48). Anställningens 
längd visade sig också ha betydelse för polisernas engagemang i arbetet. Ju längre de varit 
anställda, desto mer hängivna visade de sig vara till sitt arbete. Man fann alltså i studien att 
det finns kopplingar mellan vissa stressorer, arbetstillfredsställelse och engagemang i arbetet 
bland taiwanesiska poliser, samt att arbetstillfredsställelse delvis förklarar arbetsstressorernas 
effekt på engagemang i arbetet (Kuo 2015:50). 
 
I en kvantitativ studie av Brough och Frame (2004) undersöks vilken påverkan organisato-
riska variabler och individuella variabler har på faktorer som arbetstillfredsställelse och fak-
torer som står i relation till medarbetarens val att avsluta sin anställning. Forskarna bjöd in 
400 manliga och kvinnliga poliser till att delta i ett longitudinellt forskningsprojekt inom vil-
ket de besvarade två enkäter (Brough & Frame 2004:8). 
 
Brough och Frame (2004:8) fann tre primära grupper av variabler som de identifierade som 
möjliga faktorer som kan komma att avgöra en individs beslut om att stanna kvar på arbetet 
eller att avsluta sin anställning. Dessa grupper var (1) Organisatoriska variabler såsom, arbets-
tillfredsställelse, stress i arbetet och diskriminering, (2) Individuella demografiska variabler 
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såsom, kön, civilstånd och anställningstrygghet och (3) Externa variabler såsom möjlighet till 
att få en annan anställning (Brough & Frame 2004:11). Vidare fann forskarna faktorer som de 
menar är av betydelse för arbetstillfredsställelsen hos poliserna, exempel på dessa faktorer är 
stöd från ledning och goda relationer i arbetslagen samt att stöd från familjemedlemmar och 
vänner är faktorer av betydelsen för arbetstillfredsställelsen (Brough & Frame 2004:12).  

2.4.2 Brandmän 

Malek, Mearns och Flin (2010) har i en kvantitativ studie undersökt sambandet mellan källor 
till stress, copingstrategier, arbetstillfredsställelse och psykiskt välbefinnande samt vilken roll 
copingbeteende har i relation till dessa. Forskarna har utifrån en enkätundersökning, där 617 
malaysiska brandmän och 436 brittiska brandmän medverkade, undersökt källor till arbetsre-
laterad stress hos brandmän och deras uppfattning gällande coping och arbetstillfredsställelse 
(Malek et al. 2010:54). I likhet med andra mindre riskfyllda yrken, kan de uppleva arbetsrela-
terad stress i samband med deras arbetsförhållanden, exempelvis vid skiftarbete, eller stress 
som relateras till organisations- eller karriärfrågor (Malek et al. 2010:50).  Forskarna menar 
att en brandman måste vara väl förberedd både fysiskt och mentalt, detta då arbetsuppgifter 
som att bekämpa bränder samt akut räddningsarbete är utmanande. Vidare menar de att yrket 
kategoriseras som ett högriskjobb (Malek et al. 2010:51).  
 
Resultatet av studien visar att komponenten "tidigare olyckshändelser'' var topprankat som en 
källa till upplevd stress i arbetet bland brittiska brandmän, medan “diskriminering” var den 
komponent som rankades lägst som en källa till upplevd stress i arbetet. Bland malaysiska 
brandmän var komponenten ”oro över arbetsförmåga” högst rankat medan den lägst rankade 
komponenten var ”diskriminering” (Malek et al. 2010:57f). Forskarna kommer fram till att 
det sätt som brandmän hanterar stress i arbetssituationen är viktigare för arbetstillfredsställel-
sen än hur motiverade de är. Sammanfattningsvis kommer forskarna fram till att brandmän 
måste ha en hög arbetstillfredsställelse för att stanna kvar i yrket. Således spelar arbetstill-
fredsställelse en viktig roll för brandmännens ökade arbetsprestation. När en brandman har de 
bästa copingstrategierna för att hantera stress, menar forskarna att detta kan komma att för-
bättra arbetstillfredsställelsen och det psykiska välmåendet (Malek et al. 2010:59).  
 

2.4.3 Sjuksköterskor 

Curtis och Glacken (2014) har i en kvantitativ studie utförd i Irland undersökt vilka som är de 
viktigaste bidragande faktorerna till arbetstillfredsställelse för sjuksköterskor. Studien utgår 
från en enkätundersökning med ett slumpmässigt urval av 1000 offentligt anställda sjukskö-
terskor, varav 351 svarade (Curtis & Glacken 2014:656).  Forskarna anför att det i tidigare 
studier framgår att de faktorer som indikerar höga nivåer av missnöje i arbetet är krav i arbe-
tet, bristande kommunikation, ändringar i arbetsmiljön och karriärutveckling (Curtis & 
Glacken 2014:653f). Vidare menar de att missnöje i arbetssituationen antingen beror på pro-
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blem med arbetet eller problem som ligger inom individen. Det är enligt forskarna, ledningens 
uppgift att bedöma och identifiera roten till detta missnöje (Curtis & Glacken 2013:654). 
 
De faktorer som bidrog mest till den aktuella arbetstillfredsställelsen hos sjuksköterskorna var 
professionell status, interaktion och autonomi. Om dessa faktorer uppfylls menar forskarna att 
det skulle kunna förbättra arbetstillfredsställelsen hos denna grupp av sjuksköterskor (Curtis 
& Glacken 2014:661). 
 
Laarabee, Ying, Persily, Simoni, Johnston, Marcischakt, Mott och Gladden (2010) har även 
de i en kvantitativ studie undersökt vilka faktorer som bidrar till att sjuksköterskor känner 
tillfredsställelse i arbetet. En enkät gick ut till 852 respondenter fördelat på fem sjukhus, vil-
ket resulterade i 464 svaranden (Laarabee et al. 2010:89). Studien visar att faktorer som stress 
i arbetet, möjlighet till inflytande, yrkeskunnande, år i yrket, och yrkesmässiga relationer var 
faktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen (Laarabee et al. 2010:91).  
Resultatet av studien tyder på att en kombination av empowerment, utbildning samt utveckl-
ing i arbetet utökar möjligheterna till arbetstillfredsställelse (Laarabee et al. 2010:91). 
 
Forskningsöversikten under detta tema visar hur arbetstillfredsställelse kan förhålla sig inom 
vissa yrkesgrupper som avseende arbetsmiljö och arbetsvillkor kan sägas gå att jämföra med 
yrket anläggningsarbetare. De faktorer för arbetstillfredsställelse som förekom hos poliserna 
var goda relationer med arbetskamrater och stöd från ledningen. Hos brandmännen var stress-
hantering en viktig faktor. Hos sjuksköterskorna påverkade faktorer som yrkesmässiga relat-
ioner, autonomi och stress arbetstillfredsställelsen. Återkommande faktorer hos yrkesgrupper-
na i de studier som jag redogjort för är till exempel autonomi, stress, goda relationer till ar-
betskamrater och ledning samt erkännande. Dessa har även visat sig kunna påverka arbetsta-
gares val att stanna kvar i arbetet. Jag finner således forskningsgenomgången användbar i min 
studie då den kan ge förståelse för vad som kan påverka anläggningsarbetarnas arbetstillfreds-
ställelse och vad den i sin tur har för betydelse för deras val att stanna eller inte stanna kvar. 
 

2.5 Sammanfattning av forskningsöversikten  

De forskningsartiklar som lyfts fram i detta kapitel berör samtliga faktorer som påverkar ar-
betstillfredsställelse och psykosocial arbetsmiljö. Faktorer av betydelse för arbetstillfredsstäl-
lelsen som återkommer i de studier som jag i detta kapitel har redogjort för är hantering av 
stress, inflytande, autonomi, stöd från familj, stöd från kollegor och yrkeskunnande. Arbets-
miljön kan sägas vara grundläggande för arbetstillfredsställelse. Utifrån forskningen kan jag 
se att faktorer av betydelse för arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse hör samman med den 
psykosociala arbetsmiljön, och måste ta sin utgångspunkt i denna.  
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Det har visat sig att faktorer av betydelse för arbetstillfredsställelse ofta är att betrakta som 
psykosociala, varför den forskning som här gåtts igenom är av relevans för det som jag ämnar 
undersöka. Forskningen är användbar för studien på så sätt att den bidrar till en förståelse för 
vilka faktorer som främjar och hämmar arbetstillfredsställelse, och att dessa faktorer ofta finns 
inneboende i den psykosociala arbetsmiljön. Man kan anta att en arbetstagares psykosociala 
arbetsmiljö är beroende av om och vilka faktorer som uppfylls. Att lyfta fram dessa studier 
kan ses som en avsats till den senare redovisningen och analysen av hur anläggningsarbetarna 
på företaget upplever den psykosociala arbetsmiljön, och vilka faktorer som enligt dem har 
betydelse för denna och för valet att stanna kvar. Dessvärre har jag inte funnit empirisk forsk-
ning kring faktorer till varför man stannar kvar på arbetsplatsen, vilket skulle vara relevant 
forskning för min studie. 
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3 Teoretisk ram 

I detta kapitel redogör jag för de teorier utifrån vilka det emiriska materialet analyseras. De 
teorier som jag här redogör för berör samtliga förhållandet mellan individen och dennes psy-
kosociala arbetsmiljö, vilket svarar för min studies syfte och frågeställningar. Efter varje av-
snitt i kapitlet följer en diskussion om teoriernas relevans för och tillämpning i studien. 
 

3.1 Arbetsinbäddning 

Varför personer lämnar sina arbeten och varför de stannar kvar är frågor som har utmanat 
samhällsvetare och praktiker. Genom åren har de svar som getts på dessa frågor varit 
ofullständiga, framförallt genom att de ger alternativen att man stannar i sitt arbete om man är 
tillfreds och sin organisation trogen, och lämnar sitt arbete om så inte är fallet (Mitchell, 
Holtom, Lee, Sablynski & Erez 2001:1102). Mitchell et al. (2001) har utvecklat en teori, job 
embeddedness, som de menar är central för att förstå varför människor stannar kvar i sina 
arbeten. Mitchell et al. (2001:1104) menar att job embeddedness, här fortsättningsvis översatt 
till arbetsinbäddning, representerar en bred kombination av faktorer som påverkar 
bibehållande av arbetstagare.  
 
Arbetsinbäddning liknas vid ett slags nät där en individ kan komma att fastna. Innehållet i de 
delar som ingår i nätet kan variera väsentligt, vilket antyder att en individ kan vara snärjd eller 
inbäddad på flera olika sätt. En individ som i hög utsträckning är inbäddad i detta nät har 
många tätt sammanhängande länkar. Det är denna samlade nivå för inbäddning som fokuseras 
i arbetsinbäddningsteorin. Teorin innefattar tre aspekter av arbetsinbäddning vilka är viktiga 
såväl inom som utanför arbetet. Dessa aspekter är länkar (links), samstämmighet (fit) och 
uppoffringar (sacrifices) (Mitchell et al. 2001:1104).  
 
Länkar kännetecknas av en individs formella eller informella förbindelser till samhällssystem 
eller andra individer. Inbäddning antyder således att det finns ett antal trådar som förbinder en 
arbetstagare och hens familj i ett socialt, psykologiskt och ekonomiskt nät som inkluderar 
arbetskamrater, vänner och den sociala och fysiska miljö där hen befinner sig. Om dessa 
trådar är särskilt starka är de således länkar, vilka Mitchell et al. (2001:1104) definierar som 
urskiljbara förbindelser. Vissa länkar kan vara av större betydelse än andra beroende på hur 
viktiga de är för individen. Ju fler länkar det finns mellan individen och nätet, desto mer 
bunden till, eller inbäddad, blir hen till arbetet och organisationen. Att lämna sitt arbete och 
eventuellt sitt hem kan innebära att vissa av länkarna måste ”klippas av” eller prioriteras om. 
 
Sammstämmighet berör i vilken utsträckning en arbetstagare upplever sig vara förenlig eller 
bekväm med en organisation och sin omgivning. Mitchell et al. (2001: 1104) menar att en 
arbetstagares personliga värderingar, karriärmål och framtidsplaner måste stämma överens 
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med företagskulturen i stort och det som arbetet kräver gällande kunskap, färdigheter och 
förmågor. Vidare är det av betydelse hur väl personen anser sig passa in i sin sociala 
omgivning. Ju bättre samstämmigheten är, desto högre är sannolikheten att den anställda 
kommer att känna anknytning till organisationen på ett professionellt och personligt plan. 
Således är en persons samstämmighet med arbetet och organisationen relaterat till de band 
personen har till organisationen.  
 
Uppoffringar inbegriper att man kan komma att ge upp materiella och psykologiska fördelar 
när man lämnar ett arbete. Materiella uppoffringar kan vara de aspekter som påverkar en 
persons ekonomi negativt, eller rent logistiska uppoffringar som kan komma av till exempel 
förlorad flextid om man byter arbetsplats. Uppoffringar av psykologisk karaktär kan vara att 
man förlorar sina kollegor. Ju fler uppoffringar en person måste göra, desto svårare blir det att 
avbryta anställningen. Sociala uppoffringar måste främst göras när en person tvingas byta 
stad, vilket kan vara svårt om flytten till exempel innebär att personen måste lämna en 
gemenskap där hen känner sig trygg eller respekterad. Även om inbäddning utanför arbetet 
kan vara mer avgörande när geografisk förflyttning är involverad misstänker Mitchell et al. 
(2001: 1105) att det även har betydelse i situationer som enbart kräver byte av arbete. Om 
personen är inbäddad kan detta dessutom göra att hen, ur den uppsättning jobbmöjligheter hen 
överväger, väljer bort de jobbalternativ som kräver geografisk förflyttning. Mindre synliga 
men ändå viktiga potentiella uppoffringar kan vara att möjligheter till avancemang och den 
stabilitet som kommer av ett arbete går förlorade om man lämnar sitt arbete (Mitchell et al. 
2001:1105). 
 
Arbetsinbäddning ska enligt Mitchell et al. (2001: 1108) ses som en viktig kunskapsförmed-
lande konstruktion mellan specifika faktorer inom och utom arbetet, och bibehållandet av an-
ställda. Mitchell et al. (2001: 1117f) menar att hög grad av arbetsinbäddning i en organisation 
och social omgivning leder till att färre har för avsikt att lämna arbetet och att färre faktiskt 
lämnar arbetet men att låg grad av arbetsinbäddning inte driver en person till att lämna sitt 
arbete i samma utsträckning som brist på arbetstillfredsställelse gör.  
 

3.1.1 Teorins tillämpning 

Teorin om arbetsinbäddning är relevant för min studies syfte eftersom den utvecklats för att 
på ett bättre sätt kunna ge svar på de frågor kring arbetstagares val att stanna eller inte stanna 
kvar i sina arbeten, vilket är en av frågeställningarna för min studie. Teorin kommer att an-
vändas vid analysen av det empiriska materialet genom att knyta an anläggningsarbetarnas 
upplevelse av deras ekonomiska, psykologiska och sociala nät. Detta för att kunna förklara 
och förstå hur starka anläggningsarbetarnas förbindelser är till arbetet och organisationen samt 
deras avsikter att stanna på företaget eller inte. Detta eftersom nivån av arbetsinbäddning kan 
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vara av betydelse för såväl tillfredsställelse som de möjliga incitament för att stanna i arbetet 
som finns hos de anläggningsarbetare som medverkar i studien. 
 

3.2 KASAM 

Aaron Antonovskys teori om KASAM, känsla av sammanhang, och dess tillhörande begrepp 
salutogenes och generella motståndsresurser (GMR) syftar till att ur ett helhetsperspektiv 
kunna förklara människors livssituation. Antonovsky utvecklade 1979 en salutogenetisk mo-
dell inom vilken hälsan ses som ett kontinuum mellan den friska polen å ena sidan, och den 
sjuka polen å andra sidan. Modellen avser att kunna identifiera och definiera faktorer som 
påverkar var människor befinner sig inom detta hälsans kontinuum (2005:28). Antonovsky 
definierar KASAM på följande sätt: 
 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 
genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör 
från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) 
de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en 
finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang (Anto-
novsky 2005:46). 

 
Grunden i KASAM består av tre komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 
(2005:43). Begriplighet behandlar till vilken grad individen utifrån sitt förnuft uppfattar och 
tolkar inre och yttre stimuli som begripliga, strukturerade och förutsebara, snarare än obegrip-
liga, oordnade och oförutsebara. En hög grad av begriplighet medför god förmåga att se och 
bedöma det som sker i ens omgivning, även sådant som är tråkigt eller omvälvande 
(2005:44f). 
 
Hanterbarhet avser i vilken utsträckning individen upplever sig disponera över tillräckliga 
resurser för att kunna möta kraven från inre och yttre stimuli. Dessa resurser måste finnas 
tillgängliga för individen, antingen inom individens kontroll eller i form av resurser hos andra 
som individen har en relation av tillit till. En hög grad av hanterbarhet gör att individen löper 
mindre risk att uppleva sig som ett offer för omständigheterna samt har en större förmåga att 
hantera olyckliga händelser (Antonovsky 2005:45). 
 
Meningsfullhet lyfter Antonovsky fram som en motivationsskapande komponent. Den avser 
betydelsen av att känna delaktighet och att livet har en emotionellt värdefull mening värd att 
engagera sig i. En individ som känner hög grad av meningsfullhet har lättare för att konfronte-
ras med negativa händelser eller utmaningar, med en positiv inställning av att hitta mening i 
det som händer (Antonovsky 2005:45f). Dessa tre komponenter menar Antonovsky är av be-
tydelse för att individen ska erhålla en känsla av sammanhang.  
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Meningsfullhet är den komponent som enligt Antonovsky (2005:47) har störst betydelse, ef-
tersom en individ som inte känner engagemang inte heller är i behov av begriplighet eller han-
terbarhet. För en person som känner meningsfullhet ökar däremot möjligheterna att få begrip-
lighet och resurser för att hantera olika händelser. Antonovsky menar att den komponent som 
har näst störst betydelse för KASAM är begripligheten, eftersom det är näst intill omöjligt för 
en individ att känna hanterbarhet om hen inte upplever sig ha en förståelse för de händelser 
hen konfronteras med. Hanterbarheten graderas som den minst viktiga komponenten, men är 
för den skull inte oviktig. Bristande tro på att de resurser man förfogar över är tillräckliga kan 
generera att en känsla av ovilja och meningslöshet inför att hantera den uppkomna situation-
en. Antonovsky visar här att komponenterna delvis är beroende av varandra, trots att de går att 
rangordna (Antonovsky 2005:47ff). 
 

3.2.1 Generella motståndsresurser och motståndsbrister (GMR-MB) 

KASAM är enligt Antonovsky (2005: 57) grundläggande för vilka förutsättningar en individ 
har att hantera de stressorer, eller stimuli, som individen upplever som påfrestande. Antonov-
sky (2005:57) menar att en del i den salutogenetiska modellen är generella motståndsresurser 
(GMR) som han har definierat som något som ”skapar livserfarenheter som präglas av enty-
dighet, delaktighet i att forma resultatet och en balans i under-överbelastningen och på så sätt 
skapar eller förstärker en stark KASAM” (Antonovsky 2005:57).  Detta resonemang menar 
Antonovsky även kan göras gällande stressorer, och skapar därför senare ett samlat begrepp 
som han benämner som ”överordnade psykosociala generella motståndsresurser-
motståndsbrister (GMR-MB)” (Antonovsky 2005:57).   
 
GMR kan vara exempelvis jagstyrka, god ekonomi samt kulturellt och socialt stöd (Antonov-
sky 2005:16f, 57), eller andra faktorer som ger individen ökad förmåga att hantera stressorer 
(Antonovsky 2005:16f). Antonovsky menar att individer i alla dessa avseenden kan placeras 
på ett kontinuum. Individer som befinner sig högt upp har större chans att genom GMR göra 
den typ av livserfarenheter som genererar stark KASAM. Generella motståndsbrister (GMB) 
är de stressorer vilka Antonovsky definierar som en livserfarenhet som, till skillnad från de 
livserfarenheter som GMR skapar, istället karakteriseras av ”bristande entydighet, under- eller 
överbelastning och utan möjlighet till självbestämmande” (Antonovsky 2005:57f). Individer 
som befinner sig lågt ner i kontinuumet har större risk att genom GMB göra livserfarenheter 
som genererar svag KASAM (Antonovsky 2005:57).  
 
Antonovsky (2005:188) menar att personer med en stark KASAM vid uppkomsten av en 
stressor ser det som en utmaning och kommer att hitta de resurser som krävs för att möta pro-
blemet. De kan skapa ordning och klarhet i problemet och finner alltså tillförsikt i att oavsett 
hur stort problemet är går det att lösa. Personer med svag KASAM ser i stället negativt på den 
uppkomna stressorn och fokuserar på den ångest som kommer av att stressorn måste hanteras. 
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De ger redan innan upp alla försök att skapa klarhet av problemet och är övertygade om att 
det kaos som uppstår är oundvikligt (Antonovsky 2005:188). 
 

3.2.2 KASAM som hälsofrämjande modell på arbetsplatsen 

Författaren och konsulten Anders Hanson (2004) förklarar och redogör för hur Antonovskys 
salutogena modell kan tillämpas inom hälsopromotion i arbetslivet. Målet med KASAM som 
modell för ett hälsopromotivt arbete borde enligt Hanson (2004:120) bli att skapa samman-
hang som bidrar till att individers KASAM bevaras eller stärks. Hanson (2004:120ff) vidare-
utvecklar de tre komponenterna för KASAM ur ett vardags- och arbetslivsperspektiv.  
 
Begriplighet på arbetsplatsen menar Hanson (2004:121) är att se hur olika delar av organisat-
ionen hänger samman samt att ha insikt i arbetsprocessen. Vilken roll man själv har i organi-
sationen är också av betydelse för begripligheten. Viktigt är också att ha insikt i hur organisat-
ionen är uppbyggd, inte enbart rent formellt utan även i den fysiska och sociala miljön, vilket 
är mer lättbegripligt om organisationen är liten. Vidare avser begriplighet förmågan till in-
hämtning av information samt att tolka och göra den begriplig för att inte hamna i utanför-
skap. Låg begriplighet leder enligt Hanson till osäkerhet och bristande kunskaper vilket gör 
det svårare att ta rätt beslut och agera på rätt sätt. Saknar individen kunskap om organisation-
en kan det också bidra till att individen försakar sina egna rättigheter och behov.  
 
Hanterbarhet på arbetsplatsen grundar sig i en väl utvecklad yrkeskompetens och i ett for-
mellt yrkeskunnande. Vidare menar Hanson (2004:122) att faktorer som fysisk ork, motorik 
samt förmåga att kommunicera är värdefullt för en individs hanterbarhet. Att det finns till-
räckliga resurser, att organisationen fungerar och att där finns tillmötesgående arbetskamrater 
bidrar också till hanterbarhet. Det är också viktigt att individen ges möjlighet till inflytande 
och att ta egna initiativ gällande sin arbetssituation för att få den grad av egenkontroll som 
bidrar till hanterbarhet. Låg hanterbarhet menar Hanson (2004:123) kan ge effekter av irritat-
ion hos individen eftersom arbetsuppgifterna blir för många eller för svåra. För att undvika 
negativ stress behöver individen känna balans mellan de krav som ställs och de resurser som 
finns till förfogande. 
 
Motivationskomponenten i Antonovskys modell, meningsfullhet, uppnås på arbetsplatsen när 
det finns tydliga mål och visioner. Andra faktorer som kan påverka upplevelsen av menings-
fullhet positivt är exempelvis egen utveckling, yrkesstolthet, arbetskamrater och tillfredsstäl-
lande fysisk arbetsmiljö. Om individen upplever organisationens värderingar som betydelse-
fulla så blir känslan av meningsfullhet starkare vilket enligt Hanson leder till ökad motivation 
och ökat engagemang i arbetet. Upplevelsen av meningslöshet på en arbetsplats får i stället 
destruktiva resultat för såväl individen som organisationen eftersom den individ som inte 
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känner meningsfullhet saknar energi att utföra sitt arbete och löper risk för att drabbas av 
ohälsa (Hanson 2004:123ff). 
 
Hanson (2004:127f) tillför en tidsdimension till KASAM. För att en organisation ska fungera 
väl menar Hanson att beslut måste grunda sig i erfarenheter och kunskaper om tidigare hän-
delser. Vidare måste de beslut som fattas följa mål och visioner inför framtiden. Varje nuläge 
har därmed enligt Hanson tre tidsdimensioner att hantera; historia, nutid och framtid. Begrip-
lighet utgår från ett historiskt perspektiv, och är enligt Hanson de tidigare erfarenheter som vi 
bör grunda våra beslut på om organisationen ska fungera väl. Hanterbarhet finns inom di-
mensionen nutid, där det enligt Hanson är möjligt att påverka situationen. Det som ligger i 
framtiden är meningsfullheten, som kan fungera som en motivator till att åstadkomma eller 
uppnå något. Dessa tre tidsdimensioner menar Hanson kan vara ett sätt att tillämpa KASAM i 
det verkliga arbetslivet. 
 

3.2.3 Teoriernas tillämpning  

Antonovskys (2005) salutogenetiska modell om KASAM avser att identifiera faktorer som 
påverkar var en individ befinner sig på hälsans kontinuum, genom de tre komponenterna be-
griplighet, hanterbarhet och meningsfullhet samt GMR-MB, varför jag anser den vara an-
vändbar för att kunna tolka och förstå hur anläggningsarbetarnas psykosociala arbetsmiljöfak-
torer påverkar deras tillfredsställelse. Genom att lyfta in Hansons (2004) utveckling av KA-
SAM blir den salutogenetiska modellen mer tillämpningsbar i min analys av det empiriska 
materialet eftersom den liksom min studie utgår från ett arbetslivsperspektiv. Teorin om KA-
SAM, och Hansons utveckling av den, beskriver hur dess komponenter påverkar människors 
upplevelser av sin livs- och arbetssituation och kommer användas i min studie för att analy-
sera anläggningsarbetarnas upplevelse av komponenterna för KASAM. Detta kan ge en för-
ståelse för om och i så fall hur dessa påverkar valet att stanna kvar i arbetet. 
 
Teorierna om KASAM och teorin om arbetsinbäddning skulle kunna förklara resultaten av de 
studier som jag redogjort för i kapitel 2 eftersom teorierna berör psykosociala förhållanden 
som kan påverka individen i sina handlingar i arbetssituationen. Jag ser därför att teorierna 
kan bidra till ytterligare förståelse för det resultat som nås i min studie och med hjälp av kun-
skap från tidigare forskning kan denna förståelse diskuteras för att belysa de faktorer som är 
av betydelse för individers val att stanna kvar i arbetet, något som jag inför min undersökning 
inte funnit forskning kring. 
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4 Metod 

Under detta kapitel redogör jag för den valda metoden för studien samt hur jag gått tillväga 
när jag samlat in, bearbetat och analyserat det empiriska materialet. Därefter redogör jag för 
resultatens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Slutligen delger jag de forskningse-
tiska överväganden jag gjort inför studien, samt för en diskussion kring den valda metoden. 
 

4.1 Metodval 

För att besvara syftet med studien har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod. Valet 
av metod är baserat på min avsikt med studien, att söka förstå vilka arbetsmiljöfaktorer som 
påverkar arbetstillfredsställelsen hos anläggningsarbetarna på företaget och deras val att 
stanna kvar i arbetet. Denna typ av studie kan betraktas som en fallstudie, som enligt Kvale 
och Brinkmann (2014:160) fokuserar på exempelvis en viss situation. Kvalitativ forskning 
fokuserar främst på hur individen uppfattar, men också tolkar, den sociala verklighet som hen 
är en del av. Kvalitativa metoder ger forskaren en djupare förståelse för hur ett fenomen är 
beskaffat. Det ger en möjlighet till att beskriva egenskaper av fenomenet samt kunskap om på 
vilket sätt det kan gestaltas (Larsson 1986:7). Trost (2010:25 ff) menar att den kvalitativa me-
toden är lämplig vid studier där forskaren har som utgångspunkt att få en fördjupad förståelse 
för ett visst fenomen, detta till skillnad från den kvantitativa metoden där utgångspunkten är 
siffror, frekvenser och antal. Eftersom jag i min studie söker beskriva och gestalta individer-
nas uppfattningar av det fenomen som jag studerar anser jag att en kvalitativ ansats i mitt fall 
är lämplig. 
 

4.1.1 En fallstudie 

Det specifika fall jag valt att studera är situationen för gruppen anläggningsarbetare på företa-
get. Att studera detta fall är metodologiskt relevant eftersom jag på så sätt kan nå ett resultat 
som besvarar mina frågeställningar om vilka arbetsmiljöfaktorer som är av betydelse för ar-
betstillfredsställelsen för medarbetarna på företaget och hur dessa påverkar deras val att 
stanna kvar i arbetet. Eftersom jag är ute efter förhållandet hos en viss grupp individer på ett 
specifikt företag anser jag att en fallstudie är det mest motiverade valet av forskningsdesign. 
Detta då det vid fallstudier är fallet i fråga som i sig själv är det man intresserar sig för, och 
där forskaren då har som mål att belysa detta fall på ett uttömmande sätt (Bryman 2008:75). 
Fallstudien som forskningsdesign gör det möjligt att studera komplexa sociala fenomen 
(Denscombe 2009:64). En nackdel med fallstudier kan dock vara att dess trovärdighet eller 
generalisering kan kritiseras, eftersom den ger utrymme för forskaren att vara subjektiv. En 
annan nackdel kan vara att det inte går att mäta dess resultat, eftersom den i stället fokuserar 
på utvecklingen av ett socialt fenomen (Denscombe 2009:72). 
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4.1.2 Kvalitativa intervjuer 

I fallstudier är det vanligt att man använder sig av intervjuer (Kvale & Brinkmann 2014:160). 
Jag har därför valt att använda mig av kvalitativa intervjuer som enligt Trost (2010:43ff) läm-
par sig när forskarens avsikt med studien är att förstå hur de intervjuade känner, hur de hand-
lar i vissa situationer, hur de beter sig och hur deras föreställningar av det fenomen som ligger 
till grund för studien ser ut. Eftersom detta är min avsikt i denna studie, finner jag att inter-
vjuer är ett lämpligt tillvägagångssätt.  
 
Trost (2010:25ff) menar att kvalitativa intervjuer utgår från att intervjuaren ställer enkla frå-
gor som leder till komplexa svar och som ger rikligt med information samt ett material som 
har potential att leda till djupgående diskussioner och analyser (Trost 2010:25ff). Detta är 
något jag försökt att åstadkomma i formuleringen av min intervjuguide (se bilaga 1). Trost 
(2010:25ff) menar att det är av vikt att intervjuaren ser den verklighet inom vilken intervju-
personen befinner sig i, för att sedan erhålla en möjlighet att tolka vad den kan innebära, utef-
ter den för intervjupersonen givna situationen. Detta försökte jag åstadkomma genom att ställa 
inledande frågor där intervjupersonerna fick beskriva sin nuvarande arbetssituation. 
 
Jag har valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer, som karakteriseras av frågeom-
råden utifrån förutbestämda teman (Mason 2002:67) samt i en bestämd ordningsföljd, vilka 
följs upp av underliggande frågor (Lantz 2007:33f). Detta gör att intervjupersonen ges möj-
lighet att utforma svaren på ett eget sätt (Bryman 2011:415). Mason (2002:67) menar att se-
mistrukturerade intervjuer tenderar att mer likna ett vardagligt samtal som håller sig inom 
ramarna för det som ska studeras men som ändå erbjuder en möjlighet till öppenhet i samtalet. 
Detta var något jag ville åstadkomma i intervjuerna med anläggningsarbetarna. 
 

4.2 Intervjuguidens utformning  

I min intervjuguide har jag valt att dela in frågeområdena i fyra utvalda teman: Arbetssituat-
ionen, Upplevelsen av arbetet, Psykosociala faktorer av betydelse för arbetstillfredsställelsen 
och Faktorernas eventuella påverkan på valet att stanna kvar.  Bryman (2011:419) menar att 
det är av vikt att intervjufrågorna täcker de områden som är av intresse för studien, vilket te-
matiseringen i mitt fall underlättade. Vidare ger Bryman rådet att skapa ordning i frågeområ-
dena. Att strukturera intervjuguiden efter teman gjorde i mitt fall att frågeområdena kom i en 
lämplig ordningsföljd. Detta kom att underlätta besvarandet av frågeställningarna, vilket en-
ligt Bryman (2011:419) är viktigt vid semistrukturerade intervjuer.  
 
De teman som min intervjuguide strukturerades utifrån är baserade på studiens syfte och frå-
geställningar. Temana och dess frågeområden tar även viss avstamp i den tidigare forskningen 
som redogjorts för i kapitel två. Jag har haft för avsikt att följa guiden på ett likartat sätt ge-
nom alla mina intervjuer, men har samtidigt varit beredd på att vara flexibel och ställa mina 
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frågor i en annan ordning än den delvis förutbestämda, i likhet med vad Bryman anför 
(2011:415). 
 
När arbetet med intervjuguiden var slutfört valde jag att testa den i en så kallad pilotintervju 
för att säkerställa kongruensen mellan pilotintervjun och min valda målgrupp, vilket Bryman 
(2011:258f) menar är ett sätt för forskaren att skapa sig en uppfattning om hur intervjuperso-
nerna kan komma att besvara de frågor som ställs samt hur dessa kan komma att uppfattas. 
Pilotintervjun genomfördes med en bekant som har ett liknande yrke som de intervjupersoner 
som är målgruppen för min studie. Den resulterade i att jag fick göra ändringar i intervjugui-
den då några av frågorna av intervjupersonen upplevdes vara svåra att tolka och besvara samt 
att en del av de begrepp som används kräver förtydligande. Exempel på detta är begrepp som 
psykosocial arbetsmiljö som inte visade sig vara ett lättillgängligt begrepp för intervjuperso-
nen. 
 

4.3 Urval  

Bryman (2011:434) menar att ett målinriktat urval används när forskaren exempelvis vill välja 
organisationer, platser och personer som är av vikt för att erhålla en förståelse för det fenomen 
som undersöks. Eftersom min studie har en forskningsdesign i form av en fallstudie har före-
taget valts ut på grunden att det kan förklara de sociala fenomen som är utgångspunkten i min 
studies syfte. Företaget som jag har valt att genomföra min studie på valdes därför utifrån ett 
målinriktat urval för att kunna besvara mina frågeställningar, alltså ett företag verksamt inom 
asfaltsbranschen, specialiserade inom tätskikt. Med tanke på mitt syfte krävdes således att jag 
valde intervjupersoner anställda som anläggningsarbetare på företaget. Anledningen till att jag 
valt att genomföra intervjuer med en grupp individer på ett företag och inte genomföra inter-
vjuer med individer på flera olika företag var dels av bekvämlighetsmässiga skäl, då tid och 
resurser för studien var begränsad. Men det var också på grund av att jag ansåg att det var 
sociologiskt intressant att intervjua personer som har en relation till varandra då det kan ge en 
förståelse för sociala relationer och dess påverkan på upplevelserna av den psykosociala ar-
betsmiljön på företaget. 
 
Urvalet av intervjupersonerna på företaget skedde genom ett så kallat snöbollsurval, vilket är 
ett av flera generella angreppssätt för målinriktat urval (Bryman 2011:434). Snöbollsurvalet 
gjordes genom att jag via en kontakt erbjudits möjligheten att intervjua dennes arbetskamra-
ter. Dessa har jag ringt utifrån en telefonlista med samtliga tolv personer som vid det tillfället 
var anställda vilken jag blev tilldelad. Detta för att på så sätt göra en förfrågan om deltagande 
i studien. De personer som jag först fick tag på och som gick med på att delta var de som jag 
kom att intervjua för min studie, vilket resulterade i sex telefonintervjuer. En nackdel med 
snöbollsurval skulle kunna vara att de intervjupersoner som väljs liknar varandra och att urva-
let således inte blir representativt för liknande fall i branschen. Det faktum att det valda före-
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taget är ett småföretag innebär också att samtliga tolv anställda arbetar nära varandra och 
förmodligen känner varandra relativt väl. En fördel med detta kan vara att det kan ge en för-
ståelse för sociala relationer och hur dessa fungerar i förhållande till individernas upplevelser 
av sin arbetssituation. En nackdel kan dock vara att nyanseringen i resultatet blir bristfälligt då 
personerna kan vara så pass samspelta att de är av samma uppfattning i många frågor. Ef-
tersom jag blev tilldelad en kontaktlista med samtliga tolv anläggningsarbetare på företaget, i 
kombination med det faktum att de anställda på företaget är i olika åldrar och har varit an-
ställda olika lång tid anser jag att nyanseringen i urvalet kunnat uppnås så långt det var möj-
ligt. 
 

4.3.1 Presentation av intervjupersoner 

De sex anläggningsarbetare som jag har intervjuat är samtliga män mellan 25 och 54 år. De 
har varit anställda på företaget i allt från 6 månader till 30 år. Samtliga har grundskoleutbild-
ning och ett flertal av intervjupersonerna har gymnasial utbildning som högsta avslutade ut-
bildningsnivå. De har alla kompetensutvecklats internt, då samtliga har genomfört utbildning-
ar som är relaterade till arbetsuppgifterna. För att värna om deras anonymitet kommer de i 
resultat och analyskapitlet (kapitel 5) att hänvisas till som IP1-6. 
 

4.4 Genomförandet av intervjuerna 

Mason (2002:67) menar att uppgiften med att utföra kvalitativa intervjuer är en utmanande 
uppgift som kräver ett väl utfört planeringsarbete. Då jag valt att kvalitativ metod där jag ut-
gick från en semistrukturerad intervjuguide vid insamlandet av det empiriska materialet har 
jag mot bakgrund av detta valt att göra fenomenografiska intervjuer. Dahlgren och Johansson 
(2015:166) menar att med hjälp av denna teknik ges forskaren en möjlighet att få så utveck-
lade svar som möjligt vid intervjutillfället.  Jag har vid intervjutillfället använt mig av en tek-
nik där vanliga uttryck är till exempel ”ja”, ”jasså” och ”okej”, denna teknik benämner Dahl-
gren och Johansson (2015:166) som ”probing”. Jag har även använt mig av ”icke-verbal pro-
bing”, vilket enligt Dahlgren och Johansson gör att intervjupersonen vid intervjutillfället för-
står att den som intervjuar aktivt hörsammar det som sägs (Dahlgren & Johansson 2015:166) 
detta genom att ”humma”.  
 
De intervjuer som jag har genomfört har alla skett via telefon eftersom intervjupersonerna på 
grund av sitt arbete hade svårt att avsätta tid för en fysisk träff. Intervjuerna tog mellan cirka 
30–60 minuter och spelades in med hjälp av två ljudupptagningsenheter, detta för att minska 
risken att inspelat material skulle gå förlorat. Intervjuerna valde jag att direkt efter avslutat 
samtal transkribera ordagrant, samt med andra uppfattade ljud som till exempel hostningar 
eller skratt. Detta för att försäkra mig om att inget material av betydelse skulle gå förlorat in-
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för den kommande analysen, vilket Bryman (2011:430) menar kan bli en konsekvens när man 
gör om det talade språket till text.  
 

4.5 Analysmetod  

Jag har använt mig av en fenomenografisk analysmodell vilken är lämplig när man vill stu-
dera individers uppfattningar av ett fenomen (Dahlgren & Johansson 2015:172). Då detta är 
utgångspunkten i min studie bedömde jag att modellen var mest passande. Modellen baseras 
på sju steg, från att bekanta sig med materialet till att kondensera, jämföra, gruppera, artiku-
lera kategorier, namnge kategorierna och slutligen genomgå en kontrastiv fas (Dahlgren & 
Johansson 2015:167ff). Nedan följer en beskrivning av mitt tillvägagångsätt i respektive steg. 
 
Steg 1 – Jag bekantade mig med materialet genom att lyssna på intervjuinspelningar och se-
dan gå igenom det transkriberade materialet där jag samtidigt förde anteckningar i margina-
len. 
 
Steg 2 – Materialet kondenserades genom att jag klippte ut de passager som framstod som 
mest betydelsefulla och sedan grupperade dem i högar utifrån vilket fenomen de berörde för 
att få en tydligare överblick över mitt empiriska material. 
 
Steg 3 – Passagerna i högarna jämfördes med varandra för att söka finna olikheter och likheter 
i materialet. 
 
Steg 4 – Grupperingen av de likheter och olikheter som jag funnit krävde sin tid, då passager 
kom att flyttas mellan högarna och i vissa fall bilda nya kategorier allteftersom fler likheter 
och olikheter kom upp som kastade nytt ljus på materialet. 
 
Steg 5 – Kategorierna artikulerades dels för att finna kontentan av likheterna och dels för att 
”samla” ihop materialet, vilket gjordes med tydliga gränsdragningar mellan olika uppfattning-
ar där jag skapade nya kategorier ur de högar där variationerna bedömdes vara för stora.  Steg 
fyra och fem gjorde jag ett flertal gånger för att försäkra mig om att jag funnit rätt artikulering 
av kategorier.  
 
Steg 6 – Kategorierna namngavs genom att varje kategori fick en kort beteckning som fång-
ade känslan och meningen i kategorins innehåll. 
 
Steg 7 – I den kontrastiva fasen gick jag igenom passagerna ytterligare en gång för att se om 
det gick att föra samman kategorier där innehållet berörde samma saker, vilket resulterade i 
ett mindre antal kategorier, inom fenomenografin så kallade utfallsrum, som därmed blev mer 
uttömmande.  Jag har valt att kalla de kategorier som kom av den kontrastiva fasen för hu-
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vudkategorier, vilka fick namnen Arbetssituationen, Relationer och Incitament för varför man 
stannar. Dessa illustreras med hjälp av citat hämtade ur passagerna i respektive kategori.  
 

4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

4.6.1 Validitet 

För att kunna undersöka om en studie har god validitet bör forskaren kunna uppvisa att det 
fenomen som studerats är det som var avsett att studeras (Mason 2002:188; Kvale & Brink-
mann 2014:296). Kvale och Brinkmann (2014:297) menar att valideringen i en studie har att 
göra med hantverksskicklighet, något som innefattar att ständigt ifrågasätta, kontrollera och 
ett teoretiskt tolkande av resultaten. Jag har för att öka validiteten i min studie bland annat 
utfört en pilotstudie, detta med en anläggningsarbetare som finns i min bekantskapskrets. Syf-
tet med denna pilotintervju var att se om intervjuguiden som utformats uppfattades som lätt-
förståelig för min ”testpilot”. Det visade sig att vissa av de begrepp, som utgjorde ett par av 
mina frågor i intervjuguiden, uppfattades som för ”akademiska” och svåra förstå. Detta korri-
gerades av mig och den reviderade intervjuguiden var den som jag använde mig av vid inter-
vjutillfällena.  
 
Jag har vid intervjutillfällena då intervjupersonerna har använt sig av, för mig, svårförståeliga 
facktermer bett dem förklara dessa. Detta för att försäkra mig om att jag har förstått intervju-
personens svar som kan relateras till den fråga som ställdes. Vidare har jag, för att undvika 
missförstånd, vid vissa intervjutillfällen valt att omformulera frågan. Dessa åtgärder bedömer 
jag styrker min studies validitet.  
 

4.6.2 Reliabilitet 

Forskare menar att reliabilitet, möjligheten att för andra forskare återskapa ett exakt resultat 
av forskningen vid en annan tidpunkt och med samma metod, i kvalitativ forskning är svår att 
åstadkomma (Kvale & Brinkmann 2014:295). Detta då det finns svårigheter att replikera in-
tervjusituationen med samma exakta frågor för att de ska generera samma exakta svar som 
senare analyseras, detta till skillnad från det kvantitativa forskningsfältet där forskare med 
hjälp av mätinstrument kan mäta exaktheten i sina resultat av studien (Mason 2002:187; 
Kvale & Brinkmann 2014:295). LeCompte och Goetz (1982:32ff) skiljer begreppet åt genom 
begrepp som extern reliabilitet och intern reliabilitet. Gällande extern reliabilitet menar de likt 
Mason (2002) och Kvale och Brinkmann (2014) att det uppstår svårigheter när forskaren öns-
kar replikera den miljö och sinnesstämning som infann sig under studien. Intern reliabilitet 
avser den interna konsensus som forskare når genom att bestämma sig för ett gemensamt för-
hållningssätt och ett tolkningssätt till sin studie (LeCompte & Goetz 1982:41). Att genomföra 
en studie på egen hand kan göra att det blir lättare att åstadkomma intern reliabilitet då det 
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inte uppkommer motsättningar i vad som ska studeras på samma sätt som kan bli fallet om 
man är flera i ett forskarlag (Bryman 2011:352). Detta är dock inte något som garanterar in-
tern reliabilitet, eftersom en ensam forskare kan vara inkonsekvent i exempelvis frågorna som 
ställs i intervjuerna, och att intervjupersonerna därmed kan tolka frågorna på olika sätt. Ge-
nom att ha en semistrukturerad intervjuguide som jag följt under intervjutillfällena anser jag 
dock att den interna reliabiliteten har kunnat stärkas. 
 
Kvale och Brinkmann (2014) menar att tillförlitligheten är en faktor som kräver hänsyn vid 
exempelvis transkriberingen av det empiriska materialet och analysen av materialet (Kvale & 
Brinkmann 2014:225ff). Med detta i åtanke har jag vid transkriberingen av det empiriska 
materialet lyssnat igenom materialet noggrant och sedan gjort mitt yttersta för att transkribera 
ut intervjuerna ordagrant, vilket jag vill mena stärker reliabiliteten i studien. Dock baserat på 
ovan anfört och det faktum att syftet med min studie har varit att ta del av intervjupersonernas 
subjektiva upplevelser av de faktorer som ligger till grund för deras arbetstillfredsställelse, ser 
jag det som svårt att forskare ska kunna replikera denna studie och i en analys komma fram 
till exakt samma slutsatser. Det har heller inte varit min avsikt. Dock ser jag att denna studie 
kan i sin grund finnas med som material för andra studier för att utveckla förståelsen för det 
fenomen som jag har studerat. 
 

4.6.3 Generaliserbarhet 

Forskare menar att det resultat som kommit ur en kvalitativ undersökning där intervjuer har 
använts inte kan generaliseras till att representera en större population (Bryman 2011:369). 
Vid kvalitativa studier kan generaliseringen i stället göras genom att bedöma om resultaten 
kan ge indikationer på vad som kan komma att ske i en annan situation, det vill säga en analy-
tisk generalisering (Kvale & Brinkmann 2014:312). 
 
Jag har i min studie för att nå en analytisk generaliserbarhet sökt återge olikheter och skillna-
der i mitt empiriska material på ett illustrerande och nyanserat sätt och analysera dem med 
hjälp av min teoretiska ram. Detta för att kunna ge en korrekt bild av det fenomen som är fö-
remål för min studie samt för att genom att argumentera kring de teorier som kan förklara 
resultatet göra en teoretisk generalisering som kan översättas till liknande sociala samman-
hang. På så sätt ges läsaren möjlighet att bedöma om resultatet kan generaliseras till en ny 
situation, så kallad läsarbaserad analytisk generalisering (Kvale & Brinkmann 2014:312).  
 

4.7 Etiska överväganden 

Den kvalitativa intervjuprocessen utmärks av mänskliga interaktioner där moral och etik bör 
följas åt som en röd tråd genom hela studien (Kvale & Brinkmann 2014:97f; Widerberg 
2002:190).  För att försäkra mig om detta har jag i min studie valt att utgå från vetenskapliga 
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rådets riktlinjer vilka är Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 
Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002:7ff). Nedan följer mina ställningstaganden till dessa.  
 
Informationskravet: De individer som tillfrågades om de vill delta i studien har alla blivit in-
formerade om studiens syfte. Jag har även erbjudit samtliga intervjupersoner att maila inform-
ation i form av ett missivbrev vilket samtliga intervjupersoner tackade nej till. Vid själva in-
tervjutillfället började jag med att återigen beskriva syftet med studien, jag informerade även 
om att studien mynnar ut i en uppsats som kommer att examineras av en examinator och en 
eller två opponenter samt att den senare kan komma att läggas upp i databasen DIVA. Jag bad 
om deras tillåtelse att spela in intervjun och försäkrade dem om att ingen annan än jag skulle 
ha tillgång till materialet samt att det efter transkriberingen skulle raderas. Vidare informerade 
jag dem om att de i det utskrivna materialet skulle vara anonyma. När väl all information del-
getts den individ som skulle intervjuas försäkrade jag mig om att han var bekväm med situat-
ionen och deltog i studien av egen fri vilja. Att informera intervjupersonerna om studien be-
nämner Kvale och Brinkmann (2014:107f) som informerat samtycke.   
  
Samtyckeskravet: Jag har som ovan nämnts förvissat mig om att intervjupersonerna har delta-
git i studien av egen fri vilja, samt för att ytterligare säkerställa samtyckeskravet, bett om de-
ras samtycke till att spela in intervjuerna.  
 
Konfidentialitetskravet: De intervjupersoner som deltagit i studien har alla blivit informerade 
om att all den information de delgivit kommer att anonymiseras. För att tydliggöra detta har 
jag för intervjupersonerna beskrivit att inget av det som sagts kan komma att sammankopplas 
med dem. Detta för att de skulle känna sig trygga i att jag har för avsikt att värna om deras 
anonymitet genom hela studien. Kvale och Brinkman (2014:109) menar att forskaren i största 
möjliga mån ska värna om intervjupersonernas privatliv. Detta vill jag mena att jag har efter-
strävat genom hela denna process bland annat genom att i min analys benämnt respektive in-
tervjuperson med IP och en slumpmässigt vald siffra samt genom att välja ut citat som gör att 
det finns en liten, om ens någon, risk för att känna igen personen bakom citatet.  
 
Nyttjandekravet: För att säkerställa att ingen annan skulle kunna ta del av det datamaterial 
som jag samlade in, transkriberade och analyserade har jag, precis som jag lovat mina inter-
vjupersoner, förvarat dem i säkert förvar. Jag har även sett till att mitt insamlade material end-
ast kommer att användas för min studie och inte låtit andra få tillgång till det för att säkerställa 
kravet. 
 

4.8 Metoddiskussion   

Det finns inom den kvalitativa forskningen ett flertal olika datainsamlingsmetoder att välja på. 
En av dem är work-along, som enligt Wadel (2011:134) är en metod där forskaren själv utför 
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arbetstagarnas olika arbetsuppgifter och följer informanterna i deras dagliga arbete för att er-
hålla en möjlighet att ta del av omständigheter som deltagarna själva inte kan beskriva med 
ord. Om tid och möjlighet fanns samt om jag inbjöds till att för en tid vara delaktig i arbetet, 
ser jag det som möjligt att work-along metoden skulle generera intressanta resultat.  
 
Värt att diskutera är att de kvalitativa intervjuerna genomfördes via telefon. En face-to-face 
intervju ger den som intervjuar en större möjlighet att ”höra” det som inte sägs, detta genom 
att läsa av intervjupersonens kroppsspråk, vilket kan ge en balans i samtalet (Bryman 
2011:213). Det finns dock flera fördelar med telefonintervjuer jämfört med direkta intervjuer 
(Bryman 2011:432). De kan till exempel göra att intervjupersonen känner sig mer bekväm 
med att ge känslig information. Telefonintervjuer är också att föredra när intervjupersonerna 
befinner sig på avlägsna platser eftersom de är mer kostnadseffektiva och gör det möjligt att 
utföra en intervju med människor som är svåra att nå (Bryman 2011:432; Kvale & Brinkmann 
2014:190). Eftersom de intervjupersoner som ingår i mitt urval arbetar på olika orter runt om i 
Sverige finner jag med bakgrund av detta att telefonintervjuer är ett lämpligt tillvägagångssätt 
för min studie. 
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5 Resultat och analys  

I detta kapitel presenteras analysen och resultatet av det empiriska materialet, vilket utgår 
från tre huvudteman; Arbetssituationen, Relationer samt Incitament till varför man stannar. 
Dessa tre huvudteman var de som framkom tydligast ur materialet. Under respektive huvud-
tema följer ett antal underteman där intervjupersonernas svar redovisas och förklaras med 
hjälp av den teoretiska ramen. Ibland förekommer citat i anknytning till texten för att illu-
strera det som analyseras. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av vad jag kommit fram 
till utifrån respektive huvudtema.  
 

5.1 Arbetssituationen 

Temat Arbetssituationer behandlar det som framkommit ur materialet gällande anläggnings-
arbetarnas arbetsuppgifter, lojalitet och yrkesstolthet, uppfattningar om arbetet samt balans.  
 

5.1.1 Arbetsuppgifterna 

I det empiriska materialet går att utläsa att samtliga intervjupersoner upplever att autonomi i 
arbetsuppgifterna, till exempel i form av att de ges utrymme att själva lägga upp sina arbets-
uppgifter samt har möjlighet till inflytande, är faktorer som påverkar deras arbetstillfredsstäl-
lelse positivt. Följande citat illustrerar detta. 
 

Vi har frihet men inom ramar, vi får påverka med planering och så, jag tycker vi har rätt myck-
et att säga till om… Jag skulle inte vilja att någon stod med en pekpinne och berättade varje 
steg för mig… nääe det skulle jag inte orka med, jag trivs bra med att det är fritt, och man har 
rätt mycket frihet.  (IP6) 

 
Hanson (2004:122f) menar att möjlighet till inflytande och att ta egna initiativ är faktorer som 
bidrar till hanterbarhet, vilket kan förklara denna typ av utsagor. Att individerna upplever sig 
förfoga över tillräckliga resurser för att känna den egenkontroll som leder till hanterbarhet, på 
det sätt som Antonovsky (2005:45) beskriver, visar sig i deras utsagor om att de har ett fritt 
arbete med möjlighet att planera sin arbetsdag, genom att exempelvis arbeta långa arbetsda-
gar. Anläggningsarbetarna beskriver hur de då har möjlighet att ”jobba in” fredagar så att de 
kan vara lediga med sin familj. Denna möjlighet kan tyda på att de har lättare att hantera de 
stressorer som kan uppkomma i den påfrestande arbetssituation där de är verksamma. 
 
Vidare uttrycker merparten av intervjupersonerna att de är säkra i sin roll i arbetet, vilket de 
menar skapar en trygghet. Detta kan förstås med hjälp av Hansons (2004:121) beskrivning av 
komponenten begriplighet, vilken enligt Hanson innebär att ha insikt i arbetsprocessen. An-
läggningsarbetarna beskriver att de genom sin hantverksskicklighet och erfarenhet i yrket 
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samt vetskap om när och hur arbetsuppgifterna ska utföras, gör att de upplever sig vara säkra i 
sin arbetsroll. Detta tyder på att de har en hög begriplighet på det sätt som Hanson beskriver.  
 
De intervjupersoner som inte uttrycker denna känsla av erfarenhet och förståelse i arbetsupp-
gifterna och den egna rollen känner trots det även de en trygghet, vilken i stället grundar sig i 
att de får stöd från arbetskamrater i sina arbetsuppgifter. Dessa intervjupersoner kan jag se har 
en förmåga att hantera situationen av bristande erfarenhet och insikt i arbetsuppgifterna. Detta 
kan förklaras med hjälp av Antonovskys (2005:16f, 57) termer, då jag kan se att situationen är 
en stressor, men att intervjupersonerna besitter GMR i form av socialt stöd vilka enligt Anto-
novsky ger ökad förmåga att hantera dessa stressorer. Detta tolkar jag som att intervjuperso-
nerna har en stark KASAM då de visar upp att de tar sig an problemet med ett positivt för-
hållningssätt. 
 

5.1.2 Lojalitet och yrkesstolthet 

De flesta av intervjupersonerna uttrycker en yrkesstolthet i form av arbetsmoral och en lojali-
tet gentemot företaget och kollegorna. Detta har inte bara att göra med starka band till företa-
get som sådant, utan handlar i de flesta fall snarare om en lojalitet och driv att arbeta för att 
åstadkomma tillfredsställelse utanför arbetet. Faktorer som lön, de arbetskamrater man ”ligger 
ute på trakt” med samt familj är viktigare än tillfredsställelse i själva arbetet.  Detta kan illu-
streras av följande citat. 
 

(…) jag försöker ju så gott som man kan… är man anställd någonstans så måste man ju göra 
sitt bästa i arbetet, det är jätteviktigt att man gör… klart att det är jobbigt på jobbet men man 
måste ändå försöka även fast att det bär emot (IP5)  
 
Att komma överens är ju A och O i det här yrket, men det går ju inte att vara hemma från job-
bet bara för att man inte trivs, det är bara att bita ihop och hoppas på att nästa vecka blir an-
norlunda, så är det ju, jobbet går ju alltid först, allt annat får komma sen. Du kan ju inte bara 
skita i att gå till jobbet. (IP1) 

 
Dessa aspekter i det empiriska materialet kan förstås genom teorin om arbetsinbäddning (Mit-
chell et al. 2001). Den aspekt av arbetsinbäddningsteorin som benämns som länkar, belyser de 
förbindelser, såväl formella som informella, som en individ har med sitt sociala, psykologiska 
och ekonomiska nät (Mitchell et al. 2001:1104). I det empiriska materialet kan jag se att i 
intervjupersonernas nät ingår såväl arbetskamrater som familj, och ju fler länkar som finns 
desto högre är personens arbetsinbäddning. Ovanstående citat visar också att intervjuperso-
nerna känner en yrkesstolthet, vilket Hanson menar ger meningsfullhet i arbetssituationen. 
Detta framgår även av övrigt intervjumaterial där de flesta intervjupersoner uttrycker en syn 
på arbetet som en plikt. De visar också att de trots motgångar kan hantera sin arbetssituation 
genom egen kontroll och resurser i form av kollegor, vilket tyder på en hög hanterbarhet en-
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ligt Antonovskys (2005:45) och Hansons (2004:122) beskrivningar. De hittar också mening i 
det som ligger utanför arbetet, i det här fallet fritiden. Eftersom fritiden i anläggningsarbetar-
nas fall är att betrakta som en del av arbetssituationen då de arbetar på traktamente, kan detta 
också ses bidra till att de har en hög grad av meningsfullhet i arbetet.  
 

5.1.3 Uppfattningar om arbetet 

Något som framkommer särskilt tydligt ur det empiriska materialet är intervjupersonernas 
uppfattningar om att ”ligga ute på trakt” och vad det innebär för dem. De flesta uttrycker en 
nöjdhet med sitt arbete och upplever den flexibilitet och variation som arbetet ger som positivt 
för arbetstillfredsställelsen, trots vissa motgångar i själva arbetet. Detta visar följande citat. 
 

Man kan koncentrera sig på arbetet och göra de timmar som krävs… jag trivs ju att åka runt till 
olika städer… tror att jag skulle bli tokig av att gå till samma arbete… sitta i samma lokal på 
samma stol år ut och år in… men jag är ju så van. Ibland är det bra, vi har det ju roligt när vi 
ligger ute… sen ibland klart det kan vara dåligt, men vad ska man göra, man måste ju jobba. 
(IP2) 

 
 En viktig faktor för samtliga intervjupersoner är att arbetet ger möjlighet att arbeta utomhus 
och på olika geografiska platser, samt att arbetet innebär fysisk aktivitet. De intervjupersoner 
som upplever negativa aspekter av arbetet menar att det beror på familjesituationen. En inter-
vjuperson uttrycker följande gällande att ligga ute på trakt. 
 

(…) Det har att göra med familjesituationen. Eftersom att jag har jobbat så pass länge är det 
klart att även det går upp och ner… men samtidigt… det är ju något som tilltalar en, det här 
med att ligga ute… annars skulle man ju inte hålla på… klart att det i långa perioder har varit 
svårt, då speciellt när barnen var små och så. (IP3) 

 
Jag kan även här se att det trots de negativa uppfattningar som intervjupersonerna lyfter fram 
kring arbetet finns något som motiverar dem i arbetet. Detta tyder på att anläggningsarbetarna 
upplever meningsfullhet, som enligt Antonovsky (2005:45f) gör att de kan konfronteras med 
händelser av negativ karaktär (Antonovsky 2005:45f). Det som man kan se motivera arbetsta-
garna är exempelvis tillfredsställande fysisk arbetsmiljö, vilket är en av de faktorer som Han-
son (2004:123ff) nämner som bidragande till att man upplever meningsfullhet. 
 

5.1.4 Balans 

Det framkommer ur det empiriska materialet att det finns vissa skillnader i upplevelsen av 
balansen mellan arbete och privatliv. En av de sex intervjupersonerna uttrycker att det är posi-
tivt att arbeta på traktamente då det påverkar hans privata relationer till det bättre. Fem av de 
sex intervjupersonerna upplever däremot att privatlivet påverkas negativt av arbetssituationen, 
främst på grund av det faktum att de arbetar på traktamente då det försvårar planeringen i pri-
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vatlivet, i huvudsak med familj. De flesta intervjupersonerna uttrycker dock att de upplever att 
de positiva aspekterna överväger de negativa. Följande citat är ett exempel på detta. 
 

Det gäller ju att hitta en balans, det har alltid varit viktigt. Du kan ju inte ligga ute på jobb ett 
helt år, det är helt omöjligt… det finns ingen som klarar av det, och om man ligger borta så vill 
man ju jobba in fredagarna. Man måste hitta en balans. (IP2) 
 
Ibland jobbar vi sent så då orkar man ingenting utan går upp och lägger sig. Men ibland efter 
jobbet så kan vi gå och se en hockey- eller fotbollsmatch. Man får försöka hitta på saker som 
underlättar så att tiden går fortare när man ligger ute. Man vill ju bara må bra. (IP5) 

 
Många av intervjupersonerna menar att privatlivet inte påverkar arbetssituationen, utan att 
man måste skilja dessa åt. Det som händer i privatlivet får inte ge effekt på arbetssituationen 
menar intervjupersonerna. En av intervjupersonerna menar dock att händelser i privatlivet kan 
påverka möjligheten att utföra arbetet, men menar att om så blir fallet och man inte får stöd 
från cheferna får man acceptera det och ändå prioritera arbetet, vilket återigen belyser den 
arbetsmoral som förekommer hos de anställda på företaget.  
 
Här vill jag lyfta in Antonovskys (2005) salutogenetiska modell och dess GMR. Det som in-
tervjupersonerna framhåller gällande upprätthållandet av balansen mellan privatliv och arbets-
liv kan förstås med hjälp av GMR vilka ger ökad förmåga att hantera stressorer (Antonovsky 
2005:16f, 57). Det finns hos intervjupersonerna positiva aspekter av arbetssituationen som 
överskuggar de negativa aspekterna. Dessa inkluderar lön, stöd från kollegor och gott själv-
förtroende, och som visar att intervjupersonerna besitter GMR som Antonovsky (2005:57) 
menar bidrar till livserfarenheter som förstärker eller upprätthåller ett stark KASAM. De in-
tervjupersoner som upplever den bristande balansen i arbetssituationen svår, på grund av det 
faktum att de arbetar på traktamente, kan i stället sägas ha ett svagare KASAM. Detta ef-
tersom de gjort livserfarenheter som karaktäriseras av bristande entydighet i det avseende som 
Antonovsky (2005:57) beskriver, det vill säga GMB.  
 

5.2 Relationer 

Temat Relationer behandlar det som framkommit ur det empiriska materialet kring arbetsta-
garnas relationer till chefer, arbetskamrater, och hur det påverkar arbetstagarna i deras vardag.   

5.2.1 Chefer 

När det gäller arbetstagarnas upplevelser av relationen till sina chefer kan jag utläsa att där 
finns positiva uppfattningar om relationerna. Flertalet arbetstagare upplever att kommunikat-
ionen och samarbetet är bra samt att det finns en ömsesidig respekt och lyhördhet där alla får 
komma till tals, vilket de menar är positivt för att arbetet ska fungera smidigt. Detta upplever 
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arbetstagarna också vara viktiga faktorer för arbetstillfredsställelsen. Följande citat illustrerar 
detta. 
 

Jag tycker att jag har en bra relation till cheferna, vi har högt i tak, jag känner att vi kan prata 
om allt… klart att det blir tjafs ibland men det löser sig alltid… det är ju jätteviktigt för hur 
man mår på arbetsplatsen, skulle man ha chefer som är dumma i huvudet så vet jag inte… då 
går det inte att jobba ihop… för även om vi inte gör arbetsuppgifterna tillsammans så måste ju 
vårt samarbete fungera. (IP4) 

 
Arbetstagarna upplever att cheferna ger klara och tydliga målbilder som underlättar 
arbetet och skapar en god förståelse för arbetstagarnas uppgifter och roller, vidare att 
kommunikationen är viktig för att arbetet ska ”flyta på”. 
 

(…) vi har en rak och tydlig kommunikation har vi. De ställer höga krav på mig… det är väl-
digt enkelt att göra det man ska, de säger vad jag ska göra och jag vet hur jag ska göra det… 
(IP6) 

 
Ovanstående utsagor visar att arbetstagarna har en begriplighet, då jag kan se att individerna 
upplever att relationen till cheferna bidrar till en förståelse och en ordning i arbetet, på det vis 
som Antonovsky (2005:44ff) menar är av betydelse för begripligheten. Hanson (2004:121) 
menar att insikt i arbetsprocessen och vilken roll man har i denna är viktigt för begripligheten, 
vilket jag också kan se är fallet för mina intervjupersoner som uppger att kommunikation är 
viktigt för att arbetet ska ”flyta på”. Vidare kan jag i det empiriska materialet utläsa att inter-
vjupersonerna har en förmåga att kommunicera med sina chefer, vilket enligt Hanson 
(2004:122) är värdefullt för individens hanterbarhet. Man kan således se att relationen till 
cheferna är viktig för intervjupersonerna och att det bidrar till deras KASAM. 
 
Anläggningsarbetarnas beskrivningar visar också att kommunikationen med cheferna är en 
viktig faktor i deras arbetssituation. Utsagorna visar att det finns ett slags överensstämmelse 
mellan vad intervjupersonerna vill uppnå med sitt arbete och vilka yrkesfärdigheter som krävs 
av dem. Genom relationen till cheferna kommuniceras att anläggningsarbetarna har de för-
mågor som arbetet kräver. Detta kan förklaras av aspekten samstämmighet, vilket enligt Mit-
chell et al. (2001:1104) innebär att exempelvis individens värderingar och karriärmål är sam-
stämmiga med vad arbetet kräver. Jag kan också se att arbetstagarna genom relationen till 
cheferna, där de upplever sig ha en rak och tydlig kommunikation och en ömsesidig respekt, 
känner en bekvämlighet i arbetet i likhet med samstämmighetsaspekten. 
 

5.2.2 Arbetskamrater 

Genomgående i det empiriska materialet finns upplevelser av att relationen till arbetskamrater 
är viktig för arbetstillfredsställelsen. Arbetstagarnas arbetssituation innebär att de till stor del 
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både arbetar tillsammans och lever tillsammans utanför arbetstid, i och med att de arbetar på 
”trakt”. Med anledning av detta menar samtliga intervjupersoner att det är viktigt att relation-
en till arbetskamraterna fungerar, således även utanför arbetet. Samtidigt framhåller intervju-
personerna även här att arbetsmoral är viktigt så till den grad att arbetet måste gå före goda 
relationer. Samtliga menar dock att en god relation till arbetskamrater bidrar till trivsel och att 
arbetsuppgifterna blir mer hanterbara. Exempel på citat som talar för detta är följande. 
 

Är man ute på jobb med människor som man tycker om är det ju bra mycket lättare att jobba 
med tråkiga arbetsuppgifter och så. Fast det är klart… det är ju en sak att arbeta ihop men det 
är ju minst lika viktigt att det fungerar på fritiden sen… på kvällar och sånt… det är väl det 
som är det jobbiga, man vill ju jobba ihop med en kille som gillar samma saker så att vi kan 
göra saker på fritiden ihop… fungerar inte det här så kommer det påverka arbetet sen… det tror 
i alla fall jag att det gör. (IP1) 

 
Även när det gäller relationerna till arbetskamrater anser intervjupersonerna att kommunikat-
ion och lyhördhet är viktigt. Flera av intervjupersonerna framhåller att relationerna till arbets-
kamrater inte bara är viktiga på individnivå, utan att det måste fungera i hela gruppen. Många 
av intervjupersonerna framhåller att de som inte har trivts i gruppen också har sökt sig ifrån 
företaget. Detta kan förklaras av arbetsinbäddningsteorin enligt vilken en låg arbetsinbädd-
ning inte har samma avgörande effekt för valet att lämna arbetet som brist på arbetstillfreds-
ställelse (Mitchell et al. 2001:1117). 
 
Mitchell et al. (2001:1104) menar att de trådar som förbinder individen till vänner och social 
miljö kan vara av olika stor betydelse. Anläggningsarbetarna uttrycker att goda relationer till 
arbetskamrater är viktig för välbefinnandet och motivationen att fortsätta arbeta. Vikten av att 
relationerna fungerar såväl inom som utanför arbetet, gör att relationerna till arbetskamraterna 
blir en tydligt urskiljbar förbindelse i sammanhanget, det vill säga en länk, som bidrar till ar-
betsinbäddning. Detta kan vara en faktor som förklarar anläggningsarbetarnas avsikter att 
stannar kvar eller inte.  
 

5.3 Incitament till varför man stannar  

Detta tema behandlar faktorer som påverkar anläggningsarbetarnas val att stanna kvar i arbe-
tet. Det som framkommit tydligast är faktorer kopplade till incitament som välbefinnande och 
trygghet. 

5.3.1 Välbefinnande 

Som redovisats ovan är trivsel viktigt för arbetstillfredsställelsen, och även något som bidrar 
till att arbetstagarna stannar kvar hos företaget. Det som främst skapar arbetstillfredsställelse 
hos de anställda är trivseln och gemenskapen på företaget samt att relationerna till arbetskam-
rater är tillfredsställande. Det finns en gemensam bild av att stämningen och klimatet i arbets-
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situationen bidrar till välbefinnande och påverkar valet att stanna kvar på företaget. Detta illu-
strerar följande citat. 
 

(…) det är nog det som gör att många slutar, eller är kvar, just det att man upplever att gruppen 
är bra… jag trivs ju bra med mina arbetskamrater så jag trivs, och därför stannar jag kvar. Man 
måste ju må bra i jobbet, hur skulle det fungera annars… det gör det ju inte… det går inte… att 
må bra är ju en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb överhuvudtaget. (IP6) 

 
Flera av intervjupersonerna framhåller att det är viktigt att ha ett arbete, men att det inte är 
arbetsuppgifternas art som är avgörande i valet att stanna kvar. Vidare råder det delade me-
ningar kring vikten av utveckling i arbetet. Några av intervjupersonerna menar att utveckling i 
arbetet är en viktig faktor för välbefinnandet och valet att stanna kvar, medan andra upplever 
sig vara nöjda där de är idag. När det gäller autonomi och inflytande i arbetet upplever de 
flesta att det är viktigt för att de ska må bra och vilja arbeta kvar hos företaget. Följande citat 
visar detta. 
 

Nu har ju jag haft samma arbete i 28 år, klart man kan ju bli arbetsledare… men det har inte 
påverkat mig att det inte finns möjligheter till att avancera, jag har alltid varit nöjd med det jag 
har. (IP4) 
 
Jo men jag tycker ju om att få vara med och påverka och bestämma… och det tycker jag att jag 
får göra här, det är också en grej som gör att jag stannar kvar. (IP3) 

 
Utifrån ovanstående utsagor kan jag se att motivationskomponenten, meningsfullheten, i An-
tonovskys salutogenetiska modell, är uppfylld hos arbetstagarna på företaget, eftersom fak-
torer som god relation till arbetskamrater och autonomi som bidrar till en mening värd att en-
gagera sig i. Intervjupersonernas uppfattningar kan också förklaras med hjälp av Mitchells et 
al. (2001:1104) teori om arbetsinbäddning och aspekten länkar. Intervjumaterialet visar att 
arbetstagarna har ett stort nät med många länkar till sina arbetskamrater och sin sociala och 
fysiska miljö. På så sätt har anläggningsarbetarna en hög grad av arbetsinbäddning i sin soci-
ala omgivning därmed ingen avsikt att lämna sitt arbete, och att detta tillsammans med att de 
känner tillfredsställelse på grund av relationer med kollegor inom och utom arbetstiden gör att 
de väljer att stanna kvar. 
 

5.3.2 Trygghet 

Intervjumaterialet visar att många trygghetsskapande faktorer är av betydelse för arbetstagar-
nas val att stanna kvar i arbetet. Flertalet intervjupersoner framhöll att balansen mellan arbets-
liv och familjeliv, samt att arbetet genererar en god ekonomisk situation bidrar till att de mo-
tiveras att stanna. Vidare framkommer uppfattningar om att det är viktigt att företagets orga-
nisering fungerar, till exempel att löneutbetalningar sker på utsatt tid. Nedanstående citat visar 
på balansens betydelse. 
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Det är ju mer viktigt… om det inte fungerar hemma… har man inte en förstående familj så är 
det ju klart att det blir svårt att ligga ute så pass mycket som vi gör… samtidigt måste vi ju ha 
pengar… fast det är klart det måste fungera, för det är klart att det är ju en påfrestning för den 
som är hemma som sköter allt… som sagt, skulle inte det fungera så är det ju bara att sluta på 
stört. (IP2) 

 
Något som påverkar valet att stanna kvar i arbetet ser jag också vara att intervjupersonerna 
upplever en trygghet i anställningen som sådan och i att de behärskar arbetsuppgifterna. Hos 
många kommer denna trygghet av att de har en stor erfarenhet i yrket samt varit anställda 
länge. I andra fall kommer den av vetskapen om att de får hjälp och stöd från arbetskamrater i 
arbetsuppgifterna. Denna trygghet upplevs kunna bli hotad om man väljer att inte stanna kvar 
på företaget, eftersom anläggningsarbetarna på grund av sin smala specialistkompetens kan få 
svårt att finna ett liknande arbete, vilket följande citat illustrerar. 
 

(…) det är speciella arbetsuppgifter som vi har, så vi kan ju liksom inte skaffa oss ett annat 
jobb… så efter alla dessa år så är det ju svårt att hitta ett annat jobb, det är ju bara vi som gör 
det vi gör… sen har man ju inte speciellt mycket nytta av de tre åren som jag gick i gymna-
siet… jag kommer ju liksom inte ihåg det. (IP1) 
 

Anläggningsarbetarnas utsagor visar vilka uppoffringar skulle komma att krävas av dem om 
de skulle lämna sitt arbete. I deras fall handlar det om att de skulle vara tvungna att ge upp 
såväl materiella, psykologiska och sociala fördelar, i form av lön, den stabilitet som arbetet 
innebär eller en hemvist där de känner sig trygga och respekterade. Ju fler uppoffringar av 
denna sort man måste göra desto svårare blir det att lämna arbetet (Mitchell 2001:1105). En 
intressant aspekt som framkom ur det empiriska materialet var att ingen av intervjupersonerna 
har planer på att lämna arbetet – en av intervjupersonerna är fast besluten att stanna fram till 
pensionsavgången – vilket ytterligare ger uttryck för den höga grad av arbetsinbäddning som 
råder hos anläggningsarbetarna på företaget.  
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6 Slutsatser 

Syftet med denna magisteruppsats var att ur ett medarbetarperspektiv belysa vilka arbetsmil-
jöfaktorer som är av betydelse för arbetstillfredsställelsen bland anläggningsarbetare i as-
faltbranschen. Vidare ämnade jag undersöka hur dessa faktorer påverkar valet att stanna 
kvar i arbetet. Nedan presenterar jag de slutsatser jag nått fram till genom att besvara de 
frågeställningar som studien utgått från. 
 

6.1 Vilka möjliga arbetsmiljöfaktorer är av betydelse för arbetstillfredsställelsen hos 
medarbetarna på företaget? 

De arbetsmiljöfaktorer som var mest framträdande ur det empiriska materialet som viktiga för 
arbetstillfredsställelsen berörde sociala relationer. Dessa visade sig vara av betydelse både i 
arbetet som sådant men också utanför arbetet. Anläggningsarbetarnas speciella arbetssituation 
gör att de är i behov av goda relationer med arbetskamrater även på fritiden, eftersom de oft-
ast arbetar på traktamente och därmed umgås utanför arbetet i högre utsträckning än man gör i 
många andra typer av arbeten. Vidare ser de att relationen till cheferna som karaktäriseras av 
rak och tydlig kommunikation var av betydelse för arbetstillfredsställelsen. Detta då det leder 
till fungerande organisering som gör att arbetet ”flyter på”. Utifrån detta kan jag se att an-
läggningsarbetarnas hanterbarhet i arbetssituationen är den komponent i Antonovskys (2005) 
salutogenetiska modell som har störst betydelse för arbetstillfredsställelsen. Det Antonovsky 
(2005) antyder, att de tre komponenterna skulle vara beroende av varandra för att en individ 
ska dras åt den friska polen, är dock något som jag inte kunnat se i min studie. 
 
Andra faktorer som var av betydelse för arbetstillfredsställelsen för anläggningsarbetarna be-
rörde arbetsuppgifterna. Den frihet som kommer av möjligheten att få inflytande i och planera 
sina arbetsuppgifter utefter de förutsättningar de har i sin arbetssituation ger anläggningsarbe-
tarna en autonomi som ger dem tillfredsställelse i arbetet. Det faktum att de är specialiserade 
inom en förhållandevis snäv yrkesgren på arbetsmarknaden gör att de känner trygghet så 
länge de arbetar kvar, eftersom de får erkännande i att de har de yrkesfärdigheter som krävs 
för att utföra ett bra jobb. Detta visar sig också i en yrkesstolthet och arbetsmoral som bidrar 
till arbetstillfredsställelsen. Deras unika arbetsförhållanden som innebär arbete i utomhusmiljö 
och variation i arbetsuppgifterna visade sig också vara faktorer av betydelse för arbetstill-
fredsställelsen.  
 
Det visade sig dock att de arbetsuppgiftsrelaterade faktorerna inte var de som hade störst be-
tydelse för varför man stannar kvar i arbetet. Det var de sociala aspekterna, främst relationer-
na med arbetskamrater, som var mest betydande för anläggningsarbetarnas välbefinnande och 
därmed bidrog till den arbetstillfredsställelse som motiverar dem att stanna kvar i arbetet. 
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6.2 Hur påverkar i så fall dessa faktorer medarbetarnas val att stanna kvar i yrket?  

Efter att ha analyserat intervjumaterialet kan jag se att ovan nämnda faktorer påverkar valet 
att stanna kvar i arbetet på olika sätt då de bidrar till incitament som motiverar arbetstagarna i 
arbetssituationen. Några av de incitament som var mest framträdande berörde individernas 
välbefinnande. Välbefinnande grundar sig hos intervjupersonerna i exempelvis trivsel med 
och goda relationer till arbetskamrater, samt autonomi och inflytande i arbetssituationen.   
 
Andra centrala incitament visade sig vara relaterade till trygghet, och kom av balans mellan 
arbete och privatliv, känsla av att man behärskar arbetsuppgifterna och den yrkesstolthet det 
medför samt fungerande rutiner och organisering. Något som visade sig skulle kunna hota 
denna trygghet var det faktum att deras profession är så specialiserad i sitt slag och därmed 
skulle generera för många uppoffringar i form av exempelvis lön och relationer med arbets-
kamrater.  
 
Dessa incitament kan till viss del förklaras med hjälp av Mitchells et al. (2001) teori om ar-
betsinbäddning då de visar att anläggningsarbetarna har en hög arbetsinbäddning som knyter 
dem inte bara till arbetet som sådant utan även till andra delar i deras sociala, psykologiska 
och ekonomiska nät. Genom dessa incitament som framkom ur intervjumaterialet går det att 
dra slutsatsen att de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna som varit centrala för individerna på-
verkar deras val att stanna i arbetet.  
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7 Avslutande diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet av min studie och de slutsatser som jag dragit. Kapitlet 
avslutas med ett förslag på fortsatt forskning inom området. 
 

7.1 Resultatdiskussion 

Min studie visar att det fanns ett flertal arbetsmiljöfaktorer av betydelse för den upplevda ar-
betstillfredsställelsen hos anläggningsarbetarna. Anläggningsarbetare på det företag som jag 
undersökt visar dock upp en relativt homogen uppfattning av arbetsmiljön. De faktorer som 
var mest framträdande och som förekom hos samtliga intervjupersoner är faktorerna sociala 
relationer med arbetskamrater samt autonomi i arbetsuppgifterna. Dessa är faktorer som även 
i tidigare forskning utförd bland poliser och sjuksköterskor visat sig påverka arbetstillfreds-
ställelsen (Brough & Frame 2004; Curtis & Glacken 2014; Laarabee et al. 2010; Zhao et al. 
1999). Genom anläggningsarbetarnas beskrivningar av varför dessa faktorer är av betydelse 
för arbetstillfredsställelsen. Mitt resultat bidrar således till kunskap kring faktorer som är av 
betydelse hos individer inom anläggningsbranschen och visar att uppfattningarna kan se ut på 
liknande sätt inom branscher med jämförbara arbetsförhållanden. Min studie kan även tillföra 
en kvalitativ aspekt till Schüttes et al. (2014) enkätstudie i vilken de kommer fram till att brist 
på arbetstillfredsställelse har samband med låg känsla av gemenskap och låg grad av frihet.  
 
En annan intressant aspekt av resultatet är att anläggningsarbetarnas arbetstillfredsställelse 
påverkas av psykosociala faktorer utanför arbetsmiljön, men som är relaterade till arbetssitu-
ationen, till exempel ett fungerande privatliv där både familj och arbetskamrater i anlägg-
ningsarbetarnas fall ingår. Detta stöder ytterligare uppfattningen att man även måste se till 
faktorer i den sociala miljö som arbetet är inbäddat i för att kunna få en förståelse för hur in-
divider upplever sina arbeten, i likhet med det Katz (1978:217ff) kommer fram till i sin studie. 
 
Vidare visar min studie att de faktorer som har betydelse för arbetstillfredsställelsen hos inter-
vjupersonerna också bidrar till incitament som påverkar deras val att stanna kvar i sitt arbete. 
De incitament som utifrån mitt resultat visat sig vara mest avgörande är välbefinnande och 
trygghet i arbetet. Trots att ohälsotalen är särskilt höga hos anläggningsarbetare (Arbetsmiljö-
verket 2015:90) är det mest vanligt att individer inom denna yrkesgrupp stannar kvar i sina 
arbeten i minst 20 år (Entreprenadaktuellt 2010). Något som motiverar valet att stanna kvar i 
denna olycksdrabbade bransch kan vara just dessa incitament. Den trivsel som kommer av 
exempelvis sociala relationer med arbetskamrater och den yrkeskompetens som genererar 
trygghet leder till en varaktighet i anläggningsarbetarnas arbetsliv eftersom de inte vill riskera 
att förlora dessa förmåner.  
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Utifrån dessa resonemang ser jag att det kvantitativa resultatet av Tziners et al. (2014:560f) 
studie, tillsammans med mitt kvalitativa resultat skulle kunna ge ytterligare förståelse för hur 
psykosociala arbetsmiljöfaktorer kan överstiga intentionerna att avsluta sitt arbete. Tziner et 
al. (2014) kommer fram till att om en individs arbete är en central arena för arbetstillfredsstäl-
lelse, kommer individen att göra sitt yttersta för att uppnå detta. Eftersom psykosociala fak-
torer utanför arbetet i anläggningarnas fall är en del av deras arbetssituation som helhet, blir 
deras arbetssituation en central och omfattande del i deras liv och utgör således deras främsta 
arena för arbetstillfredsställelse. De lägger därför stor energi på att uppnå denna arbetstill-
fredsställelse för att känna det välbefinnande och den trygghet som ger dem incitament till att 
stanna kvar i arbetet. 
 
Utifrån mitt resultat kan jag också se att teorierna om KASAM (Antonovsky 2005; Hanson 
2004) och teorin om arbetsinbäddning (Mitchell et al. 2001) kan ses i relation till varandra. 
Detta då meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet skulle kunna bidra till en individs ar-
betsinbäddning på så sätt att den KASAM man får av att dessa tre aspekter är uppfyllda kan 
leda till att man har mer tydligt urskiljbara länkar till sitt sociala, psykologiska och ekono-
miska nät. Då anläggningsarbetarna upplever att sociala relationer och autonomi är viktiga 
faktorer för arbetstillfredsställelsen kan dessa faktorer antas innebära att individerna upplever 
en hög grad av KASAM. De incitament till valet att stanna i arbetet och som kommer av 
dessa faktorer kan således tänkas innebära hög arbetsinbäddning då incitamenten berör välbe-
finnande och trygghet, vilka kan ses som viktiga länkar till individernas nät. På så sätt kan 
hög KASAM ses generera arbetsinbäddning, och arbetsinbäddning bidrar i sin tur till att upp-
rätthålla en hög KASAM.  
 

7.2 Förslag på framtida forskning 

Anläggningsarbetarna i min studie har visat sig ha en arbetssituation där arbetet omfattar en 
stor del av deras liv då det överlappar livet utanför arbetet. Därför har jag under studiens gång 
ställt mig frågan om anläggningsarbetarna på grund av detta har andra incitament till valet att 
stanna kvar än vad arbetstagare inom andra yrken, där arbetet är en mer avgränsad del av in-
dividens livssituation, har.  
 
Resultatet från min studie skulle därför kunna användas för att i ytterligare, förslagsvis kvanti-
tativa studier söka förståelse för vad anställda inom anläggningsbranschen har för incitament 
för att stanna kvar i arbetet och hur deras speciella omständigheter kan jämföras med hur fe-
nomenet ter sig inom andra branscher där ohälsotalen är höga men där arbetet utgör en mer 
begränsad del av individens liv. Det vore också intressant att undersöka om det finns variat-
ioner i uppfattningar bland individer inom anläggningsbranschen eller inom branscher där 
arbetsförhållandena på liknande sätt påverkar en större del av individens liv. Vidare vore det 
intressant att genom exempelvis observationsstudier undersöka hur homogenitet i personlig-
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hetstyper och beteendemönster påverkar upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön i ar-
betsgrupper inom denna bransch, samt hur detta påverkar anställdas val att stanna kvar i arbe-
tet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Referenslista 
 
Abrahamsson, L. & Johansson, J. (2013). One hundred years of inertia: an exposé of the 

concept of the psychosocial work environment in Swedish policy and research. Nordic 
Journal of Working Life Studies, 3, 5–29.  

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och kultur. 
Arbetsförmedlingen (2012, 15 maj). Beläggningsarbetare. Tillgänglig på Internet: 

http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Hitta-
medarbetare/Rekryteringstips/Yrken-A-
O.html?url=1119789672%2FYrken%2FYrkesBeskrivning.aspx%3FiYrkeId%3D32&sv.
url=12.6ce34027120299daa868000126146 [Hämtad 2015-05-12]. 

Arbetsmiljöforskning.se (2015, 14 april). Arbetsolyckorna blir fler – håller trenden i sig. 
Tillgänglig på Internet: 
http://www.arbetsmiljoforskning.se/arbetsolyckor/arbetsolyckorna-blir-fler-
h%C3%A5ller-trenden-i-sig [Hämtad 2015-04-14]. 

Arbetsmiljöverket (2015). Arbetsorsakade besvär 2014. Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:4. 
Arbetsmiljöverket. 

Arbetsmiljöverket (2015, 8 april). Bygg och anläggning inspekteras i nytt projekt.  Tillgänglig 
på Internet: 
http://www.av.se/pressrum/pressmeddelanden/2015/42761.aspx?AspxAutoDetectCooki
eSupport=1 [Hämtad 2015-04-13]. 

Brough, P. & Frame, R. (2004). Predicting police job satisfaction and turnover intentions: The 
role of social support and police organisational variables.  New Zeeland Journal of 
Psychology, 33, 8–16. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber 
Curtis, E. & Glacken, M. (2014). Job satisfaction among public health nurses: a national 

survey. Journal of Nursing Management, 22, 653–663. 
Dahlgren, L. O. & Johansson, K. (2015). Fenomenografi. I: A. Fejes & R. Thornberg (red:er), 

Handbok i kvalitativ analys (s.162–174). Stockholm: Liber. 
Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 
Entrepenadaktuellt (2010). Bygg- och anläggningsarbetare trogna sina jobb. 

Entrepenadaktuellt. Tillgänglig på Internet: 
http://www.entreprenadaktuellt.se/?p=35808&pt=107&m=2879 [Hämtad 2015-05-29]. 

Fräjdin-Hellqvist, U-B. (2004). Reflexioner om bra jobb i framtidens företag. I: B. Johansson, 
K. Frick & L. Johansson (red:er), Framtidens arbetsmiljö- och tillsynsarbete (s.44–57). 
Lund: Studentlitteratur. 

LeCompte, M. D. & Goetz, J. P. (1982). Problems of reliability validity and in ethnographic 
research. Review of Educational Research, 52, 31–60. 

Hanson, A. (2004). Hälsopromotion i arbetslivet. Lund: Studentlitteratur. 



	  

Hodson, R. (2012). Demography or respect?: work group demography versus organizational 
dynamics as determinants of meaning and satisfaction at work. The Brittish Journal of 
Sociology, 5, 291–317.  

Hydén, H. (2004). Hur får vi en bättre arbetsmiljö? Om strategier i arbetsmiljölagstiftningen 
över tid och vad vi kan lära av det. I: B. Johansson, K. Frick & J. Johansson (red:er), 
Framtidens arbetsmiljö- och tillsynsarbete (s.126–151). Lund: Studentlitteratur. 

Katz, R. (1978). Job longevity as a situational factor in job satisfaction. Administrative 
Science Quarterly, 204–223. 

Kuo, S-Y. (2015). Occupational stress, job satisfaction, and affective commitment to policing 
among taiwanese police officers. Police Quarterly, 18, 27–54. 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014): Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur.  

Laarabee, H. J., Ying, W., Persily, A. C., Simoni, P. S., Johnston, P. A., Marcischakt, L., Mott, 
C. L. & Gladden, S. (2010). Influence of stress resiliency on RN job satisfaction and 
intent to stay. Wester Journal of Nursing Researh, 32, 81–102. 

Landy, F. J. & Conte, J. M. (2010). Work in the 21st century: an introduction to industrial and 
organizational psychology. Malden, MA: Wiley-Blackwell. 

Lantz, A. (2007): Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur. 
Larsson, S. (1986). Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi. Lund: Studentlitteratur. 
Locke, J. (1969). What is job satisfaction? Organizational behavior and human performance, 

4, 309–336.  
Malek, M. D. A., Mearns, K. & Flin, R. (2010). Stress and psychological well-being in UK 

and malaysian fire fighters. Cross Cultural Management: An International Journal, 17, 
50–61.  

Mason, J. (2002). Qualitative researching. London: Sage. 
Mitchell, T., Holtom, B., Lee, T., Sablynski, C. & Erez, M. (2001). Why people stay: Using 

job embeddedness to predict voluntary turnover. Academy of Management Journal, 44, 
1102–1121. 

Nyström, A. (2014, 9 oktober). Psykosocial arbetsmiljö prioriteras inte. Kvalitetsmagasinet. 
Tillgänglig på Internet: http://kvalitetsmagasinet.se/psykosocial-arbetsmiljo-prioriteras-
inte/ [Hämtad: 2015-03-01]. 

Schütte, S., Chastang, J-F., Malard, L., Parent-Thirion, A., Vermeylen, G. & 
Niedhammer, I. (2014). Psychosocial working conditions and psychological well-
being among employees in 34 European countries. International Archives of 
Occupational Environmental Health, 87, 897–907.  

SEKO (2015). Väg och ban. Tillgänglig på Internet http://www.seko.se/Branscher/Vag-och-
ban/ [hämtad 2015-05-12]. 

Spector, P. E. (1997). Job satisfaction: application, assessment, cause, and consequences. 
Thousand Oaks: Sage. 

Thylefors, I. (2008). Psykosocial arbetsmiljö. I: M. Bohgard, S. Karlsson, E. Lovén, L-Å. 



	  

Mikaelsson, L. Mårtensson, A-L. Osvalder, L. Rose & P. Ulfvengren (red:er), Arbete 
och teknik på människans villkor (s. 19–69). Stockholm: Prevent. 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 
Tziner, A., Ben-David, A., Oren, L. & Sharoni, G. (2014). Attachment to work, job 

satisfaction and work centrality. Leadership & Organization Development Journal, 35, 
555–565.  

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. Tillgänglig på Internet: 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf [2015-08-02]. 

Wadel, C. C. (2011). Work-along som metod – om att få tillträde till och ta sig fram på fältet 
som lärling. I: K. Fangen & A-M. Sellerberg (red:er), Många möjliga metoder (s. 129–
144). Lund: Studentlitteratur. 

Widerberg, K. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 
Zhao, J., Thurman, Q. & He, N. (1999). Sources of job satisfaction among police officers: A 

test of demographic and work environment models. Justice quarterly, 16, 153–173. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Presentation av mig själv och min studie. Genomgång av etiska aspekter samt godkännande 
av inspelning. 
Bakgrundsfrågor 
Utbildning 
Anställningstid 
Anställningsform 
Yrkestitel 
Hur kommer det sig att du började arbeta här på företaget?  
 
Arbetssituationen 
1. Kan du berätta hur du upplever och tänker kring det arbete du har här idag? 
- Positivt/negativt? 
- Motsvarar det dina förväntningar på vad ett arbete ska ge dig? 
 
2.  Kan du berätta om dina arbetsuppgifter på företaget? 
- Hur länge har du arbetet med detta? 
- Roligt, tråkig, stimulerande, svårt/lätt? 
 
3. Hur upplever du de förväntningar som ställs på dig i dina arbetsuppgifter? 
- Stressigt? Krävande?  
 
4. Kan du beskriva din förmåga i förhållande till de förväntningar som ställs på dig i arbetet? 
- Är du kvalificerad/inte kvalificerad,   
- Har du tillräckligt med kunskap/inte tillräckligt med kunskap 
- Har du rätt förutsättningar/inte rätt förutsättningar. 
 
Upplevelsen av arbetet 
5.  Hur upplever du att det är att ligga ute på trakt?  
- Bra vad är det som gör att det  är bra? Utveckla 
- Dåligt, vad är det som är dåligt utveckla? 
 
8. Upplever du att ditt arbete är meningsfullt?  
-  På vilket sätt?  
-  Vad är det som gör det att det är meningsfullt? 
 
9. Hur upplever du dina möjligheter till att påverka din arbetssituation? 
- På vilket sätt? 



	  

 
Psykosociala faktorer av betydelse för arbetstillfredsställelsen 
10. Kan du beskriva vad som gör ett arbete tillfredsställande? 
- Viktiga faktorer? 
- Varför då? 
 
11. Hur upplever du klimatet och stämningen på din arbetsplats? 
- Hur påverkar de sociala relationerna (inom företaget) din upplevelse av arbetet? 
- Öppet för kommunikation och  feedback? Samarbete?  
- Vad har det för betydelse för din arbetstillfredsställelse? 
 
12. Kan du beskriva din relation till dina chefer? 
-  Bra? Vad är det som gör att den är bra? 
-  Dålig? På vilket sätt? Hur skulle du önska att den var? 
- Känsla av att vara omtyckt och viktig? 
- Känsla av att vara sedd och hörd? 
- Vad har det för betydelse för din arbetstillfredsställelse? 
 
13. Kan du beskriva din relation till dina arbetskollegor?  
-  Bra? Vad är det som gör att det är bra? 
-  Dåligt, vad är det som gör att det är dåligt? Hur skulle du önska att den var? 
- Vad har det för betydelse för din arbetstillfredsställelse? 
 
14.  Hur påverkas ditt privatliv av ditt arbetsliv? 
- Positivt/negativt? 
 
15. Hur påverkas ditt arbetsliv av ditt privatliv? 
- Positivt/negativt 
 
16.   Upplever du att det finns en balans mellan arbete och fritid?  
- Hur? På vilket sätt? 
- Vad har det för betydelse för din arbetstillfredsställelse? 
 
17.  Hur upplever du att ditt arbete påverkar ditt välbefinnande? (Bortse från de fysiska delar-
na) 
-  Vad är det som får dig att känna så? 
-  Hur skulle du vilja att det var i stället? 
- Vad har det för betydelse för din arbetstillfredsställelse? 
 
18. Kan du beskriva möjligheten till inflytande i ditt arbete? 



	  

- Finns den möjligheten i ditt arbete? 
- Vad har det för betydelse för din arbetstillfredsställelse? 
 
19. Kan du beskriva möjligheten till utveckling i ditt arbete?  
– Finns den möjligheten i ditt arbete? 
- Vad har det för betydelse för din arbetstillfredsställelse? 
 
20. Hur upplever du att din lön motsvarar din arbetsinsats? 
- Vad har lönen för betydelse för din arbetstillfredsställelse? 
 
Faktorernas eventuella påverkan på valet att stanna kvar 
21. Kan du beskriva vad som är viktigt i ditt eventuella val att stanna eller inte stanna kvar i 
ditt arbete? 
- Varför? 
 
22. Hur påverkar klimatet och stämningen på din arbetsplats ditt eventuella val att stanna eller 
inte stanna kvar? 
- Utveckla 
 
23. Hur påverkar relationerna till chefer och kollegor ditt eventuella val att stanna eller inte 
stanna kvar? 
- Utveckla 
 
24. Hur påverkar balans mellan arbetsliv och privatliv ditt eventuella val att stanna eller inte 
stanna kvar? 
- Utveckla 
 
25. Hur påverkar din upplevelse av välbefinnande ditt eventuella val att stanna kvar eller inte 
stanna kvar? 
- Utveckla 
 
26. Hur påverkar möjlighet till inflytande i arbetet ditt eventuella val att stanna eller inte 
stanna kvar? 
- Utveckla 
 
27. Hur påverkar möjlighet till utveckling i arbetet ditt eventuella val att stanna eller inte 
stanna kvar? 
- Utveckla 
 
28.  Hur påverkar lönen ditt eventuella val att stanna eller inte stanna kvar? 



	  

- Utveckla 
 
29. Hur tänker du kring ditt yrkesliv framåt i tiden?  
- Vara kvar/inte vara kvar på företaget?  
- Varför/Varför inte? 
 
Tack för din medverkan! Finns det något som du skulle vilja tillägga? 
 
 


