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Sammandrag: 

Avhandlings huvudsyfte är att göra en validering av Kiva-enkäten. Fokus ligger på att 
utgående från en omfattande litteraturgenomgång göra en jämförelse av Kiva-enkäten 
och tidigare forskning inom arbetstillfredsställelse, arbetsklimat och stress. Denna 
kvalitativa kartläggning testas sedan kvantitativt med hjälp av datamaterial från 
Raseborgs stads arbetshälsoprojekt FEELIT. Den empiriska delen syftar även på att 
granska de resultat som fåtts vid användningen av Kiva-enkäten inom FEELIT 
projektet och undersöka om projektet haft en positiv inverkan på arbetsvälbefinnandet 
inom stadens arbetspunkter.  

Undersökningen utförs som en surveyundersökning och det kvantitativa 
datamaterialet som används har erhållits från arbetspunkter inom Raseborgs stad 
under åren 2011 – 2013. Datamaterialet består av 1595 enkätsvar fördelade på 28 
arbetspunkter över tre olika tidpunkter. Den genomsnittliga svarsprocenten för de i 
undersökningen studerade arbetspunkterna uppgår till 89,6 %. 

Resultaten från de delar som fokuserar på Kiva-enkäten som mätinstrument visar att 
det kan vara svårt att kategorisera vart och ett av enkätens mått under endast ett av de 
tre studerade fenomenen. Detta kan bero på såväl enkätens utformning som den 
överlappning som kan ses mellan arbetsklimat, arbetstillfredsställelse och stress. 
Skillnader och olikheter mellan arbetstillfredsställelse, arbetsklimat och stress 
diskuteras därför närmare och rekommendationer för överföringen av den teoretiska 
skillnaden till empiriska studier ges.  

Granskningen av resultaten från FEELIT projektet och projektets inverkan på 
arbetsvälbefinnandet inom arbetspunkterna resulterade i marginell nytta eftersom 
signifikanta förändringar inte kunde bevisas. En närmare granskning av 
arbetspunkternas medelvärden på de olika variablerna lyfte dock fram framförallt den 
närmaste chefens betydelse för det upplevda arbetsvälbefinnandet. 
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1 INLEDNING 

Psykologiska och sociala faktorer, ofta beskrivna som den psykosociala arbetsmiljön, 

har utvecklats till ett av de främsta spörsmålen vid diskussioner om arbetsomgivningen 

och arbetsvälbefinnandet inom dagens organisationer (Kristensen, Hannerz, Høgh och 

Borg 2005). Den psykosociala arbetsmiljön består av psykologiska och sociala faktorer 

som är relaterade till såväl arbetsklimatet som organisationsmedlemmarnas beteende, 

tillfredsställelse och arbetshälsa (Soini, Vahtera, Joki, Aaltonen, Bifeldt, Lähteenmäki 

och Utriainen, 2002). Forskningen kring psykosociala faktorer är därför av stor 

betydelse för att vi skall kunna förstå varför individer upplever sin organisation som de 

gör och hur dessa upplevelser påverkar deras förmåga att effektivt och framförallt på en 

hållbar grund utföra sitt arbete.  

I och med att arbetets natur under de senaste årtiondena genomgått betydliga 

förändringar har även den psykologiska och mer abstrakta sidan av arbetet fått en allt 

större roll inom området för arbetsvälbefinnande. Samtidigt som arbetet har blivit allt 

viktigare som en avgörande faktor för psykisk hälsa har den psykiska hälsan även i sig 

allt mer påverkat arbetet genom t.ex. förändringar i prestationsförmågan (Weehuizen 

2008). Enligt Kristensen et al. (2005) har en stor del av arbetstagarna inom Europeiska 

Unionen rapporterat att de känner sig exponerade för psykosociala stressfaktorer och 

European Agency for Safety and Health at Work har gett den psykosociala arbetsmiljön 

högsta prioritet vad gäller behov av förbättringar inom organisationerna i 

medlemsländerna (OSHA 2000). Från att ursprungligen ha fokuserat på förbättrandet 

av arbetets fysiska dimensioner och upprätthållande av fysisk arbetshälsa har synsättet 

på arbetsvälbefinnande med andra ord blivit allt mer holistiskt. Idag omfattar 

arbetsvälbefinnandet såväl arbetstagarnas fysiska hälsa som deras 

organisationsrelaterade känslor, tankar och erfarenheter samt deras förhållanden till 

de övriga organisationsmedlemmarna. Enligt professor Juhani Ilmarinen (pionjär inom 

området för främjandet av arbetsförmågan) kräver utvecklingen av 

arbetsvälbefinnandet en samtidig utveckling av ledarskap, arbetsomgivning, arbetets 

karakteristika, personalens professionella färdigheter och personalens livsstil (i Rissa 

2007).  

En förbättring av arbetsvälbefinnandet karakteriseras därmed av en omfattande och 

långsiktig verksamhet som fokuserar på arbetets och organisationens samtliga 

dimensioner. Organisationers satsningar på upprätthållandet av sina medlemmars 

arbetsvälbefinnande handlar om att bygga en hållbar bas för organisatorisk tillväxt, 
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vilket i sin tur skapar en god grund för upprätthållandet av den egna 

konkurrenskraften. Ett ökat fokus på individernas och hela organisationens 

välbefinnande får därför inte enbart ses som en kostnad, utan bör betraktas som en 

investering vars framtida nytta främjar såväl enskilda individer som organisationer och 

hela samhällen. 

1.1. Problemområde 

Den psykosociala arbetsmiljön är betydligt svårare att mäta än den rent fysiska och 

följaktligen finns flera för ändamålet utvecklade mätinstrument på marknaden (se t.ex. 

Hultberg & Ahlborg (2008) för urval av mätinstrument). Inom denna avhandling 

kommer att presenteras ytterligare ett mätinstrument – Kiva-enkäten –, vilken skiljer 

sig från mängden främst genom sin korthet och sitt fokus på praktisk tillämpning. 

Kiva-enkäten är utvecklad på basen av praktisk erfarenhet inom området för 

arbetsvälbefinnande men saknar en forskningsbaserad teoretisk bakgrund. För att få en 

bättre förståelse för den tilläggsnytta Kiva-enkäten möjligen kan uppvisa kommer 

denna avhandling att granska Kiva-enkäten utgående från tidigare forskning inom 

relevanta områden.  

1.2. Syfte 

Huvudsyftet med avhandlingen är att göra en validering av Kiva-enkäten. För att öka 

förståelsen för vad Kiva-enkäten och dess mått egentligen mäter fokuserar den 

teoretiska delen på att utgående från en omfattande litteraturgenomgång jämföra Kiva-

enkäten med tidigare forskning inom relevanta områden. Resultatet från denna 

kvalitativa kartläggning kommer sedan inom den empiriska delen att kvantitativt testas 

med data från FEELIT projektet. Den empiriska delen syftar även på att granska de 

resultat som fåtts vid användningen av Kiva-enkäten inom FEELIT projektet och på att 

undersöka om projektet haft en positiv inverkan på arbetsvälbefinnandet. 

1.3.  Avgränsningar 

Denna avhandling behandlar specifika dimensioner inom den psykosociala 

arbetsmiljön och dessa dimensioners betydelse för det upplevda arbetsvälbefinnandet. 

Vilka faktorer eller dimensioner som inkluderas i den psykosociala verkligheten 

varierar mellan experter, organisationer och använda enkäter. Inom denna avhandling 

kommer att behandlas tre dimensioner – arbetstillfredsställelse, arbetsklimat och 
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stress. Valet av ämnesområden grundar sig på jämförelsen av Kiva-enkäten med 

tidigare forskning och endast områden relevanta för enkäten och dess mått kommer att 

behandlas. I och med detta bör redan nu konstateras att denna avhandling inte kan 

anses vara alltomfattande och att den psykosociala verkligheten innehåller betydligt 

flera dimensioner och faktorer än de som här tas upp. De tre fenomenen som behandlas 

inom avhandlingen är dock omfattande till sin natur och kan anses vara av stor 

betydelse för det upplevda arbetsvälbefinnandet.  

1.4. Definitioner 

Arbetstillfredsställelse:  

Ett tillfredsställande eller positivt emotionellt tillstånd som uppkommer som ett 

resultat av en bedömning av ens arbete eller erfarenheter på arbetet. (Locke 1976 i 

Saari & Judge 2004) 

Psykologiskt arbetsklimat:  

Individens individuella uppfattning och beskrivning av arbetsomgivningen. (Carless 

2004)  

Den utvärdering individen gör angående huruvida faktorer inom arbetsmiljön främjar 

eller inte främjar individens välmående. (James et al. 2008) 

Organisatoriskt arbetsklimat:  

En sammanfattande beskrivande uppfattning organisationsmedlemmarna har om en 

organisation eller del av denna. (Schneider & Snyder 1975) 

Ett organisatoriskt fenomen som byggs upp genom en social process som berör den 

betydelse organisationsmedlemmarna förknippar med politik, förfaringssätt och 

handlingar inom organisationen och den uppfattning de har gällande vilka beteenden 

som förväntas, belönas och stöds. (Schneider et al. 2013) 

Arbetsrelaterad stress:  

En grupp av reaktioner som uppkommer då arbetstagare ställs inför jobbkrav som inte 

stämmer överens med deras kunskap, färdigheter eller resurser och som utmanar deras 

förmåga att klara av arbetsuppgiften. (Cropanzano et al. 1997) 
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1.5. Avhandlingens struktur 

Avhandlingens första del beskriver de tre studerade fenomenen och resulterar i en 

jämförelse av Kiva-enkäten med tidigare forskning inom arbetstillfredsställelse, 

arbetsklimat och stress. Inom det därpå följande kapitlet diskuteras de metodologiska 

angreppssätten, datainsamlingen, analysnivån och avhandlingens validitet och 

reliabilitet. Därefter följer den empiriska delen som 1) testar den kvalitativa 

kartläggningen som gjorts i teoridelen och analyserar själva enkäten och 2) granskar de 

resultat som fåtts då Kiva-enkäten använts inom Raseborgs stads arbetshälsoprojekt 

FEELIT. Avslutningsvis diskuteras resultaten, praktiska implikationer och förslag till 

fortsatt forskning. 

 



 

 

5 

2 LITTERATURÖVERSIKT 

Denna litteraturöversikt behandlar tre olika ämnesområden som är relevanta med 

tanke på avhandlingens syfte och Kiva-enkätens utformning. Första delen beskriver 

attityder och tar framförallt upp en av de främsta arbetsattityderna, nämligen 

arbetstillfredsställelse. Andra delen behandlar arbetsklimat, både på individ- och 

organisationsnivå. Den tredje delen beskriver stress och lyfter fram viktiga teoretiska 

modeller från ämnesområdet. De tre begreppens överlappande tendens diskuteras, 

varmed läsaren uppmärksammas om de likheter de tre begreppen sinsemellan 

uppvisar. Avslutningsvis presenteras den kvalitativa jämförelsen av Kiva-enkäten och 

tidigare forskning inom områdena för arbetstillfredsställelse, arbetsklimat och stress. 

Litteraturöversiktens syfte är att ge läsaren en ökad förståelse för de tre fenomenen och 

den forskning som pågår inom de tre olika ämnesområdena. 

2.1. Attityder och arbetstillfredsställelse 

En attityd kan generellt sätt definieras som en psykologisk uppfattning som kommer 

till uttryck genom en utvärdering av en specifik aspekt, sak eller person utgående från 

en viss grad av uppskattning eller motvilja (Judge & Kammermeyer-Mueller 2012). 

Detta är en av de mest accepterade definitionerna av attityder och denna specificerar 

utvärderingens och bedömningens betydelse vid uppkomsten av attityder.  

Mycket av den forskning som pågår inom organisationsbeteende utförs genom mätning 

av attityder eller andra psykosociala faktorer med hjälp av olika mått på t.ex. Likert 

skalor. Många av variablerna som mäts, t.ex. arbetsklimat, liknar attityder eftersom de 

lyfter fram uppfattningar som möjligtvis leder till olika former av beteende. Dessa 

variabler är enligt Judge och Kammermeyer-Mueller (2012) emellertid inte attityder 

om de inte innebär en klar och tydlig utvärdering och bedömning av objektet i fråga 

utgående från dess relation till individens värderingar. Som exempel kan tas en av de 

skalor som mäter rollfaktorer inom arbetet (ex. Rizzo et al. 1970). Denna skala ber 

respondenten beskriva t.ex. i hurdan utsträckning organisationen har tillvägagångssätt, 

rutiner och förväntningar när det gäller individens enskilda roll på arbetet, men den 

begär inte en bedömning av huruvida tillvägagångssätten, rutinerna och förväntningar 

är bra eller dåliga, tillräckliga eller otillräckliga. Därmed saknas den evaluerande 

komponenten som är central för definitionen av attityder. Sådana skalor som baserar 

sig på uppfattningar, men saknar evaluerande komponenter, menar Judge och 

Kammermeyer-Mueller (2012) att snarare kan ses som företrädare för attityder (t.ex. 



 

 

6 

rollfaktorer kan inverka på arbetstillfredsställelsen) än som attityder i sig. Utgående 

från detta kan attityder gentemot ens arbete beskrivas som utvärderingar eller 

bedömningar av olika aspekter av ens arbete. Dessa utvärderingar baserar sig på de 

känslor man har gentemot arbetet och arbetsplatsen och de åsikter och tankar man har 

om sitt arbete (Judge & Kammermeyer-Mueller 2012). Denna definition av 

arbetsattityder lyfter fram både emotionella och kognitiva element.  

Den mest undersökta arbetsattityden är arbetstillfredsställelse (Saari & Judge 2004). 

Inom forskningen har Lockes (1976 i Saari & Judge 2004) definition av 

arbetstillfredsställelse kommit att bli den mest använda. Locke (ibid.) definierar 

arbetstillfredsställelse som ett tillfredsställande eller positivt emotionellt tillstånd som 

uppkommer som ett resultat av en uppfattning och vidare bedömning av ens arbete 

eller erfarenheter på arbetet. Även denna definition betonar betydelsen av både 

kognition eller tänkande och affektion eller känslor vid uppkomsten av 

arbetstillfredsställelse (Saari & Judge 2004).  

2.1.1. Faktorer bakom arbetsattityder och arbetstillfredsställelse  

Det går i huvudsak att skilja mellan två olika riktningar bland de teorier som försöker 

förklara uppkomsten av attityder och arbetstillfredsställelse (se figur 1). Flera studier 

har visat att individens anlag och egenskaper inverkar på uppkomsten av 

arbetstillfredsställelse (Saari & Judge 2004). En av de första studierna inom detta 

område visade att personers arbetstillfredsställelse verkar hållas konstant även om han 

eller hon byter arbete eller organisation (Staw & Ross 1985). Senare undersökningar 

visar att karaktärsdrag såsom öppenhet och ansvarskännande påverkar 

arbetstillfredsställelsen (Judge et al. 2002) och att skillnader i känslan av 

arbetstillfredsställelse, bland medlemmar inom samma organisation, till en del kan 

förklaras med skillnader i temperament och individuella anlag (House, Shane & Herold 

1996). Eftersom organisationer inte i någon större utsträckning kan påverka 

organisationsmedlemmarnas personlighetsdrag betonar Saari & Judge (2004) 

betydelsen av användningen av ändamålsenliga urvalsmetoder vid rekrytering. På så 

sätt kan skapas arbetstillfredsställelse genom en uppnådd överensstämmelse mellan 

individen och arbetsuppgiften eller individen och organisationen (se t.ex. Person-

Environment Fit modellen i kapitel 2.3.3.3. nedan).  

Den andra inriktningen inom forskningen av uppkomsten av attityder och 

arbetstillfredsställelse har fokuserat på faktorer inom organisationen och 
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arbetsomgivningen och faktorer som kan förknippas med själva arbetet och 

arbetsuppgiften. Meningsfullt arbete, autonomi och feedback är faktorer förknippade 

med organisationen och individens arbete som visat sig bidra till den upplevda 

arbetstillfredsställelsen (Judge & Kammermeyer-Mueller 2012). Även ett arbetsklimat 

för självbestämmande på gruppnivå har associerats med en högre nivå av individuell 

arbetstillfredsställelse (Seibert, Silver & Randolph 2004). En stor del av denna 

forskning har undersökt hur individers subjektiva uppfattningar om arbetets och 

organisationens karakteristika relaterar till den individuella arbetstillfredsställelsen 

(Judge & Kammermeyer-Mueller 2012). Subjektiva data om situations- eller 

organisationsberoende särdrag som insamlats genom självrapportering kan dock inte 

med lätthet separeras från själva individen och hans eller hennes individuella 

karakteristika, vilket kommer att diskuteras närmare längre fram. Självrapporterade 

uppfattningar om arbetets och organisationens karakteristika har dock visat sig vara 

närmare relaterade till arbetstillfredsställelse än utomstående och mera objektiva 

bedömningar av arbetets särdrag (Judge et al. 2000). 

Tidigare forskning kring situationsberoende faktorers påverkan på 

arbetstillfredsställelse har visat att själva arbetets karakteristika, alltså arbetet i sig, har 

störst inflytande på arbetstillfredsställelsen (Saari & Judge 2004). Senare 

undersökningar har visat att sociala faktorer inom arbetsmiljön, såsom relationer till 

arbetskamrater och chefen, kan vara lika mycket relaterade till den totala 

arbetstillfredsställelsen som själva arbetet och arbetsuppgiften. Morgeson och 

Humphrey (2006) har funnit att organisationsmedlemmars känsla av socialt stöd 

förutspår arbetstillfredsställelse t.o.m. i högre grad än själva arbetets och 

arbetsuppgiftens karakteristika.  

 

Figur 1 Individuella och situationsberoende faktorers betydelse vid uppkomst av 
attityder, t.ex. arbetstillfredsställelse, inom organisationer. 

 

Källa: (skapad utgående från litteraturöversikten). 
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2.1.2. Specifika och globala skalor för mätning av arbetstillfredsställelse 

Arbetstillfredsställelse kan mätas med hjälp av både specifika och globala skalor 

(Ironson, Smith, Brannick, Gibson, & Paul 1989). Specifika skalor ger en möjlighet att 

beröra separata dimensioner inom ett mera generellt område, t.ex. differentierade delar 

av arbetstillfredsställelse, medan globala skalor används för att uppskatta 

respondentens övergripande och allmänna känslor gentemot arbetet. Dessa känslor har 

visat sig vara av stor betydelse för bl.a. arbetsfrånvaro (Saari & Judge 2004).  

Ironson et al. (1989) visade genom jämförelsen av globala-, kompositons- och specifika 

skalor att då man är ute efter att mäta den övergripande och allmänna 

arbetstillfredsställelsen är rena globala skalor är att föredra framom kompositioner av, 

eller med andra ord sammanslagningar av, resultat från specifika skalor. Globala skalor 

för arbetstillfredsställelse ber respondenten att kombinera sina känslor, attityder och 

utvärderingar av arbetet till en enstaka integrerad reaktion. Ett globalt mått med 

endast en fråga kan se ut som följande: Som helhet, hur tillfredsställd är du med ditt 

arbete? (fråga utvecklad utgående från Saari & Judge 2004). Man förutsätter alltså att 

det inom individen sker en form av bearbetning där individen kan beakta alla relevanta 

dimensioner inom sitt arbete. Fördelen med en global skala är då att 

organisationsmedlemmar kan inkludera både fler eller färre dimensioner i sin 

utvärdering av arbetstillfredsställelsen, än vad en specifik skala med en viss mängd 

förutbestämda mått möjligtvis skulle innehålla (Ironson et al. 1989). Specifika 

dimensioner av arbetstillfredsställelse är trots det mycket möjliga att undersöka och 

även mycket undersökta, men problemen med dessa skalor ligger bl.a. i hur man ska 

precisera vilka specifika dimensioner som är relevanta i olika situationer (Lyon & 

Ivancevich 1974). Det mest använda och validerade mätinstrumentet för specifika 

dimensioner av arbetstillfredsställelse är Job Descriptive Index (JDI) (för hela 

mätinstrumentet se Smith et al. 1969 i Saari & Judge 2004) som mäter 

arbetstillfredsställelsen utgående från fem olika dimensioner – lön, befordran, kolleger, 

chef och själva arbetsuppgiften.  

Utgående från ovanstående diskussion kan man utgå ifrån att globala mått på 

arbetstillfredsställelse leder till bra resultat om man endast vill undersöka individers 

arbetstillfredsställelse i helhet. Specifika skalor för arbetstillfredsställelse är dock 

viktiga för förståelsen av styrkor och svagheter inom organisationer och möjliggör 

upptäckande av delområden inom organisationen som kräver förbättringar (Ironson et 

al. 1989). Detta är viktigt eftersom en individ generellt sätt kan uppvisa 
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arbetstillfredsställelse, alltså överlag vara tillfreds med sitt arbete, men ändå vara 

otillfredsställd med vissa delar av samma arbete (Schneider & Snyder 1975). 

2.2. Arbetsklimat 

Inom området för organisationsstudier sträcker sig forskningen kring arbetsklimat så 

långt bakåt i tiden som till 1960-talet (ex. Forehand & Gilmer 1964; Litwin & Stringer 

1968; Taguiri 1968). På grund av problemen med bl.a. tvetydiga definitioner och 

osäkerhet gällande begreppskonstruktionen kom arbetsklimatforskningen att under 

1980-talet hamna i skuggan av den då framskjutande forskningen kring 

organisationskultur (Schneider, Ehrhart & Macey 2013). På senare år har dock 

forskningsintresset för arbetsklimat tagit ny fart vilket under åren 2000-2008, jämfört 

med under 1990-talet, resulterat i en trefaldig ökning av arbetsklimatrelaterade artiklar 

inom framstående tidskrifter (Kuenzi & Schminke 2009).  

Forskningen kring arbetsklimat härstammar från intresset för 

organisationsmedlemmarnas uppfattningar om den egna organisationen och hur dessa 

uppfattningar påverkar deras beteende inom organisationen och deras attityder 

gentemot denna. Den existerande arbetsklimatlitteraturen behandlar arbetsklimat både 

på individnivå genom psykologiskt arbetsklimat (se t.ex. James, Choi, Ko, McNeil, 

Minton, Wright, & Kim 2008) och arbetsklimat på grupp- eller organisationsnivå 

benämnt organisatoriskt arbetsklimat (se t.ex. Kuenzi & Schminke 2009). Det 

psykologiska arbetsklimatet består av organisationsmedlemmarnas individuella 

uppfattningar och upplevelser av faktorer inom organisationens arbetsmiljö (Carless 

2004). James et al. (2008) menar att det psykologiska arbetsklimatet reflekterar den 

utvärdering individen gör angående huruvida faktorer inom arbetsmiljön främjar eller 

inte främjar individens arbetsvälbefinnande. Det psykologiska arbetsklimatet kan sägas 

tillhöra individen medan organisatoriskt arbetsklimat, i form av 

organisationsmedlemmarnas aggregerade upplevelser av klimatet, oftast beskrivs som 

en egenskap av organisationen. Organisatoriskt arbetsklimat byggs enligt Schneider et 

al. (2013) upp genom en social process som berör den mening 

organisationsmedlemmarna förknippar med de observerade förfaringssätten och 

handlingarna inom organisationen och den uppfattning de har gällande vilka 

beteenden som förväntas, belönas och stöds. Arbetsklimat definieras även ofta som 

individers erfarenhetsbaserade beskrivningar av arbetsomgivningen och ett fokus på 

det beskrivande momentet har länge varit grundläggande för definitionen (Schneider 

2013). Beskrivningar av arbetsomgivningen grundar sig på individernas uppfattningar 
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om formella och informella principer, handlingar och tillvägagångssätt angående t.ex. 

det egna arbetet, kolleger och organisationens sätt att behandla sina 

organisationsmedlemmar (James et al. 2008). Forskningen kring arbetsklimat 

undersöker alltså den uppfattning individer inom en organisation hänför sin 

psykosociala arbetsomgivning och hur dessa uppfattningar påverkar dessa individers 

beteende och därmed organisationens funktion.  

Eftersom arbetsklimat har visat sig vara relaterat till såväl individuella utfall som till 

resultat på både grupp- och organisationsnivå är forskningen inom området av 

betydligt värde för att vi skall kunna förstå varför organisationer och dess medlemmar 

fungerar som de gör. På individnivå har arbetsklimat förknippats med bl.a. 

arbetstillfredsställelse (Tesluk, Vance & Mathieu 1999), organisatoriskt engagemang 

(Tesluk et al. 1999; Gelade & Young 2005) och arbetsfrånvaro (Richardson & 

Vandenberg 2005). På grupp- och organisationsnivå har arbetsklimatet inom 

organisationer visat sig påverka bl.a. organisationsmedlemmarnas säkerhetsbeteende 

(Zohar 2000), organisationens finansiella prestationsförmåga (Schneider, Hanges, 

Smith & Salvaggio 2003) och kvaliteten på kundservice uttryckt i ökad 

kundtillfredsställelse (Schneider, White & Paul 1998). Därmed kan man påstå, vilket 

även Kuenzi och Schminke (2009) lyfter fram, att arbetsklimatet är av betydelse för var 

och en som arbetar inom en organisation och att det påverkar så gott som alla aspekter 

förknippade med en organisations funktion. 

Trots att man forskat kring arbetsklimat redan länge kämpar forskare inom området 

fortfarande med fundamentala problem gällande definitionsmässiga, teoretiska och 

metodologiska frågor. Konfusion finns bl.a. gällande analysnivån och gällande 

konceptualisering (optimering av begreppet) och operationalisering (omformningen av 

begreppet till mätbara variabler) av variablerna för arbetsklimat (Moran & Volkwein 

1992; Chan 1998; James et al. 2008). Verbeke, Volgering & Hessels (1998) har 

identifierat 32 olika definitioner av arbetsklimat inom litteraturen och Schneider 

(1990) har jämfört försöken att definiera arbetsklimat med försöken att ”nail Jell-O to 

the wall” (s.1). Trots den osäkerhet och brist på konsensus man kan se inom 

arbetsklimatforskningen genomsyras största delen av undersökningarna kring 

arbetsklimat av empiri snarare än teori (Moran & Volkwein 1992). Även Kuenzi och 

Schminke (2009) och Schneider et al. (2013) nämner avsaknaden av en grundlig 

teoretisk bas som stöd för arbetsklimatforskningen. I hoppet om att kunna identifiera 

allt fler olika dimensioner av arbetsklimat och i ivern om att bevisa relationer till andra 
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organisatoriska fenomen har teoretiska studier och frågan om uppkomst och ursprung 

ofta fallit i skymundan.  

2.2.1. Olika perspektiv på uppkomsten av arbetsklimat 

Moran och Volkwein (1992) lyfter fram fyra olika perspektiv på uppkomsten av 

arbetsklimat. Dilemmat kring uppkomsten av arbetsklimat är avsaknaden av en 

universellt erkänd teori som kunde förklara hur individer som ställs inför en mängd 

olika stimuli inom sin arbetsmiljö kommer att ha en relativt enhetlig uppfattning av 

dessa stimuli (Schneider & Reichers 1983). Litteraturen innehåller flera olika försök till 

att förklara denna process i hopp om att få en ökad förståelse för hur arbetsklimat 

uppkommer. Moran och Volkwein (1992) har kategoriserat dessa försök i tre olika 

kategorier som beskriver de grundläggande perspektiven som kan ses gällande tankar 

om organisationsklimatens uppkomst under de senaste 25 åren: det strukturella 

perspektivet (eng. the structural perspective), det perceptuella perspektivet (eng. the 

perceptual perspective) och det interaktiva perspektivet (eng. the interactive 

perspective). 

Det strukturella synsättet utgår från objektivismen och betraktar arbetsklimatet som ett 

objektivt fenomen som är oberoende av organisationsmedlemmarnas uppfattningar 

(Moran & Volkwein 1992). Enligt detta synsätt formas arbetsklimatet utgående från de 

faktiska omständigheterna och strukturerna inom organisationen såsom 

organisationens storlek, nivåer av hierarki och grad av centralisering. Eftersom 

samtliga organisationsmedlemmar utsätts för samma strukturella 

organisationskarakteristika är uppfattningarna och beskrivningarna av arbetsklimatet 

liknande hos alla organisationsmedlemmar. Därmed kan arbetsklimatet enligt denna 

teori anses vara ett fenomen som tillhör själva organisationen och som endast objektivt 

registreras av dess medlemmar.  

Enligt det andra perspektivet, det perceptuella synsättet, ligger basen för arbetsklimat 

inte i organisationens särdrag utan inom individerna (Moran & Volkwein 1992). Detta 

synsätt innebär en förståelse för individers sätt att subjektivt reagera på olika 

situationer och förhållanden. Arbetsklimatet byggs därmed upp av psykologiskt 

bearbetade beskrivningar av den organisatoriska omgivningen och representeras av 

individernas subjektiva tolkningar. Dessa olika individuella tolkningar kan definieras 

som psykologiska arbetsklimat (Koys & DeCotiis 1991; James et al. 2008) och måste 

vidare aggregeras för att man skall kunna tala om arbetsklimat på organisationsnivå. 
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För att förstå hur individer som har subjektiva uppfattningar kommer att ha en relativt 

enhetlig uppfattning av stimuli från arbetsmiljön har Schneider och Reichers (1983) 

presenterat teorin om urval, attraktion och avnötning (eng. selection-attraction-

attrition) som en del av det perceptuella perspektivet. Denna process grundar sig på att 

organisationer i sina rekryteringsprocesser och genom sitt handlande försöker 

attrahera nya medlemmar med specifika karakteristiska. Olika individer attraheras av 

olika typer av organisationer och organisationsmedlemmar som inte trivs eller passar 

in i sin organisation söker sig vidare till andra organisationer där de känner sig mera 

hemma. Följaktligen uppstår en likhet mellan individerna vilken egentligen grundar sig 

på att de sinsemellan har liknande värderingar och uppfattningar.  

Det tredje synsättet för arbetsklimatens uppkomst, det interaktiva synsättet, betraktar 

varken arbetsklimat som enbart en individuell tolkning eller som en objektivt 

förekommande karakteristika av organisationen (Moran & Volkwein 1992). Den 

grundläggande idén bakom detta perspektiv är interaktionen mellan 

organisationsmedlemmarna. Organisationsmedlemmarna befinner sig inom samma 

strukturella omgivning och upplever egna erfarenheter som de formar genom sina 

subjektiva tolkningar. Kommunikationen och interaktionen mellan 

organisationsmedlemmarna frambringar trots det en form av överensstämmelse och 

samhörighet som står som grund för hela arbetsklimatet. Det är genom interaktion 

inom arbetsgemenskapen som ett gemensamt arbetsklimat uppkommer. Detta 

perspektiv stöds även av den definition av arbetsklimat som Schneider et al. (2013) 

publicerade i sin senaste litteraturgenomgång. Den senaste definitionen av begreppet 

betonar betydelsen av en social informationsprocess som berör uppbyggnaden av 

liknande mening bland organisationsmedlemmarna. Även Blumer (1969 i Moran & 

Volkwein 1992) menar att mening är något som varken uppkommer ur ett specifikt 

objekt eller ur en specifik individs uppfattning, utan att mening är något som endast 

uppstår genom interaktion med andra människor. 

Utgående från dessa olika perspektiv på arbetsklimat inom organisationer kan härledas 

att arbetsklimat påverkas av såväl organisationens karakteristika, hur dessa 

karakteristika uppfattas av individerna inom organisationen, hurdana individer 

organisationen består av och genom organisationsmedlemmarnas sociala umgänge på 

arbetsplatsen. Moran och Volkwein (1992) föreslår att arbetsklimat är ett relativt 

varaktigt särdrag som skiljer en organisation från en annan. Det innefattar 

organisationsmedlemmarnas kollektiva uppfattningar, frambringas av dessa individers 

interaktion, fungerar som en mekanism för tolkning av situationer inom 
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organisationen, reflekterar rådande normer, värderingar och attityder och formar 

beteendet. 

2.2.2. Globala och specifika arbetsklimat 

Den tidiga arbetsklimatforskningen kan karaktäriseras av att ha studerat arbetsklimat 

mera generellt, utan att uppmärksamma existensen av specifika arbetsklimat för vissa 

organisatoriska utfall eller processer (Schneider et al. 2013). Den rätt ambitiösa 

forskningen kring globala arbetsklimat försökte förstå den organisatoriska 

omgivningens eller miljöns sammanlagda betydelse för organisationen och den totala 

påverkan på organisationsmedlemmarna (Kuenzi & Schminke 2009). Ett av de största 

problemen kring att uppfatta arbetsklimat som en global konstruktion var dock 

forskningssamfundets oenighet om definitionen av och teorin bakom ett globalt 

arbetsklimat (Kuenzi & Schminke 2009; Schneider et al. 2013).  

Arbetsklimatforskningen har därmed senare i allt större grad fokuserat på specifika 

mått av arbetsklimatet med vilka det skulle vara möjligt att mäta specifika utfall inom 

organisationer. Utvecklingen av detta mera fokuserade synsätt har lett till att 

arbetsklimatforskningen blivit mera tillgänglig och användbar i det praktiska 

organisationsarbetet (Schneider et al. 2013). Specifika arbetsklimat skiljer sig från det 

globala arbetsklimatet genom att de är relaterade till en specifik aspekt eller dimension 

i den organisatoriska omgivningen, t.ex. klimat för kundservice, säkerhet, innovation, 

stöd och rättvisa (Patterson, West, Shackleton, Dawson, Lawthom, Maitlis, Robinson, 

Wallace 2005). Kuenzi och Schminke (2009) har i sin grundliga genomgång av 

arbetsklimatlitteraturen identifierat elva specifika klimat som har urskilts vid studier av 

arbetsklimat på enhets- eller organisationsnivå: klimat för mångfald, etiskt klimat, 

innovationsklimat, klimat för engagemang och deltagande, klimat för rättvisa, 

ledarskapsklimat, kunskapsklimat, politiskt klimat, säkerhetsklimat, serviceklimat och 

klimat för stöd. Koys och DeCotiis (1991) fokuserade på psykologiska arbetsklimat och 

identifierade närmare 80 olika dimensioner av upplevda arbetsklimat inom 

organisationer. Den ökade fokusen på specifika arbetsklimat har, trots att den ökat vår 

förståelse för arbetsklimatens påverkan på organisationsmedlemmarna och hela 

organisationen, även lett till att forskningen kring arbetsklimat blivit allt mer utspridd 

och inordnad under specifika forskningsområden t.ex. relaterade till service, rättvisa 

och etik (Kuenzi & Schminke 2009). Följaktligen har arbetsklimatforskningen ökat 

markant och det har blivit allt svårare för forskare att få en genuin helhetsbild av 

arbetsklimatlitteraturen. Det faktum att flera olika arbetsklimat även samtidigt kan 
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existera inom samma organisation (Patterson et al. 2005) ställer ytterligare krav på 

forskningen inom området.  

Utav samtliga specifika arbetsklimat kommer jag inom denna avhandling att beskriva 

klimat för deltagande och engagemang och klimat för stöd eftersom de är mest 

relevanta med tanke på Kiva-enkäten och dess variabler och mått. Enligt Richardson 

och Vandenberg (2005) har forskningen även visat stöd för att engagemang och 

deltagande från organisationsmedlemmarnas sida har en positiv inverkan på 

organisationens effektivitet. Också socialt och materiellt stöd har visat sig vara viktigt 

för organisationsmedlemmarnas utveckling och prestationsförmåga (Bacharach & 

Bamberger 2005; Gentry, Kuhnert, Mondore & Page 2007). Med hjälp av stöd orkar 

individer trotsa utmaningar och de har större möjlighet att klara av svåra situationer. 

Därmed har de lättare att upprätthålla en positiv bild av sig själv och sina förmågor 

vilket spelar en stor roll för upprätthållande av en bra psykisk arbetshälsa. Således kan 

man påstå att ett arbetsklimat för engagemang och deltagande och ett arbetsklimat för 

stöd är av stor betydelse för organisationer och deras medlemmars arbetsvälbefinnande 

och därmed deras möjlighet att fungera effektivt. 

2.2.2.1. Arbetsklimat för deltagande och engagemang 

Deltagande och engagemang förekommer då samtliga organisationsmedlemmar har 

möjligheten att fatta beslut gällande sitt arbete (Lawler 1996 i Richardson & 

Vandenberg 2005). Detta förutsätter att de har makt att handla och en tillräcklig 

mängd information och kunskap för att kunna använda sin makt på ett ändamålsenligt 

sätt. Därutöver stöds uppkomsten av engagemang och deltagande av att 

organisationsmedlemmarna belönas för ett deltagande beteende.  

Wagner, Parker och Christiansen (2003) har studerat organisationsmedlemmars 

upplevelser av engagemang och deltagande, vilket de benämner ett klimat för 

självbestämmanderätt (ursprunglig term self-determination), genom att mäta 

organisationsmedlemmarnas individuella uppfattningar om deltagande ledarskap, 

erkännande och skolning inom organisationen. Författarna föreslår att ett klimat för 

självbestämmanderätt kan definieras som överensstämmande uppfattningar angående 

ledningens vilja och sätt att uppmuntra och stödja personalens möjligheter till 

självbestämmande i sitt arbete (Wagner et al. 2003). Forskarna fann betydande stöd 

för ett positivt förhållande mellan ett arbetsklimat för självbestämmanderätt och 

personalens engagemang och deltagande inom organisationen. Även Burke och Litwin 
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(1992) föreslår att effektiviteten förbättras då organisationsmedlemmarna känner sig 

involverade i beslutsfattningen inom organisationen och då chefen stöder deras 

deltagande i beslutfattningsprocesserna. Miller och Monge (1986) fann även att 

organisationsmedlemmarnas upplevelse av ett deltagande klimat hade ett starkare 

förhållande till arbetstillfredsställelse och prestationsförmåga än det faktiska 

deltagandet i specifika beslut.  

2.2.2.2. Arbetsklimat för stöd 

Vare sig det handlar om att främja utvecklingen av anställda, ge dem tillräckliga 

resurser, värdera deras insatser eller visa omtanke gällande deras arbetshälsa, har 

organisatoriskt stöd visat sig ha samband till bl.a. arbetstillfredsställelse, 

prestationsförmåga och effektivitet (Gentry et al. 2007). Stöd kan med andra ord 

innebära såväl materiella som immateriella resurser. En stor del av det stöd som finns 

inom organisationer härstammar från andra individer inom den egna 

arbetsomgivningen, så kallat socialt stöd (Gentry et al. 2007). Denna form av stöd 

främjar den psykiska hälsan och är därmed en viktig del av upprätthållandet av 

arbetsvälbefinnandet. Därtill är upplevt stöd starkt förknippat med 

organisationsmedlemmarnas prestationer på arbetet. 

Bacharach och Bamberger (2005) definierar ett stödande klimat inom 

arbetsgemenskapen som överensstämmande uppfattningar om att kolleger inom en 

given arbetsgrupp kan förväntas erbjuda både emotionellt och instrumentellt stöd åt 

varandra. Ett klimat för stöd kan även kännetecknas av att handlingar som att be om 

hjälp respektive erbjuda hjälp anses vara viktiga delar av arbetsgruppens arbetssätt 

(Schneider 1990).  

Gelade och Young (2005) har studerat både team klimat och klimat för stöd. Gelades 

och Youngs (2005) team klimat relaterar till stöd från närmaste kolleger medan deras 

klimat för stöd relaterar till resurser som den närmaste chefen och organisationen som 

helhet kan bistå med. Klimatet för stöd mäter därmed hur väl 

organisationsmedlemmarna anser att chefen och ledningen fungerar inom sina 

ledarskapspositioner. Det som Gelade och Young (2005) benämner team klimat är nära 

förknippat med relationer inom arbetsgemenskapen och faktorer såsom öppenhet, 

respekt, moral och hjälpsamhet. Därmed kan team klimat anses vara en form av det 

som Gentry et al. (2007) benämner social support och vidare en viktig del av ett klimat 

för stöd.  
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2.3. Stress 

En mängd olika faktorer inom en organisation kan fungera som stressfaktorer (eng. 

stressors) och orsaka en känsla av stress hos organisationsmedlemmarna, vilket i sin 

tur kan påverka individers prestationsförmåga och därmed även indirekt 

organisationers effektivitet (Crampton & Hodge 1995; Kinman & Jones 2005). För lite 

stress kan leda till att organisationsmedlemmarna inte anstränger sig för att göra sitt 

bästa, medan för mycket stress ofta leder till oförmögenhet att utföra sitt arbete på ett 

effektivt och ändamålsenligt sätt. Stress är alltså inte nödvändigtvis en negativ faktor 

som måste undvikas, och den känsla av obehag som uppkommer av stress är inte i sig 

själv någon fara för hälsan (Kinman & Jones 2005; Nyberg 2009). Selye har tidigt 

uttryckt detta genom att skilja mellan eustress och distress (Selye 1956 i Le Fevre, 

Matheny & Kolt 2003). Selye framställer eustress som god och positiv stress som 

möjliggör en bättre prestationsförmåga och leder till en högre tillfredsställelse för 

individen. Distress menar Selye att beskriver den negativa stressen som leder till 

ogynnsamma konsekvenser och som uppstår då kraven på individen, i jämförelse med 

hans eller hennes interna och externa resurser, är alltför höga. Selyes 

forskningsresultat gällande stressfaktorer och uppkomsten av stress har fungerat som 

en stark grund för senare forskning inom såväl medicin och psykologi som sociologi 

och management (Viner 1999; Rees & Redfern 2000; Le Fevre et al. 2003). 

Arbetsrelaterad stress kan beskrivas som en grupp av reaktioner som uppkommer då 

arbetstagare ställs inför jobbkrav som inte stämmer överens med deras kunskap, 

färdigheter eller resurser, och som utmanar deras förmåga att klara av arbetsuppgiften 

(Cropanzano, Howes, Grandey & Toth 1997; Nyberg 2009). Enligt Eurofond (European 

Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) definieras 

arbetsrelaterad stress som ett mönster av emotionella (t.ex. nervositet och irritation), 

kognitiva (t.ex. koncentrationssvårigheter, minskad uppfattningsförmåga, glömska), 

fysiologiska (t.ex. höjning av blodtryck och puls) och beteendemässiga (t.ex. 

aggressivitet och impulsivitet) reaktioner som uppstår på grund av stressfaktorer i form 

av ogynnsamma aspekter i arbetets natur, arbetsorganisationen och arbetsomgivningen 

(Eurofond 2007).  

2.3.1. Uppkomsten av stress 

Det faktum att stress uppfattas som endera distress eller eustress beror främst på hur 

individen tolkar en viss stressfaktor och framförallt hur han eller hon reagerar på 

denna (Selye (1987) i Le Fevre et al. 2003). Huruvida en stressfaktor inom 



 

 

17 

organisationen, t.ex. ett visst krav, ger upphov till distress eller eustress beror alltså på 

hur den individuella organisationsmedlemmen förhåller sig till stressfaktorn eller 

kravet ifråga (se figur 2 nedan).  

Figur 2 Den individuella uppfattningens och tolkningens betydelse vid uppkomsten av 
stress.  

 

 

Källa: (skapad utgående från Le Fevre et al. 2003). 

Orsaken till att en stressfaktor förknippas med endera positiv stress eller negativ stress 

kan vara beroende av situationen den uppkommer i, huruvida individen upplever 

faktorn som betydelsefull eller inte, huruvida stressfaktorn är självförvållad eller 

oberoende av individen och vad källan till stressfaktorn (t.ex. en vän, en kollega, den 

egna chefen) representerar eller betyder för individen i fråga (Le Fevre et al. 2003).  

2.3.2. Organisatoriska källor till stress 

Under de senaste årtiondena har arbetsuppgifter och organisationers struktur 

genomgått en mängd förändringar (Eurofound 2007; Darling & Heller 2011). Detta 

betyder att arbetsuppgifter har moderniserats, organisationer har genomgått 

omstruktureringar och kraven på individernas kunskap och färdigheter har ökat. 

Förändring kan därför sägas vara en av de största källorna till stress för såväl enskilda 

organisationsmedlemmar som för hela organisationer (Kasperczyk 2010; Darling & 

Heller 2011). De senaste årens organisatoriska förändringar, ekonomiska situation och 

debatter mellan arbetsmarknadsorganisationer har lett till att framtida osäkerhet 

gällande arbetets varaktighet har utvecklats till en tydlig faktor som orsakar stress hos 
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organisationsmedlemmar (Kasperczyk 2010). Kraven på organisationsmedlemmarna 

har även ökat i och med den ökade konkurrensen mellan arbetstagare, och för att få 

fortsätta sin karriär inom en organisation måste individen på ett eller annat sätt 

kontinuerligt tillföra organisationen värde (Quick, Quick, Nelson & Hurrell 1997; 

Nyberg 2009).        

Förutom förändring inom organisationer ställer även andra faktorer förknippade direkt 

med själva arbetsuppgiften krav på individen och är därmed möjliga källor till stress. 

Vissa yrkeskategorier anses lida större risk för uppkomst av negativ stress och 

stressrelaterade sjukdomar medan andra yrken hör till så kallade låg stress yrken 

(Quick et al. 1997). Johnson, Cooper, Cartwright, Donald, Taylor & Millet (2005) menar 

att bl.a. ambulanspersonal, lärare, poliser, socialarbetare och personal inom 

kundbetjäning ligger inom hög stress yrken medan t.ex. analytiker och revisorer verkar 

höra till låg stress yrken. Alla ovanstående hög stress yrken innehåller känslomässigt 

eller emotionellt arbete som har ansetts vara en relevant faktor vid upplevelse av stress 

inom arbetet (Johnson et al. 2005). Emotionellt arbete innebär styrning och hantering 

av de egna känslorna för att under arbetstid kontrollera och behärska de signaler man 

sänder till t.ex. kunder. På så sätt skapar man ett inför allmänheten godtagbart 

beteende vilket dock kan leda till emotionell dissonans och därmed negativ stress. 

Emotionell dissonans har identifierats som en konflikt som uppstår mellan en individs 

verkliga känslor och de känslor som organisationen eller yrket kräver att skall visas utåt 

(van Dijk & Kirk Brown 2006). 

Utöver de ovanstående faktorerna, som till en del uppkommit i och med förändringar 

som skett inom organisationer och på marknader under de senaste årtiondena, är 

arbetsbörda en faktor som ofta orsakar stress (Quick & Quick 1979). En övermäktig 

arbetsbörda kan uppenbara sig på två olika sätt. Kvantitativ överbelastning kan 

uppkomma då individen har alltför många arbetsuppgifter att utföra eller alltför lite tid 

till förfogande för att utföra uppdragen. Denna form av överbelastning är vanlig för 

organisationsmedlemmar inom organisationer som genomgått nedskärningar, där den 

totala arbetsbördan trots allt inte minskat proportionellt med minskningen av 

arbetskraft. Den andra formen av övermäktig arbetsbörda är kvalitativ överbelastning. 

Kvalitativ överbelastning uppstår då organisationsmedlemmar känner att de inte 

innehar den kunskap, de färdigheter eller den erfarenhet som arbetsuppgiften kräver av 

dem. I samband med kvalitativ överbelastning har termen teknostress 

uppmärksammats (Ennis 2005). Teknostress är ett resultat av introduktionen av ny 

teknologi och nya informationssystem inom organisationer. Enligt Ennis (2005) ställer 
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den nya teknologin krav på organisationsmedlemmarna att lära sig nya färdigheter, 

samtidigt som den ofta är förknippad med förväntningar om en ökad 

produktionshastighet. 

Rutinjobb är en annan diskuterad faktor som kan leda till att individen upplever stress 

inom sitt arbete (Quick et al. 1997). Enligt Nyberg (2009) kan ett arbete som kräver 

alltför lite av en individs färdigheter, kunnande och erfarenhet upplevas lika stressande 

som de arbeten som kräver för mycket av individen. I samband med rutinjobb minskar 

ofta individens påverkningsmöjlighet, samtidigt som möjligheten att lära sig något nytt 

och använda de kunskaper och färdigheter man redan besitter är begränsad (Quick et 

al. 1997). Förutom dessa rutinjobb där ofta både kraven och möjligheten att kontrollera 

sitt eget arbete är låga så kan också krävande jobb, även om de är mer stimulerande, ge 

upphov till stress speciellt då de är förknippade med en låg möjlighet till påverkan. 

Denna tankegång stöds även av Karaseks Krav-Kontroll modell (presenteras i kapitel 

2.3.3.1.) som förklarar den upplevda arbetsstressen utgående från balansen mellan 

arbetskrav och individens kontroll (van Yperen & Hagedoorn 2003).  

Nyare modeller av Karaseks ursprungliga tvådimensionella Krav-Kontroll modell 

inkluderar även en tredje dimension i form av socialt stöd (van Yperen & Hagedoorn 

2003). Stöd och framför allt socialt stöd, som Karaseks tredimensionella modell syftar 

på, har ett starkare samband med de mellanmänskliga relationerna än med själva 

arbetets och arbetsprocessens natur men stöd kan även förknippas med konkret 

feedback och utvärdering av det gjorda arbetet och därmed fungera som en viktig del av 

arbetsprocessen. Feedback är således en viktig jobbfaktor som, då den är av dålig 

kvalitet eller helt saknas, kan ge upphov till stress hos organisationsmedlemmar (Quick 

& Quick 1979; Kasperczyk 2010). Grunden för feedback ligger i utvärderingen av 

organisationsmedlemmarnas insatser och därför är hela utvärderingsprocessen och 

framför allt dess kvalitet och följder av stor betydelse för hur 

organisationsmedlemmarna upplever sitt arbete (Quick & Quick 1979). För 

organisationsmedlemmar är utvärderingsprocessen speciellt stressfull eftersom det 

oftast är utgående från denna som beslut gällande lön, bonus, befordran och 

omplaceringar görs. Insats-Belönings modellen (se kapitel 2.3.3.2.) beskriver detta 

samband mellan arbetsinsats och ersättning och enligt modellen uppstår stress 

eftersom individen upplever en avsaknad av ömsesidighet mellan givna arbetsinsatser 

och mottagna belöningar. 

Förutom feedback och utvärdering handlar stöd även om att ge 

organisationsmedlemmar sådana materiella och kunskapsmässiga resurser (t.ex. i form 
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av adekvat skolning) de behöver för att uppfylla de krav deras arbetsuppgifter ställer 

(Kasperczyk 2010). Brist på materiellt och kunskapsmässigt stöd i form av resurser 

leder till en högre grad av ansträngning och kan därför leda till att individen på lång 

sikt upplever sitt arbete som stressfullt. 

Eftersom de mellanmänskliga relationerna även innefattar relationen till den egna 

chefen så har denna relation och speciellt dess kvalitet betydelse för 

organisationsmedlemmarnas möjliga upplevda stress (Ferris, Treadway, Perrewe, 

Brouer, Douglas & Lux 2007). En relation som bygger på förtroende, rättvisa, stöd och 

ett ömsesidigt och jämlikt utbyte av resurser upplevs vara positiv medan en relation 

som grundar sig på manipulation, orättvisa och utnyttjande påverkar individer negativt 

och leder till stressreaktioner (Nyberg 2009). Detta gäller naturligtvis alla 

mellanmänskliga relationer och inte enbart den till den egna chefen.   

Även chefens eller ledarens ledarskapsstil har betydelse för hur 

organisationsmedlemmarna upplever de mellanmänskliga relationerna inom 

organisationen och organisationens sätt att fungera (Nyberg 2009). Enligt Nyberg 

(2009) innebär en hälsofrämjande och stressreducerande ledarskapsstil att förse 

organisationsmedlemmarna med förutsättningar att utföra sitt arbete självständigt, 

uppmuntra dem till att delta i utvecklingen av arbetsplatsen, ge stöd, inspirera, visa 

integritet och rättvisa och att integrera gruppmedlemmar så att de har en möjlighet att 

arbeta väl tillsammans. Negativa utkomster och en ökad stressnivå menar Nyberg 

(2009) att beror på chefers aktiva (diktatoriskt agerande, manipulation, oärlighet) eller 

passiva (att dra sig undan från organisationsmedlemmarna) destruktiva beteende. 

2.3.3. Teorier inom stresslitteraturen 

De organisatoriska källorna till stress visar att arbetsrelaterad stress kan förknippas 

med en bred skala av faktorer relaterade till organisationen och arbetet och 

människorna inom denna. I och med försöken att beskriva det komplexa sambandet 

mellan arbetets karakteristika och individens arbetsvälbefinnande har flera teoretiska 

modeller för arbetsrelaterad stress skapats. Tre av de främsta och mest använda 

modellerna är Krav-Kontroll-Stöd modellen (eng. Demand-Control-Support model), 

Insats-Belönings modellen (eng. Effort-Reward Imbalance model) (Rydstedt, Devereux 

& Sverke 2007; Nyberg 2009; Häusser, Mojzisch, Niesel & Schultz-Hardt 2010) och 

Person-Environment fit modellen (Rehfuss et al. 2012). Dessa modeller presenteras i 

följande tre underkapitel. 
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2.3.3.1. Krav-Kontroll-Stöd modellen 

Krav-Kontroll-Stöd modellen består av tre dimensioner av den psykosociala 

arbetsomgivningen – krav, kontroll och stöd (Rydstedt et al. 2007). År 1979 

presenterade Robert Karasek den tvådimensionella Krav-Kontroll modellen (se figur 3) 

som ger en översikt över hur arbetets negativa egenskaper påverkar individers hälsa 

och välmående (Karasek 1979). Karasek identifierade arbetets krav och individens 

kontroll som väsentliga faktorer som påverkar organisationsmedlemmarnas psykiska 

hälsa och deras upplevelse av arbetsrelaterad stress.  

Krav-Kontroll modellen beskriver hur höga psykologiska krav kombinerat med låg 

kontroll och en låg möjlighet till påverkan leder till negativa utkomster och till negativa 

reaktioner och stress hos individen (Rydstedt et al. 2007). De psykologiska kraven kan 

definieras som ansträngningar individen ställs inför och omfattar t.ex. arbetsbörda, 

tidspress, snabbt arbetstempo, monotont arbete och motstridiga krav och 

förväntningar (Nyberg 2009). Kontroll och möjlighet till påverkan syftar både på 

individens möjlighet att använda sina färdigheter och lära sig något nytt och på 

möjligheten att påverka hur och i vilken takt arbetsuppgifter utförs (Häusser et al. 

2010). 

Figur 3 Karaseks tvådimensionella Krav-Kontroll modell. 

 

Källa: (skapad utgående från Karasek 1979 och ILO 2011) 
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Den första betydande förutsägelsen Krav-Kontroll modellen gör är att de starkaste 

negativa reaktionerna och den högsta nivån av stress uppkommer då arbetets krav är 

höga och individens möjlighet till kontroll över arbetet är låg (s.k. high-strain jobs, se 

figur 3) (De Jonge, Bosma, Peter & Siegrist 2000). Den andra viktiga förutsägelsen 

modellen gör är att arbetsmotivation, inlärning och utveckling inträffar inom arbeten 

där både arbetskraven och individens kontroll är höga (s.k. active jobs, se figur 3). 

Därmed kan man påstå att modellen även kan skilja mellan eustress och distress och 

förklara kravens och kontrollens betydelse för den positiva och den negativa aspekten 

av stress. 

Den tvådimensionella modellen har senare av Johnson och Hall (1988) och Karasek 

och Theorell (1990) utvidgats till att innefatta även socialt stöd, varmed den 

tredimensionella Krav-Kontroll-Stöd modellen uppkommit. Den tredje dimensionen 

bestående av socialt stöd avser den sociala interaktionen på arbetsplatsen och 

individens möjlighet till hjälp och stöd av andra organisationsmedlemmar, såväl 

kolleger som den egna chefen (Nyberg 2009). Ett bristande socialt stöd anses öka de 

negativa effekterna av kombinationen höga krav och en låg nivå av kontroll. Van 

Yperen och Hagedoorn (2003) menar också att socialt stöd inom organisationen kan 

fungera som en buffert och främja individens möjligheter att framgångsrikt klara av 

arbeten som kännetecknas av höga krav och låg kontroll.   

2.3.3.2. Insats-Belönings modellen 

Insats-Belönings modellen ser på arbete ur ett socialt perspektiv som baserar sig på ett 

ömsesidigt bytesförhållande mellan organisationen och individen (Siegrist 1996). 

Enligt Siegrist spelar arbetet och speciellt rollen inom arbetet och organisationen en 

väsentlig betydelse för individens självförtroende och arbetsvälbefinnande. Detta 

eftersom tillgång till en yrkesroll ger individen återkommande möjligheter till 

medverkan och prestation, belöningar och erkännande och en möjlighet att känna 

samhörighet till en grupp. Modellen beskriver alltså ett socialt kontrakt mellan 

individen och organisationen där individen på basen av sina prestationer skall få 

belöningar och ersättningar och ha en möjlighet att påverka sina arbetsvillkor. Insats-

Belönings modellen skiftar således uppmärksamheten från arbetets kontrollstruktur till 

en belöningsstruktur (de Jonge et al. 2000) och lägger följaktligen fokus på de sociala 

och ekonomiska belöningarna av arbetet och på det beteendemönster individen 

uppvisar för att uppnå dessa belöningar (Rydstedt et al. 2007). Därmed inkluderar 

modellen även, till skillnad från Krav-Kontroll-Stöd modellen, individens personliga 
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egenskaper. I jämförelse med Krav-Kontroll-Stöd modellen är Insats-Belönings 

modellen (figur 4 nedan) relativt ny men trots det används den aktivt vid forskningen 

av arbetsrelaterad stress (van Vegchel, de Jonge & Lansbergis 2005) 

Figur 4 Insats-Belönings modellen. 

 

Källa: (skapad utgående från Siegrist 1996). 

Insats-Belönings modellen hävdar att en upplevelse av obalans mellan de i arbetet 

insatta resurserna och den mottagna belöningen leder till stress hos individen (Siegrist 

1996). Belöningsdimensionen i modellen består av tre olika kategorier till vilka största 

delen av belöningarna inom arbetet kan relateras (Rydstedt et al. 2007). Belöningarna 

kan vara materiella och ekonomiska, såsom lön, eller abstrakta och förknippade med 

uppskattning och värdering eller med säker anställning och möjlighet till utveckling 

och befordran. Insatsdimension i modellen gör en särskiljning mellan externa faktorer 

(situationer) och interna faktorer (personliga egenskaper) (Siegrist 1996). De externa 

eller situationsrelaterade faktorerna hänför sig till de krav och förpliktelser som arbetet 

ställer på individen, såsom arbetsbörda och ansvar, och kan gälla t.ex. individens 

satsningar av tid och energi på arbetet (Rydstedt et al. 2007). De interna faktorerna 

handlar om hur individen hanterar de krav och förpliktelser som ingår i arbetet och 

syftar på personliga egenskaper och behov hos individen, såsom behov av kontroll och 

erkännande. Med hänsyn till de interna faktorerna belyses även ett speciellt 

beteendemönster som i litteraturen benämns överengagemang (eng. overcommitment) 

och som kan uppstå hos organisationsmedlemmar med ett starkt behov av att klara av 

jobbkraven och erhålla belöningar (de Jonge et al. 2000; Rydstedt et al. 2007). 

Överengagemang definieras som en typ av attityder, beteende och känslor som 

reflekterar en överdriven strävan i kombination med en stark önskan efter erkännande, 

uppskattning och belöning.  
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Höga insatser uppkommer således endera från höga externa jobbkrav och/eller från 

individens personliga beteendemönster, egenskaper och behov av att prestera 

(Rydstedt et al. 2007). En obalans i förhållandet mellan dessa satsningar och de 

belöningar som fås av organisationen har bevisade negativa effekter på individens hälsa 

och är en väsentlig faktor vid uppkomst av arbetsrelaterad stress (Siegrist 1996). Ett 

överdrivet engagemang i organisationen, i form av det tidigare definierade 

överengagemanget eller overcommitment anses även som en ensamstående faktor leda 

till stress men bevisen bakom detta är inte lika starka som för sambandet mellan stress 

och en obalans mellan insatser och belöningar (van Vegchel et al. 2005). 

2.3.3.3. Person-Environment fit modellen 

Person-Environment fit modellen används vidsträckt inom forskningen för 

organisationsbeteende och speciellt viktig är den för forskningen kring arbetsrelaterad 

stress (Yang et al. 2008). Denna modell betonar inte enbart omgivningens eller 

individens karakteristika eller förväntningar utan framförallt betydelsen av 

lämpligheten emellan dessa två. En situation eller omgivning som passar en individ kan 

vara mycket stressfull för en annan individ. Person-Environment fit modellen kan delas 

in i olika undermodeller varav Person-Organization fit (P-O fit), Needs-Supplies fit (N-

S fit) och Demands-Abilities fit (D-A fit, även person-job fit) verkar vara mest 

förekommande (Rehfuss et al. 2012). P-O fit syftar på en överenstämmelse mellan en 

individs värderingar och organisationens kultur. N-S fit handlar om till vilken mån en 

individs behov och de belöningar (t.ex. lön och uppskattning) denne får av 

organisationen stämmer överens. D-A fit avser överenstämmelsen mellan en individs 

färdigheter och de färdigheter arbetsuppgiften kräver.  

Alla de olika formerna av överensstämmelse mellan individ och organisation eller 

individ och arbetsuppgift spelar en viktig roll för organisationsmedlemmarnas 

anpassning, trivsel, engagemang och prestationsförmåga (Rehfuss et al. 2012; Yang et 

al. 2008). En missanpassning av något slag mellan individen och arbetsuppgiften eller 

individen och organisationen resulterar ofta i olika former av negativa följder såsom 

stress, otillfredsställelse, depression och frånvaro (Weehuizen 2008) vilket överlag 

leder till sämre arbetsvälbefinnande (Yang et al. 2008). 
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2.4. Överlappande fenomen 

Detta kapitel diskuterar den sinsemellan överlappande tendensen som kan ses gällande 

de tre begreppen arbetstillfredsställelse, arbetsklimat och stress. Diskussionen syftar på 

att klargöra likheter och olikheter mellan de tre fenomenen och lyfta fram möjliga 

orsaker till den överlappning som finns. 

2.4.1. Arbetsklimat och arbetstillfredsställelse 

Det faktum att attityder gentemot arbete, t.ex. arbetstillfredsställelse, byggs upp av 

såväl kognitiva som emotionella faktorer (Judge & Kammermeyer-Mueller 2012) skiljer 

åtminstone i teorin attityder från beskrivningar av arbetsmiljön, t.ex. arbetsklimat. Jag 

vill här understryka ordvalet ”i teorin” och kommer att återkomma till detta längre 

fram. Både arbetsklimat och arbetstillfredsställelse utgår från uppfattningar. Båda 

berör samtliga dimensioner av arbetet, såsom arbetsuppgiften i sig, kolleger, chef och 

arbetsomgivning, med den skillnaden att mätning av arbetsklimat i teorin per 

definition resulterar i beskrivningar medan mätning av arbetstillfredsställelse i teorin 

per definition resulterar i värderingar. I praktiken och i det verkliga organisationslivet 

har det dock visat sig betydligt svårare att göra en stark urskiljning mellan 

arbetstillfredsställelse och arbetsklimat, vilket tyder på en viss grad av överlappning 

mellan fenomenen. 

Arbetsklimat har inom organisationspsykologi definierats som individers 

erfarenhetsbaserade beskrivningar av arbetsomgivningen (Schneider 2003) och 

forskare inom området har varit noga med att skilja mellan beskrivningar av 

perceptioner och utvärderingar av perceptioner. Fokus för arbetsklimatforskningen och 

även definitionen på arbetsklimat har utvecklats och gått igenom olika faser ända sedan 

sin början kring 1960-talet. Tidiga forskare har utgått från objektivism och definierat 

arbetsklimat som ett relativt bestående organisatoriskt särdrag som 

organisationsmedlemmarna uppfattar (ex. Forehand & Gilmer 1964). Redan under 

följande årtionde kunde man identifiera ett skifte av tyngdpunkten från strukturella 

karakteristika till subjektiva uppfattningar (Schneider & Hall 1972). Senare har mening 

eller betydelse fått allt mer inflytande vid definiering av arbetsklimat (James et al. 

1988). Schneider et al. (2013) har i sin senaste litteraturgenomgång av arbetsklimat 

definierat arbetsklimat som ett organisatoriskt fenomen som byggs upp genom en 

social process som berör den mening organisationsmedlemmarna förknippar med 

politik, förfaringssätt och handlingar inom organisationen och den uppfattning de har 

gällande vilka beteenden som förväntas, belönas och stöds. Definitionen på 
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arbetsklimat baserar sig alltså i grunden på en beskrivning av individers kognitiva 

respons gentemot strukturer, handlingar och interaktion inom en organisation. Den 

kognitiva responsen beskriver den aspekt av beteende och reaktioner som består av 

uppfattning, erfarenheter, minne, resonerande och lärande av det informativa 

innehållet i de olika processerna förknippade med arbetsklimat. Den nyligen av 

Schneider et al. (2013) publicerade definitionen på arbetsklimat, vilken inbegriper 

mening, visar dock att arbetsklimatforskningen tagit ett steg närmare den affektiva 

definitionen som beskriver arbetstillfredsställelse.  

James et al. (2008) har lyft fram behovet av såväl ett kognitivt som ett emotionellt 

angreppssätt för uppnående av en full förståelse för begreppet mening. Redan tidigare 

har James och James (1989) skiljt på deskriptiv mening och utvärderande mening och 

menar att individers bearbetning av omgivningens karakteristika kan fortgå längre än 

till endast beskrivningar av omgivningen och därmed komma att innebära 

utvärderingar av dessa karakteristika. I jämförelse med deskriptiv mening ligger dessa 

utvärderingar djupare inom individen och kräver av individen ytterligare 

informationsbearbetning för att bedöma hur mycket värde en specifik del av 

arbetsomgivningen representerar. Denna form av utvärderande mening har även 

beskrivits som psykologiskt arbetsklimat (James et al. 2008), vilket återigen skapar 

likheter till de utvärderande aspekterna av arbetstillfredsställelse. Det psykologiska 

arbetsklimatet består, per definition, av organisationsmedlemmarnas individuella 

uppfattningar och upplevelser av klimatrelaterade faktorer inom organisationens 

arbetsmiljö (Carless 2004). James et al. (2008) menar att det psykologiska 

arbetsklimatet reflekterar den utvärdering individen gör angående huruvida faktorer 

inom arbetsmiljön främjar eller inte främjar individens välmående och 

arbetsvälbefinnande. En liknande utvärdering utförs då individer gör en bedömning av 

huruvida arbetet och arbetsmiljön leder till arbetstillfredsställelse eller inte. 

Mathieu et al. (1993) har kommit med ytterligare stöd för det ömsesidiga förhållandet 

mellan arbetsklimat och arbetstillfredsställelse genom att testa tre olika modeller 

gällande relationen mellan uppfattningar om arbetet och arbetstillfredsställelse. Den 

första modellen utgick från teorin om arbetets karakteristika (The job characteristics 

theory, JCT, se Hackman & Lawler 1971) och förutspådde att arbetets karakteristika 

leder till arbetstillfredsställelse. Den andra teorin (The social information-processing 

theory, SIP, se ex. Salancik & Pfeffer 1978) utgick från att social interaktion påverkar 

uppfattningen av arbetsmiljön och förutspådde att arbetstillfredsställelse leder till 

uppfattningar om arbetet. Den tredje modellen, som baserade sig på det tidigare 
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arbetet av bl.a. James, Hater, Gent och Bruni (1978), förutspådde ett ömsesidigt 

förhållande mellan uppfattningar om arbetet och den upplevda arbetstillfredsställelsen. 

Analysresultaten visade klart stöd för den tredje modellen och den ömsesidiga teorin.  

Även neuropsykologin har påvisat att trots att hjärnans områden för tankar och känslor 

är skiljbara med tanke på arkitekturen är dessa oupplösligt sammankopplade då det 

kommer till funktion och informationsbearbetning (Adolphs & Damasio 2001 i Judge & 

Kammermeyer-Mueller 2012). Forskning vittnar om ett ömsesidigt förhållande mellan 

delar av hjärnan som bearbetar känslor och delar av hjärnan som bearbetar kognitioner 

(Drevets & Raichle 1998). Trots de i teorin åtskiljbara beskrivande och utvärderande 

grundsynsätten bakom arbetsklimat och arbetstillfredsställelse är det svårt, om inte 

omöjligt, för individer att i verkligheten skilja mellan rent beskrivande uppfattningar 

och utvärderande uppfattningar gällande sitt arbete och sin arbetsomgivning. Judge 

och Kammermeyer-Mueller (2012) gör en enkel beskrivning av interaktionen mellan 

känslor och kognitioner på arbetet. ”As applied to job attitudes, when we think about 

our jobs, we have feelings about what we think. When we have feelings while at work, 

we think about these feelings.” Kognitioner och affekt är med andra ord mycket nära 

relaterade och denna förbindelse är inte lätt att överkomma. Det här leder till att vi då 

vi utvärderar våra arbeten och arbetsplatser, på samma sätt som då vi utvärderar vad 

som helst annat som är viktigt för oss, använder både tankar och känslor (Saari & 

Judge 2004). På samma sätt är dessa tankar och känslor involverade då vår uppgift är 

att beskriva vårt arbete, vår arbetsplats eller våra kollegor. Även om beskrivningar av 

ens eget arbete verkar vara fria från affektion är det i praktiken så gott som omöjligt att 

t.ex. beskriva sina arbetskamrater, sin chef eller sin lön på ett sätt som utesluter 

affektion och emotionell bearbetning av information och erfarenheter. 

Meningen med detta kapitel är inte att påstå att arbetstillfredsställelse och arbetsklimat 

i grunden är samma sak och kan användas som synonymer. Kapitlet syftar endast på att 

göra ett försök att öka uppmärksamheten för de likheter och även olikheter man kan 

finna hos arbetsklimat och arbetstillfredsställelse. Trots det ömsesidiga förhållandet 

man kan urskilja drar forskningen fortfarande en klar linje mellan definitionerna av de 

två fenomenen. Detta är nödvändigt för att forskning överhuvudtaget skall kunna pågå 

inom båda domänen. Istället för att påstå att undersökningar kring arbetsklimat kan 

liknas vid att återuppfinna hjulet för arbetstillfredsställelse eller tvärtom är det viktigt 

att det pågår en diskussion om hur forskning inom de två områdena genomförs och 

vilka, medvetna eller omedvetna, processer inom individer kan påverka de resultat man 

får. Det behövs alltså en förståelse för skillnader och likheter mellan de två begreppen 
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för att vi skall kunna öka den kunskap vi idag har. Därmed vore det i framtida forskning 

betydelsefullt att ytterligare undersöka den ömsesidighet som fram till idag har 

uppmärksammats angående arbetsklimat och arbetstillfredsställelse.  

2.4.2. Stress i relation till arbetsklimat och arbetstillfredsställelse 

Som ovanstående diskussion visar kan man mellan arbetsklimat och 

arbetstillfredsställelse finna tydliga överlappande delmoment. Detta gör det svårt att i 

teorin och framförallt i praktiken skilja de två begreppen från varandra. Gällande stress 

kan man finna liknande överlappningar som förklarar hur olika aspekter relaterade till 

arbetsklimat och arbetstillfredsställelse kan ge upphov till känslan av stress hos 

organisationsmedlemmar.  

Den omfattande forskningen kring arbetsrelaterad stress har lyft fram en väldigt stor 

mängd faktorer inom organisationer och arbetslivet som kan fungera som 

stressfaktorer. Det faktum att den individuella tolkningen av händelser och faktorer 

inom en organisation inverkar på uppkomsten av stress gör det svårt att få grepp om 

mängden och variationen av möjliga stressfaktorer. Den ovanstående 

litteraturöversikten över stressforskningen lyfter fram en del av de främsta 

organisatoriska faktorerna som kan ge upphov till stress hos organisationsmedlemmar. 

Flera av dessa faktorer är även starkt förknippade till arbetsklimatet inom en 

organisation (t.ex. arbetskamrater och den egna chefen) och till den upplevda nivån av 

arbetstillfredsställelse (t.ex. känslan av meningsfullhet och anställningstrygghet). En 

dålig ledarskapsstil, konflikter mellan medlemmar inom en arbetsgrupp, 

korttidsanställningar, otillfredsställande eller för svåra arbetsuppgifter och en 

övermäktig arbetsbörda är endast några få exempel på möjliga stressfaktorer som 

samtidigt är starkt förknippade även till arbetsklimatet och/eller den upplevda 

arbetstillfredsställelsen inom en organisation. 

Det finns alltså någon form av samband eller överlappning även mellan stress och 

arbetstillfredsställelse och mellan stress och arbetsklimat. Den begrepps- eller 

definitionsmässiga överlappning som finns mellan arbetsklimat och 

arbetstillfredsställelse verkar dock enligt litteraturen inte framkomma mellan 

arbetsklimat och stress eller arbetstillfredsställelse och stress. Gällande överlappningen 

mellan stressforskningen och forskningen kring arbetstillfredsställelse och arbetsklimat 

uppkommer största delen av komplexiteten från att samma faktorer eller aspekter 

inom en organisation kan påverka såväl individens stressnivå, individens 
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arbetstillfredsställelse eller individens uppfattning av arbetsklimatet. Detta gör att 

stressforskningen ter sig ha en starkare eller åtminstone klarare identitet och att detta 

ämnesområde, trots sina samband till områdena för arbetsklimat och 

arbetstillfredsställelse, verkar vara ett mera självständigt och avgränsat 

forskningsområde. Figur 5 nedan presenterar en möjlig syn på överlappningen mellan 

de tre begreppen stress, arbetsklimat och arbetstillfredsställelse. 

Figur 5 Överlappning mellan stress, arbetsklimat och arbetstillfredsställelse. 

 

Källa: (skapad utgående från litteraturöversikten) 

2.5. Kiva-enkäten och FEELIT projektet 

Denna avhandling lägger fokus på Kiva-enkäten (se appendix 1) och valideringen av 

denna. Kiva-enkäten har utvecklats av företagsläkare Ove Näsman, rektor för 

skärgårdens arbetshälsoakademi. Näsman har även utvecklat interventionsmetoden 

Metal Age vars syfte är att ge organisationsmedlemmar verktyg för lösning av problem 

och förbättrande av arbetsvälbefinnandet inom sin egen arbetsgrupp. Metal Age 

metoden kan delas in i fem olika faser – orientering, interventionsplanering, 

prioritering, konkreta åtgärder och uppföljning – där Kiva-enkäten står som grund för 

både orienteringsfasen och uppföljningarna. (Näsman 2011)  

Data för denna avhandlings empiriska del kommer från de Kiva-enkätundersökningar 

som gjorts i samband med FEELIT-projektet. FEELIT är ett arbetshälsoprojekt där 

Raseborgs stad tillsammans med Skärgårdens arbetshälsoakademi i Kasnäs har som 

avsikt att öka arbetsvälbefinnandet och bidra till ett bra arbetsklimat på stadens 

arbetsplatser. Projektet är treårigt och pågår under åren 2011-2013. Projektets namn, 
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FEELIT, är sammansatt av orden Förebyggande, Engagemang, Energia, Leadership, 

Inspiration och Työkyky. Dessa ord beskriver, förutom FEELIT-projektets natur, även 

viktiga delar av den psykosociala omgivningen inom organisationer (Näsman 2011). 

Därmed är data från detta projekt värdefullt för att förstå bl.a. psykiskt 

arbetsvälbefinnande och dess betydelse på arbetsplatserna inom dagens och framtidens 

företag.  

Eftersom Kiva-enkäten och utformningen av de frågor den innehåller inte grundar sig 

på några specifika teoretiska resultat från tidigare forskning lägger denna avhandling 

stor vikt vid att skapa en teoretisk bakgrund för enkäten. Detta görs genom en 

jämförelse av frågorna inom enkäten och de frågor som tidigare vetenskaplig forskning 

använt för att studera arbetsklimat, arbetstillfredsställelse och stress inom 

organisationer. Denna jämförelse mellan den använda Kiva-enkäten och enkäter 

använda i tidigare forskning görs även för att försäkra en korrespondens mellan använt 

mätinstrument och relevant teori och teoretiska begrepp (Fischer 2012). I följande 

kapitel presenteras den kvalitativa kartläggningen av Kiva-enkäten och jämförelsen av 

enkäten med tidigare forskning inom arbetsklimat, arbetstillfredsställelse och stress.  

2.6. Jämförelse av Kiva-enkäten med tidigare forskning 

Jämförelsen av Kiva-enkäten med tidigare forskning grundar sig på en grundlig 

litteraturgenomgång inom relevanta ämnesområden. Resultaten från jämförelsen kan 

ses i tabellerna 1 – 3. Denna kvalitativa kartläggning är resultatet av en process vars 

syfte varit att finna de forskningsområden där man inom enkätstudier använder sig av 

liknande frågor som de inom Kiva-enkäten. Utgående från en preliminär granskning av 

Kiva-enkäten, skribentens tidigare kunskap gällande psykosociala faktorer inom 

organisationer och diskussioner med enkätens utvecklare Ove Näsman och skribentens 

handledare professor Karl-Erik Sveiby har denna process startat med en granskning av 

forskningen inom arbetsklimat. Därifrån har litteraturgenomgången övergått till att 

studera övrig forskning angående arbetsvälbefinnande och psykosociala faktorer inom 

organisationer för att finna ytterligare områden där Kiva-enkätens frågor passar in. 

Slutligen ledde detta till att även forskning kring arbetstillfredsställelse och stress 

inkluderades i denna avhandling.  

Litteraturen inom de valda ämnesområdena har undersökts grundligt för att identifiera 

hurdana variabler eller frågor som använts för att mäta ett visst fenomen. Dessa frågor 

har sedan jämförts med frågorna från Kiva-enkäten. Målet med denna kartläggning har 
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varit en jämförelse som inkluderar alla sju frågor från Kiva-enkäten och så specifikt 

som möjligt kategoriserar Kiva-enkätens frågor inom något av de tre ämnesområdena. 

Som kan ses av kartläggningen i tabellerna 1 – 3 är resultatet av jämförelsen inte helt 

entydigt. De tre studerade ämnesområdena täcker tillsammans samtliga frågor inom 

Kiva-enkäten men vissa av frågorna passar in i flera än ett av de olika ämnesområdena. 

Detta beror med stor sannolikhet på de faktorer gällande överlappning som diskuterats 

i kapitel 2.4 och vidare på enkätens utformning, vilket diskuteras närmare i 

avhandlingens diskussionskapitel.  

Den kvalitativa jämförelsen av Kiva-enkäten och tidigare forskning har gjorts för att 

undersöka var i litteraturen för psykiskt arbetsvälbefinnande Kiva-enkätens frågor 

passar in och utgående från detta sammanfatta vad eller vilka fenomen Kiva-enkäten 

mäter. För att testa den kvalitativa kartläggningen, och därmed uppbyggnaden av Kiva-

enkäten, kommer i avhandlingens empiriska del att utföras en explorativ faktoranalys 

på basen av datamaterialet från FEELIT projektet. 
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Tabell 1 Jämförelse av Kiva-enkäten och arbetstillfredsställelselitteratur 

 

 

 

  

Q. 1. Hur trevligt 
tycker du att det 

har varit att komma 
på jobb under de 

senaste veckorna?

Q. 2. Hur meningsfullt 
uppfattar du ditt 

arbete?

Q. 3. Hur bra 
behärskar du ditt 

arbete?

Q. 4. Hur bra trivs du med 
dina närmaste 

arbetskamrater?

Q. 5. Hur bra tycker du 
att din närmaste 

förman fungerar som 
förman?

Q. 6. Hur säkert tror du 
det är att din 
arbetsplats är 

bestående?

Q. 7. Hur mycket kan 
du påverka sådant, som 

berör ditt arbete?

Arbetstillfredsställelse

Ostroff et al. 2002
I like working for 

[this organization]

Saari & Judge 2004
Overall, how 

satisfied are you 
with your job?

Schneider et al. 2003

Overall job 
satisfaction: 
Considering 

everything, how 
would you rate your 
overall satisfaction 
with your company 
at the present time?

Satisfaction with job 
fulfillment: My work 
gives me a feeling of 

personal 
accomplishment.

Satisfaction with 
work facilitation: 
How satisfied are 

you with the training 
you received for your 

present job?

Satisfaction with work 
group: The people I work 
with cooperate to get the 

job done.

Satisfaction with 
empowerment: Overall, 
how good a job do you 
feel is being done by 

your immediate 
supervisor/manager?

Satisfaction With 
Security: How do you 
rate this company in 

providing job security 
for people like 

yourself?

Satisfaction with 
empowerment: How 
satisfied are you with 

your involvement in the 
decisions that affect 

your work?

Wagner et al. 2003

Attitudes: I think 
[name og 

organization] is a 
fun place to work.

Attitudes: My work 
gives me a sense of 
accomplishment.

Attitudes: I feel good 
about the future of the 

company.
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Tabell 2 Jämförelse av Kiva-enkäten och arbetsklimatlitteratur 

 

 

Q. 1. Hur trevligt 
tycker du att det 

har varit att 
komma på jobb 

under de senaste 
veckorna?

Q. 2. Hur 
meningsfullt 

uppfattar du ditt 
arbete?

Q. 3. Hur bra 
behärskar du ditt 

arbete?

Q. 4. Hur bra trivs du 
med dina närmaste 

arbetskamrater?

Q. 5. Hur bra tycker du 
att din närmaste förman 
fungerar som förman?

Q. 6. Hur säkert tror du 
det är att din 
arbetsplats är 

bestående?

Q. 7. Hur mycket kan 
du påverka sådant, som 

berör ditt arbete?

Arbetsklimat

Gelade & 
Young 2005

Team climate: People are 
treated with respect in 

my team,
regardless of their job.

Support climate: Local 
management do an 

excellent job of keeping 
us informed about 

matters affecting us.

Schulte et al. 
2006

Team focus: We do fun 
things in my unit to build 

a good team.

Managerial support: My 
manager motivates me 

to do well.

Patterson et 
al. 2005

Supervisory support: 
Supervisors show an 
understanding of the 
people who work for 

them.

Autonomy: 
Management let people 

make their own 
decisions much of the 

time.

Koys & 
DeCotiis 1999

Cohesion: There is a lot 
of team spirit among 

(company name) people.

Support: My boss i easy 
to talk to about job-

related problems.

Autonomy: I make most 
of the decisions that 

effect the way my job is 
performed.

Wagner et al. 
2003

Climate for self-
determination: My 

immediate manager 
listens to and act upon 
what associates have to 

say.

Climate for self-
determination: There is 

an opportunity for 
communicating my 
ideas and concerns 

about how to improve 
the quality of our work.
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Tabell 3 Jämförelse av Kiva-enkäten och stresslitteratur 

 

 

 

Q. 1. Hur trevligt 
tycker du att det 

har varit att 
komma på jobb 

under de senaste 
veckorna?

Q. 2. Hur meningsfullt 
uppfattar du ditt 

arbete?

Q. 3. Hur bra 
behärskar du ditt 

arbete?

Q. 4. Hur bra trivs du 
med dina närmaste 

arbetskamrater?

Q. 5. Hur bra tycker du 
att din närmaste 

förman fungerar som 
förman?

Q. 6. Hur säkert tror du 
det är att din 
arbetsplats är 

bestående?

Q. 7. Hur mycket kan 
du påverka sådant, som 

berör ditt arbete?

Stress

Siegrist et al. 
2004 (ERI)

Reward: Considering 
all my efforts and 

achievements, I receive 
the respect and prestige 

I deserve at work.

Reward: My job 
security is poor.

Van Yyperen & 
Hagedorn 2003 

(JDCS)

Social support: Can you 
rely upon your co-

workers when things get 
tough at work?

Social support: Can you 
rely upon your 

immediate supervisor 
when things get tough 

at work? 

Control: Can you decide 
how to go about getting 

your job done?

Bjarte et al. 2005 
(JDCS)

Social support: There is 
good collegiality at 

work.

Decision latitude: Do 
you have the possibility 

to decide for yourself 
what should be done in 

your work?

Rehfuss et al. 
2011 (P-E fit)

Demands-Ability: 
My abilites and 

training are a good 
fit with the 

requirements of my 
job.
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2.7. Sammanfattning av litteraturöversikten 

Denna avhandling har i sin litteraturöversikt behandlat arbetstillfredsställelse, 

arbetsklimat och stress. Förutom att beskriva de tre fenomenen skilt för sig har även 

diskuterats deras sinsemellan överlappande effekter. Resultatet från 

litteraturöversikten och från den grundliga genomgången av tidigare forskning inom de 

behandlade ämnesområdena är den kvalitativa kartläggningen som kan ses i tabellerna 

1 – 3 ovan. Denna kartläggning grundar sig på en jämförelse mellan Kiva-enkätens 

mått och tidigare använda mått inom forskningen av arbetstillfredsställelse, 

arbetsklimat och stress. Med tanke på avhandlingens syfte är resultaten från 

jämförelsen ett av de viktigaste stegen vid granskningen av Kiva-enkätens validitet. För 

den empiriska delen av avhandlingen spelar jämförelsen med andra ord en betydande 

roll. Den ökade förståelsen för de tre studerade fenomenen och framförallt för deras 

likheter sinsemellan är avgörande för tolkningen av resultaten inom empirin. 
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3 METODOLOGI 

Detta kapitel beskriver de valda metodologiska angreppssätten som inom denna 

avhandling använts vid studerande av arbetsvälbefinnandet med hjälp av Kiva-enkäten. 

Kapitlet beskriver forskningsfilosofi, angreppssätt, forskningsdesign, den valda 

datainsamlingsmetoden samt de statistiska metoderna som använts vid analys av 

datamaterialet. Avslutningsvis diskuteras undersökningens reliabilitet och validitet. 

3.1. Forskningsfilosofi  

Diskussionen kring forskningsfilosofi eller vetenskapsfilosofi kan grovt indelas i två 

huvudinriktningar - positivism och interpretivism (Saunders et al. 2011). Denna 

avhandling och de ämnesområden den berör och undersöker kan varken kategoriseras 

under ren positivism eller ren interpretivism, utan faller epistemologiskt och 

ontologiskt emellan dessa två perspektiv.  

Den mest lämpliga utgångspunkten för denna avhandling är Bhaskars (1989 i Bryman 

& Bell 2005) syn på kritisk realism. Detta synsätt accepterar varken en 

konstruktionistisk eller objektivistisk ontologi utan innebär att ”den sociala 

verkligheten reproduceras och omformas i verkligheten” (a.a. s.4). Kritisk realism utgår 

från att sociala omständigheter produceras av mekanismer som är verkliga, men inte 

direkt tillgängliga för observation, utan bara kan studeras via deras effekter (Bryman & 

Bell 2005). Arbetsklimat grundar sig på erfarenheter som ger sig uttryck i 

uppfattningar och beskrivningar. Arbetstillfredsställelse grundar sig också på 

erfarenheter men ger sig uttryck i uppfattningar och värderingar. Även upplevd stress 

bygger på erfarenheter och uppfattningar som vidare bearbetas av individen. Därmed 

är alla tre sådana fenomen som utgående från ett verkligt abstrakt eller konkret objekt 

(ex. chef, kollega, stöd, arbetsuppgift, lön) efter mänsklig bearbetning leder till endera 

en beskrivning, utvärdering eller känsla vars effekt kan mätas. Detta överensstämmer 

med de två stegen som den kritiska realismen hävdar att är nödvändiga för en korrekt 

upplevelse av omvärlden – uppfattningen av en objektiv verklighet och mental 

bearbetning av uppfattningen (Saunders et al. 2011). En forskningsfilosofi baserad på 

kritisk realism inser även betydelsen av flerdimensionell forskning (t.ex. individ, grupp, 

organisation), eftersom var och en av de studerade nivåerna kan bistå till forskarens 

förståelse för det undersökta fenomenet. En förståelse för betydelsen av 

flerdimensionell forskning är speciellt viktig vid utvecklingen av enkäter för forskning 
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av t.ex. arbetsklimat. Eftersom utformningen av enkätfrågorna är grundläggande för 

begreppsvaliditeten och möjligheten att skilja mellan psykologiskt och organisatoriskt 

arbetsklimat är förståelsen för flerdimensionella organisationer även en förutsättning 

för urskiljningen mellan arbetsklimat och arbetstillfredsställelse.  

3.2. Typ av undersökning och undersökningens angreppssätt 

Första delen av denna avhandling, den teoretiska referensramen, kan dels klassificeras 

som explorativ (Lundahl & Skärvad 1999) eftersom den syftar till att genom en grundlig 

och kritisk litteraturgenomgång utreda vad arbetstillfredsställelse, arbetsklimat och 

stress egentligen är och hur tidigare forskning beskrivit och undersökt dessa fenomen 

inom organisationer. Denna utredning är ytterst viktig för avhandlingens validitet. Den 

teoretiska delen kan även klassas som en beskrivande eller deskriptiv undersökning 

(Lundahl & Skärvad 1999) eftersom den samtidigt har som syfte att beskriva de tre 

fenomenen arbetstillfredsställelse, arbetsklimat och stress.  

Även den empiriska delen av avhandlingen, den del som granskar de resultat som fåtts 

då Kiva-enkäten i praktiken har använts inom arbetspunkterna inom Raseborgs stad, 

kan sägas vara båda deskriptiv och explorativ (Lundahl & Skärvad 1999). Den del som 

undersöker om den kvalitativa kartläggningen av Kiva-enkäten (kapitel 2.6.) stöds av 

det empiriska materialet kan klassas som explorativ, medan den delen av empirin som 

syftar på att beskriva skillnader i arbetsvälbefinnandet mellan de olika tidpunkterna 

och de olika arbetspunkterna kan klassas som deskriptiv. 

Forskarsamfundet skiljer även mellan olika former av angreppssätt vid uppbyggnad av 

vetenskaplig forskning (Saunders et al. 2011). Deduktion förknippas ofta med 

kvantitativa forskningsmetoder och betyder att forskningen utgår från existerande 

teorier medan induktion anses vara ett kvalitativt särdrag och betyder att forskningen 

utgår från empiri. Trots att denna avhandling utförs med kvantitativa metoder kan 

angreppssättet inte anses vara rent deduktivt. Undersökningen utgår från data som 

redan insamlats men granskar datamaterialet även utgående från tidigare teori och 

forskning. Därmed kan denna avhandling snarast sägas vara en hybrid och basera sig 

på ett abduktivt angreppssätt. Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) utgår abduktion 

från empiriska fakta liksom induktionen, men avvisar inte teoretiska föreställningar. 

Vid abduktion är det typiskt att analysen av empirin kombineras med, eller föregrips 

av, studier av tidigare teori i litteraturen för upptäckt av mönster som ger förståelse, 

vilket är fallet även inom denna avhandling. 
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3.3. Forskningsdesign 

Den empiriska delen av avhandlingen har sin utgångspunkt i en surveyundersökning 

gjord inom Raseborgs stad. Bryman & Bell (2005) beskriver surveyundersökningar som 

tvärsnittsundersökningar där data i huvudsak samlas in om flera fall vid en viss 

tidpunkt. Denna avhandling använder data som samlats in från arbetspunkterna vid tre 

olika tillfällen, vilket ger undersökningen longitudinella särdrag (Saunders et al. 2011) 

Surveyundersökningar förknippas huvudsakligen med kvantitativa forskningsstrategier 

(Bryman & Bell 2005). Valet av kvantitativ metod framom kvalitativ grundar sig i detta 

fall främst på avhandlingens syfte, men även på skribentens egna preferenser. 

Huvudsyftet med avhandlingen är att göra en validering av Kiva-enkäten utgående från 

en kvalitativ jämförelse av Kiva-enkäten med tidigare forskning inom arbetsklimat, 

arbetstillfredsställelse och stress. Det empiriska materialet som insamlats med Kiva-

enkäten under FEELIT projektet används sedan för att testa denna modell. För att 

kunna utföra denna jämförelse och för att få en så verklighetstrogen bild som möjligt av 

de tre fenomenen inom arbetspunkterna krävs ett tillräckligt brett datamaterial, vilket 

förutsätter en kvantitativ forskningsdesign (Bryman & Bell 2005). 

3.4. Datainsamlingsmetod 

Data för den empiriska delen har samlats in med hjälp av Kiva-enkäten under åren 

2011-2013. Förutom att enkätstudier är vanliga vid surveyundersökningar (Bryman & 

Bell 2005) visar den genomgripande litteraturgenomgången att enkäter även är det 

allmänt förekommande datainsamlingsmedlet vid forskning av arbetsklimat, 

arbetstillfredsställelse och stress inom organisationer. Eftersom samtliga respondenter 

skall besvara samma frågor under likartade omständigheter är den insamlade 

informationen standardiserad, vilket ger goda förutsättningar för kvantitativ 

bearbetning och analys av svaren (Lundahl & Skärvad 1999).  

En länk till den elektroniska Kiva-enkäten har skickats ut via e-post åt respondenterna. 

Respondenterna har getts en möjlighet att vid behov printa ut enkäten och returnera 

den i en svarsförsändelse. Då respondenten svarat på Kiva-enkäten elektroniskt via den 

utskickade länken har svaren automatiskt registrerats i VOOP (VOting and OPinion 

measurement) programmet som visar de anonyma svarsresultaten i realtid (för 

information om VOOP programmet se www.mediona.fi). Detta minskar eventuella 

mänskliga fel som kan uppstå vid bearbetningen av enkäterna (Bryman & Bell 2005).  
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För att få en bättre inblick i den process där Kiva-enkäten inom FEELIT projektet 

används har jag deltagit som observatör under en av arbetspunkternas Metal Age 

seminarium i Kasnäs. Under de två dagarna har jag observerat den Metal Age-

interventionsprocess som bygger på Kiva-enkätens resultat från baseline 

undersökningen och vars resultat senare även följs upp med hjälp av Kiva-enkäten. 

Arbetspunkterna som deltar i FEELIT projektet svarar alltså på samma Kiva-enkät 

både före Metal Age interventionen och vid uppföljningarna efter denna.  

Min roll som observatör under Metal Age seminariet kommer inom avhandlingen inte 

att beaktas eller fungera som en datainsamlingsmetod i sin riktiga mening, utan endast 

som ett sätt för mig att personligen få en bättre inblick i den process där Kiva-enkäten 

inom FEELIT projektet för tillfället används.  

3.4.1. Population och urval 

Populationen för den undersökning som görs inom denna avhandling är de 

arbetspunkter (skolor, daghem, sjukhusavdelningar, administrationsenheter, 

servicehem m.fl) och samtliga anställda inom dessa som fram till den 10.7.2013 deltagit 

i FEELIT projektet. Vissa av dessa arbetspunkter har fram till denna tidpunkt endast 

deltagit i den första enkätundersökningen medan andra redan hunnit delta i en eller två 

uppföljningar. Antal observationer för baseline undersökningen (Kiva-enkäten som 

besvaras före Metal Age seminariet) är 867 fördelat på 43 arbetspunkter. Antal 

observationer för första uppföljningen är 738 fördelat på 40 arbetspunkter. Av dessa 

exkluderades en arbetspunkt eftersom denna inte alls deltagit i baseline-

undersökningen vilket resulterade i 706 observationer och 39 arbetspunkter för 

uppföljning 1. Antal observationer för den andra uppföljningen är 492 fördelat på 28 

arbetspunkter. För att kunna granska olika arbetspunkter över tiden kommer urvalet 

inom denna undersökning att bestå av de arbetspunkter som fram till den 10.7.2013 

deltagit i alla tre ovanstående delmoment – baseline, uppföljning 1 och uppföljning 2. I 

och med detta kriterium består urvalet för min undersökning av 28 arbetspunkter. 

Totala antalet observationer (N=1595) för dessa 28 arbetspunkter under de tre 

undersökningstillfällena fördelar sig enligt följande: NBaseline  = 577, NUppföljning 1 = 526 

och NUppföljning 2 = 492.  

Denna avhandling kommer alltså inte att vara en totalundersökning av samtliga 

arbetspunkter och samtliga anställda inom Raseborgs stad. Därmed kan resultaten inte 
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anses vara generaliserbara till alla arbetspunkter inom staden. Däremot kommer detta 

att vara en totalundersökning av de arbetspunkter som fram till den 10.7.2013 deltagit i 

såväl baseline undersökningen som uppföljning 1 och uppföljning 2. Instruktionerna 

för Metal Age säger att samtliga anställda inom de arbetspunkter som anmält sig till 

FEELIT projektet skall svara på Kiva-enkäten, oberoende om de personligen har 

möjlighet att delta i Metal Age seminariet eller inte. På så vis täcker denna 

undersökning samtliga individer inom till urvalet hörande arbetspunkter och kan 

därmed ses som en totalundersökning av dessa 28 arbetspunkter. Resultaten kommer 

därför i mycket hög grad att vara generaliserbara till de arbetspunkter som fram till 

10.7.2013 deltagit i alla tre ovannämnda delmoment av FEELIT projektet. 

3.4.2. Enkätens utformning och mått 

Frågorna inom en enkät kan ses som indikatorer som mäter ett visst begrepp (Bryman 

& Bell 2005). I detta fall kan frågorna, utgående från den kvalitativa kartläggningen, 

anses vara indikatorer för mätning av endera arbetstillfredsställelse, arbetsklimat eller 

stress (se kvalitativ jämförelse i kapitel 2.6.). Eftersom Kiva-enkäten inte utvecklats 

utgående från någon specifik tidigare använd enkät är jämförelsen av enkätens frågor 

med tidigare forskning av stor betydelse för undersökningens kvalitet. Detta diskuteras 

närmare under kapitel 3.7. ”Mätning av reliabilitet och validitet”.  

Samtliga sju frågor inom Kiva-enkäten (för hela enkäten se Appendix 1) besvaras med 

bundna svarsalternativ där respondenten får ta ställning till förutbestämda 

svarskategorier. Sådana slutna frågor är att föredra i och med att de gör statistisk 

bearbetning av det insamlade datamaterialet betydligt enklare än öppna svar (Bryman 

& Bell 2005). De bundna svarsalternativen inom Kiva-enkäten har tio svarskategorier 

baserade på en Likert-skala. Respondenterna ombeds att på en skala från 1 till 10, 

indikera i vilken utsträckning de anser t.ex. att de trivs med sina närmaste 

arbetskamrater (1 = mycket dåligt och 10 = mycket bra). Liknande Likert-skalor har 

inom forskningen behandlats omväxlande. Bryman och Bell (2005) menar att de i regel 

är ordinalskalor men tillkännager att de kan behandlas som intervallskalor då de 

genererar ett förhållandevis stort antal kategorier och avståndet mellan alla kategorier 

är lika stort. Även Hair et al. (2009) lyfter fram att Likert-skalor med endast 

ändpunkterna utskrivna i ord kan behandlas som intervallskalor. Därmed kommer 

även Kiva-enkätens skala att inom denna avhandling behandlas som en intervallskala. 

Alla sju frågor inom Kiva-enkäten kan med andra ord klassas som metriska variabler på 
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en intervallskala. Den insamlade informationen angående respondentens arbetsplats 

behandlas som en kategorisk variabel på en nominalskala. 

3.5. Analysnivå och motivering bakom val av aggregationsprocess 

På grund av det sätt datamaterialet registrerats i VOOP programmet kan enskilda 

observationer eller respondenter inte identifieras varmed flera av analyserna kommer 

att utgå från arbetspunktnivå. Denna förflyttning från individ- till gruppnivå kräver 

reflektion över undersökningsnivå och aggregationsprocess (Klein, Dansereau & Hall 

1994). Den valda analysnivån är viktig att beakta och förstå för att man skall kunna 

förklara det funktionella förhållandet mellan konstruktioner, begrepp och fenomen på 

olika nivåer inom organisationer (Chan 1998). Grundtanken bakom aggregationen av 

t.ex. psykologiska arbetsklimat till arbetsklimat på en högre nivå är att det måste finnas 

en tillräcklig nivå av överensstämmelse och enighet bland individernas individuella 

uppfattningar av arbetsklimatet (Patterson et al. 2005). Denna mätning av konsensus 

har inom forskningen främst fokuserat på interrater agreement IRA och/eller interrater 

reliability IRR (Schneider et al. 2013).  

3.5.1. Kompositionsmodeller för aggregation vid flerdimensionell 
forskning 

För att uppnå en god begreppsvaliditet inom flerdimensionell forskning behövs 

modeller som förklarar sambandet mellan organisatoriska fenomen på lägre och högre 

nivåer inom organisationer. Chan (1998) har för detta ändamål utarbetat fem olika 

former av kompositionsmodeller (se tabell 4). Dessa kompositionsmodeller specificerar 

det funktionella förhållandet mellan fenomen och begrepp på olika nivåer inom 

organisationer (t.ex. individ-, grupp- och organisationsnivå). Därmed är det möjligt för 

forskare att systematiskt kartlägga omvandlingen av t.ex. individuellt psykologiskt 

arbetsklimat till arbetsklimat på grupp- eller organisationsnivå. De fem olika formerna 

av kompositionsmodeller som Chan (1998) utarbetat är följande: additiva- (eng. 

additive models), direkta konsensus- (eng. direct consensus models), spridnings- (eng. 

dispersion models), referent-shift konsensus- (eng. referent-shift consensus models) 

och processmodeller (eng. process models). James et al. (2008) argumenterar för att 

den direkta konsensus modellen är den mest ändamålsenliga vid aggregation av 

psykologiska arbetsklimat till arbetsklimat på grupp- eller organisationsnivå. Schneider 

et al. (2013) betonar å andra sidan användningen av enkäter med mått som syftar på 

kännetecken av organisationen eller enheten istället för individens egna perspektiv och 
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att forskningen kring organisatoriskt arbetsklimat därför bäst karaktäriseras av 

referent-shift konsensus modellen. 

Tabell 4 Olika kompositionsmodeller 

 

Källa: (skapad utgående från Chan 1998). 

 

Additiva modeller 

Additiva kompositionsmodeller illustrerar ett rakt förhållande mellan lägre och högre 

analysnivå. Inom dessa modeller består begreppet på en högre nivå av en summering 

av enheterna på lägre nivå och variationen mellan enheterna på lägre nivå tas inte i 

beaktande. Eftersom begreppskonstruktionen påverkar valet av kompositionsmodell är 

additiva inte tillämpliga om överenskommelse bland organisationsmedlemmarna är 

avgörande för definitionen av begreppet på en högre nivå. I dessa fall är en modell där 

enigheten bland enheter på lägre nivå tas i beaktande mera ändamålsenlig, t.ex. en 

direkt konsensus modell. (Chan 1998) 
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Direkta konsensus modeller 

Direkta konsensus modeller är enligt Chan (1998) troligtvis de mest använda bland 

flerdimensionell forskning. Dessa modeller grundar sig på konsensus bland 

medlemmar på lägre nivå (t.ex. individuella psykologiska arbetsklimat) vid 

uppbyggandet av begreppet (t.ex. organisationsklimat) på en högre analysnivå. 

Operationellt sätt innebär den typiska kombinationsprocessen en mätning av enighet 

inom enheterna på lägre analysnivå för att förutspå konsensus och uppnå rättighet till 

aggregation (Chan 1998). En hög nivå av överenskommelse gällande individuella 

psykologiska arbetsklimat indikerar konsensus och berättigar till aggregation av de 

individuella svaren för att representera arbetsklimat på organisationsnivå. 

Referent-shift konsensus modeller 

Referent-shift konsensus modeller liknar direkta konsensus modeller i det avseende att 

överenskommelse på lägre analysnivå används för konstruktion av begreppet på högre 

analysnivå (Chan 1998). Skillnaden mellan de två kompositionsmodellerna är att det på 

lägre nivå sker en förflyttning gällande referent och att det är denna nya referent som 

används vid beräkning av konsensus. Inom arbetsklimatforskningen kan skiftet 

referent beskrivas av en förflyttning av tyngdpunkten från individers egna upplevelser 

av arbetsklimat (psykologiska arbetsklimat) till individers uppfattningar gällande 

övriga organisationsmedlemmars upplevelser av arbetsklimatet. Konsensus angående 

hur individerna inom organisationen uppfattar att de övriga 

organisationsmedlemmarna upplever arbetsklimatet berättigar till aggregation av 

resultat från individnivå till organisationsnivå. 

Spridningsmodeller 

Till skillnad från konsensusmodellerna utgår spridningsmodeller från variation inom 

enheter vid specifikation av förhållandet mellan lägre och högre analysnivå. Statistiskt 

sätt är variationen ett resultat av olikheterna mellan individerna inom en viss enhet. 

Spridningsmodellerna har, i jämförelse med tidigare nämnda kompositionsmodeller, 

använts sparsamt inom den flerdimensionella forskningen och ses främst vid 

forskningen av arbetsklimatens styrka (eng. climate strenght) inom organisationer 

(Chan 1998).  
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Processmodeller 

Processmodellerna flyttar tyngdpunkten från stabila och statiska konstruktioner till 

mekanismer och processer och framhäver utveckling och uppkomst (Chan 1998). 

Genom dessa modeller försöker forskare förklara förhållandet mellan utvecklingen av 

t.ex. psykologiska arbetsklimat och uppkomsten av arbetsklimat på organisationsnivå. 

Den dynamiska och multidimensionella naturen av processmodellerna har begränsat 

deras användning inom forskningen och även Chan (1998) efterfrågar ytterligare 

utveckling av teorierna bakom processmodellerna. 

3.5.1.1. Aggregation av resultat från Kiva-enkäten 

Kiva-enkätens frågor mäter ursprungligen begreppen på individnivå utgående från 

individens uppfattningar om specifika faktorer relaterade till arbetstillfredsställelse, 

arbetsklimat eller stress. Dessa uppfattningar kan variera mycket även då 

organisationsmedlemmar är utsatta för samma kontext och organisation (Patterson et 

al. 2005). Endast då individernas uppfattningar om arbetsmiljön är tillräckligt 

överensstämmande kan individuella uppfattningar aggregeras för att representera 

fenomenen på en högre nivå inom organisationen. Per definition är t.ex. det 

organisatoriska arbetsklimatet ett resultat av enighet bland 

organisationsmedlemmarna i form av en tillräckligt stor överenstämmelse mellan 

organisationsmedlemmarnas undersökta psykologiska arbetsklimat.  

Inom den andra delen av empirin, den del som fokuserar på själva FEELIT projektet 

och resultaten från detta, kommer analysernas fokus att skifta från individuella 

observationer till medelvärden för observationerna inom var och en av 

arbetspunkterna. Eftersom variablerna inom Kiva-enkäten är uppgjorda så att de utgår 

från individens perspektiv och inte från organisationens karakteristika (ex. ”Jag har 

hög moral” istället för ”Personerna inom min arbetspunkt/organisation har hög 

moral”) kommer jag inom denna avhandling att använda den direkta konsensus 

modellen för aggregation av individuella uppfattningar till uppfattningar som 

representerar hela arbetspunkter (Chan 1998).  

Överensstämmelsen och enigheten inom en arbetspunkt kommer att granskas 

statistiskt med hjälp av interrater agreement (IRA) genom beräknande av rWG. RWG 

indexet indikerar huruvida det finns en tillräcklig överensstämmelse gällande en 

variabel för antydan av enighet bland respondenternas uppfattningar (LeBreton & 
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Senter 2008). Beräkningen av rWG har inom denna avhandling baserats på en 

rektangulär eller likformig nollfördelning (LeBreton & Senter 2008) eftersom Likert-

skalan inom Kiva-enkäten är diskret och varje svarsalternativ på den 10-gradiga skalan 

haft lika stor chans att väljas av respondenterna. RWG betecknar enigheten mellan 

individer för variabler som består av endast ett mått medan rWG(J) betecknar enigheten 

mellan individer på variabler som byggs upp av två eller flera mått. Se LeBreton och 

Senter (2008) för SPSS syntax och matematiska modeller för uträkning av rWG och 

rWG(J). 

Traditionellt sätt har värdet 0,7 ansetts vara gränsvärdet mellan konsensus och icke-

konsensus (LeBreton & Senter 2008). Ju högre värde, desto bättre överensstämmelse 

mellan de undersökta individerna. LeBreton och Senter (2008) efterlyser dock en 

större flexibilitet i tolkningen av överenstämmelsen och uppmanar forskare att 

utgående från valet av forskningsfrågor och kompositionsmodell fundera djupare över 

hur hög grad av konsensus som verkligen krävs. Därmed har LeBreton och Senter 

(2008) formulerat mera omfattande riktlinjer för tolkningen av enigheten enligt tabell 

5 nedan.  

Tabell 5 Nya riktlinjer för tolkning av överensstämmelse (LeBreton & Senter 2008) 

 

3.6. Statistiska analysmetoder 

De statistiska analyserna av datamaterialet utförs med hjälp av IBM SPSS Statistics 

(SPSS) version 19. Preliminära analyser gällande bortfall, extremvärden och 

normalfördelning utförs och deskriptiva diagram skapas av datamaterialet. Som 

egentliga analysmetoder används explorativ faktoranalys, reliabilitetsanalyser, multipel 

regressionsanalys, Friedmans test och partiella korrelationsanalyser. Explorativ 

faktoranalys används för att undersöka om den kvalitativa kartläggningen och 

jämförelsen av Kiva-enkäten (se kapitel 2.6.) med tidigare forskning stöds av det 

empiriska datamaterialet från FEELIT. Multipel regressionsanalys används för att å 
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ena sidan validera resultatet från faktoranalysen och å andra sidan validera de 

transformerade variablerna som utvecklats. Reliabilitetsanalyser används för att 

undersöka den eller de mätskalor som konstrueras utgående från resultaten från den 

explorativa faktoranalysen och den kvalitativa kartläggningen. Dessa mätskalor 

används sedan för att med Friedmans test undersöka om det finns några skillnader i 

arbetsvälbefinnandet mellan de olika tidpunkterna (baseline, uppföljning 1 och 

uppföljning 2). De partiella korrelationsanalyserna används vid undersökning av 

Chefens betydelse för arbetsvälbefinnandet.  

Bortfallsanalys, extremvärden och fördelning 

Bortfallsanalys, granskning av möjliga extremvärden och undersökning av variablernas 

distribution är en förutsättning före användning av andra statistiska analysmetoder 

(Hair et al. 2010). Dessa analyser har inom denna avhandling gjorts utgående från 

rekommendationerna av Hair et al. (2010) och Pallant (2010).  

Explorativ faktoranalys  

Då forskning baserar sig på tidigare insamlat datamaterial, vilket är fallet i denna 

undersökning, kan operationaliseringen av variablerna stödas genom granskning av 

strukturen inom datamaterialet med hjälp av explorativ faktoranalys (Fischer 2012). 

Explorativ faktoranalys används för att kontrollera hur variablerna korrelerar och för 

att se om det finns bakomliggande faktorer som påverkar flera av variablerna (Hair et 

al. 2010).  

Variabler som utsätts för explorativ faktoranalys bör vara relaterade till varandra och 

Tabachnick och Fidell (2007) menar att ett signifikant antal korrelationer över 0,3 

mellan de olika variablerna stöder användningen av faktoranalys. De statistiska måtten 

Bartlett’s test of sphericity och Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) fungerar även som stöd vid 

utvärderingen av datamaterialets ändamålsenlighet för faktoranalys. KMO värdet är ett 

allmänt använt mått för utvärdering av inbördes korrelation inom datamaterialet. 

Bartlett’s test bör vara signifikant (p < 0,05) och Tabachnick och Fidell (2007) föreslår 

ett KMO värde på minst 0,7 för en god faktoranalys. Sharma (1996) ger instruktioner 

för tolkning av KMO värdet enligt tabellen nedan. 
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Tabell 6 Tolkning av KMO värdet (Sharma 1996) 

 

Costello och Osborne (2005) rekommenderar principal axis factoring som 

extraheringsmetod då datamaterialet inte uppvisar normalfördelning, vilket är fallet i 

denna undersökning. Principal axis factoring är en form av extraheringsmetod som är 

speciellt ändamålsenlig då man vill uppnå en empirisk sammanfattning av 

datamaterialet och då målet är att hitta grupper av relaterade variabler (Tabachnick & 

Fidell 2007). Förutom de konventionella metoderna (Kaisers kriterium och Catells 

scree test) för val av antalet faktorer kommer jag även att utföra en Horn’s 

parallellanalys (Watkins 2006; Pallant 2010) med hjälp av programvaran Monte Carlo 

PCA för parallellanalys (Watkins 2000). Som rotationsmetod används inom denna 

avhandling oblik rotation eftersom både faktorerna och variablerna utgående från 

litteraturgenomgången kan antas korrelera sinsemellan (Hair et al. 2010).  

Multipel regressionsanalys 

Multipel regressionsanalys kommer att användas som stöd för faktoranalysen. 

Eftersom multipel regressionsanalys förutsätter normalfördelning, åtminstone för den 

beroende variabeln (Hair et al. 2010), används för denna analysmetod transformerade 

variabler. Därmed kan den multipla regressionsanalysen som gjorts med 

transformerade variabler användas för att validera resultatet från faktoranalysen som 

utförts med originalvariablerna. Samtidigt fungerar faktoranalysen som en validering 

av de transformerade variablerna som sedan kommer att användas i partiella 

korrelationsanalyser vid undersökningen av de övriga variablernas inverkan på 

förhållandet mellan förmannen och hur trevligt det varit att komma på jobb under de 

senaste veckorna. 

Reliabilitetsanalyser 

Utgående från resultatet från den explorativa faktoranalysen och den multipla 

regressionsanalysen kommer reliabilitetsanalyser att utföras som stöd för 

uppbyggandet av delskalor för användning i vidare analyser inom denna avhandling. 
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Dessa skalors interna överenstämmelse kommer att undersökas med hjälp av 

Cronbach’s alpha. Cronbach’s alpha är ett allmänt använt mått på en skalas interna 

reliabilitet och Hair et al. (2010) rekommenderar 0,7 som lägsta acceptabla värdet på 

Cronbach’s alpha. Korta skalor (mindre än 10 variabler) resulterar dock ofta i relativt 

låga värden på Cronbach’s alpha och Pallant (2010) menar att det då är ändamålsenligt 

att redogöra för inbördes korrelationen (eng. inter-item correlation) mellan 

variablerna. Enligt Briggs och Cheek (1986) uppstår optimal homogenitet då inbördes 

korrelationen är mellan 0,2 och 0,4.  

Friedmans test 

Friedmans test kommer att användas för att undersöka om det finns någon skillnad i 

resultaten för arbetsvälbefinnandet över de tre olika tidpunkterna (baseline, 

uppföljning 1 och uppföljning 2). För dessa analyser kommer att användas de delskalor 

som byggs upp utgående från valideringen av Kiva-enkäten. Friedmans test är utvecklat 

för att användas vid upprepade mätningar och därför behöver det för icke-parametriska 

test annars allmänna antagandet om oberoende observationer inte beaktas (Pallant 

2010). 

Partiella korrelationsanalyser 

Korrelationsanalyser med kontrollvariabler utförs för att undersöka chefens betydelse 

för hur trevligt det varit att komma på jobb under de senaste veckorna. På så sätt kan 

granskas ifall även andra variabler påverkar förhållandet mellan variablerna Chef och 

Trevligt. Eftersom dessa analyser bör utföras med normalfördelade variabler används 

de tidigare validerade transformerade variablerna. 

3.7. Mätning av reliabilitet och validitet 

Granskning av en undersöknings eller forsknings reliabilitet och validitet syftar på att 

klargöra kvaliteten på de resultat som forskaren kommit fram till (Lundahl & Skärvad 

1999). En kritisk diskussion kring undersökningens validitet avser att granska hur väl 

det man mäter är relevant för sammanhanget, medan en kritisk diskussion kring den 

uppnådda reliabiliteten syftar till att undersöka att mätningen går till på ett tillförlitligt 

sätt. Nedan diskuteras denna avhandlings reliabilitet och validitet. 
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3.7.1. Reliabilitet  

Reliabilitet avser frånvaro av slumpmässiga mätfel (Lundahl & Skärvad 1999). För att 

uppnå en god reliabilitet bör mätinstrumentet (i detta falla Kiva-enkäten) vara stabilt 

och mätningen (i detta fall enkätundersökningen) inte påverkas av vem som utför den 

eller de omständigheter under vilka den sker. Reliabilitet mäter alltså undersökningens 

pålitlighet och tillförlitlighet och kan indelas i stabilitet eller extern reliabilitet, intern 

reliabilitet och interbedömarreliabilitet (Bryman & Bell 2005).  

Stabilitet eller extern reliabilitet berör mätinstrumentet och betyder att detta skall vara 

konsekvent över tiden och ge tillförlitliga resultat varje gång det används (Bryman & 

Bell 2005). Kiva-enkäten har inte tidigare distribuerats åt samma respondenter varmed 

stabiliteten inte kan mätas statistiskt. Måtten eller variablerna inom Kiva-enkäten kan 

dock antas vara relativt stabila eftersom frågorna är mycket enkla och framförallt 

lättförstådda, varmed respondenternas svar torde vara tillförlitliga och stabiliteten 

torde vara acceptabel. 

Intern reliabilitet betyder att omständigheterna under vilka undersökningen görs (t.ex. 

respondentens humör, situationen eller platsen där respondenten befinner sig) inte får 

påverka resultatet (benämns participant error i Saunders et al. 2011:192). Eftersom 

Kiva-enkäten distribueras elektroniskt så att respondenterna får svara på den under 

sådana omständigheter och tidpunkter som personligen passar dem kan den interna 

reliabiliteten inte vara helt kontrollerad. I en enkätundersökning där forskaren inte 

själv kontrollerar den situation där respondenterna svarar kan förhållandena under 

vilka respondenterna väljer att delta i enkätundersökningen inte standardiseras. En så 

långt gående standardisering är oftast inte möjlig varför Lundahl och Skärvad (1999) 

beskriver denna typ av enkätundersökningar som icke experimentella 

frågeundersökningar. Dock kan respondenterna känna sig mera avslappnade och säkra 

för att ge sina svar i och med att en absolut grad av anonymitet kan uppnås vid 

distribuering på detta sätt (Schaffer & Presser 2003). Därmed kan denna 

undersöknings interna reliabilitet i avseende på denna faktor, trots ovanstående 

beskrivna avsaknad av total kontroll, anses vara tillräcklig.  

Den interna reliabiliteten mäter även hur svaren på de olika frågorna inom enkäten 

korrelerar med varandra (Saunders et al. 2011). Denna typ av intern reliabilitet 

benämns ofta intern konsekvens (eng. internal consistency) och mäter om det finns en 

samstämmighet i utfallet mellan olika delar i en enkät som tar upp samma fenomen. 
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Denna typ av intern reliabilitet har för relevanta delar av Kiva-enkäten, på basen av 

faktoranalysen och jämförelsen av Kiva-enkäten med tidigare forskning (se tabell 1 – 

3), skattats med Cronbach’s alpha (Saunders et al. 2011). Värden lika med 0,7 eller 

högre indikerar att frågor som kombinerats till en viss mätskala, t.ex. 

arbetstillfredsställelse, mäter samma sak. 

Interbedömarreliabilitet (Saunders et al. 2011) syftar på att den person som utför 

undersökningen bör ta i beaktande den egna påverkan på resultaten. Inom denna 

undersökning har sådana fel som beror på forskarens tolkning (eng. researcher bias) 

minimerats genom att utveckla en enkät som inte innehåller öppna frågor där 

forskarens tolkning av svaren kunde påverka resultatet.  

Utgående från ovanstående diskussion kan reliabiliteten inom denna undersökning och 

avhandling anses vara tillräckligt god för sitt syfte. Reliabilitet är enligt Lundahl och 

Skärvad (1999) en nödvändig förutsättning för uppnående av validitet. Följande stycke 

kommer att diskutera denna undersöknings validitet. 

3.7.2. Validitet 

Validitet i en mätning kan enligt Lundahl och Skärvad (1999) definieras som frånvaro 

av systematiska mätfel. Bryman och Bell (2005) beskriver validitet som mätningens 

riktighet och lyfter fram detta som forskningens viktigaste kriterium. Det finns olika 

sätt för att mäta en undersöknings validitet (Bryman & Bell 2005) varav nedan kommer 

att diskuteras de som för denna avhandling är mest kritiska för förståelsen och 

utvärderingen av den empiriska delens validitet. 

Intern validitet uppnås då undersökningen mäter vad den avser att mäta (Lundahl & 

Skärvad 1999). Intern validitet avser alltså överensstämmelse mellan vald indikator för 

ett begrepp och det begrepp man ämnar mäta (Bryman & Bell 2005). För att försäkra 

att graden av inre validitet blir så hög som möjligt har en grundlig jämförelse av Kiva-

enkätens frågor och frågor från tidigare forskning gjorts (se kartläggningen i kapitel 

2.6.). Inom denna avhandling är denna jämförelse ett av de viktigaste arbetsmomenten 

för att försäkra den empiriska delens validitet. Med tanke på att jag vid jämförelsen av 

Kiva-enkätens frågor och tidigare forskning funnit tidigare validerade frågebatterier 

och liknande frågor inom undersökningar som mäter det jag nu avser mäta med Kiva-

enkäten, anser jag att den interna validiteten i min undersökning torde vara god. 
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Ett annat sätt för att granska om Kiva-enkäten verkligen mäter det den skall mäta är att 

testa dess ytvaliditet, dvs. granska ifall frågorna verkar mäta det de skall mäta (Bryman 

& Bell 2005). Kiva-enkätens ytvaliditet har granskats genom diskussioner med 

handledaren för denna avhandling, professor Karl-Erik Sveiby. Testning av 

ytvaliditeten handlar i grunden om en intuitiv process (Bryman & Bell 2005), varför 

ovanstående diskussion kring den interna validiteten i detta fall är av betydligt större 

betydelse vid granskning av undersökningens kvalitet.  

Extern validitet benämns ofta generaliserbarhet och anger hur generaliserbara 

resultaten är utöver den undersökta kontexten (Easterby-Smith et al. 2008). Bryman 

och Bell (2005) är noga med att påpeka att man endast kan generalisera resultaten till 

den population man undersökt. Denna avhandlings generaliserbarhet diskuteras 

tidigare under kapitlet ”Population och urval”. Eftersom deltagandet i FEELIT 

projektet har varit frivilligt och baserat sig på att arbetspunkterna själv anmält sitt 

intresse, begränsas generaliserbarheten till de arbetspunkter som inom denna 

avhandling kommer att undersökas. Easterby-Smith et al. (2008) lyfter även fram 

generaliseringsproblem som har att göra med bortfall, t.ex. non-response, eftersom 

man inte med säkerhet kan säga att det urval som svarat på enkäten är jämförbart med 

hela den undersökta populationen. För Kiva-enkätens del har även detta ett samband 

med frivilligheten att delta i FEELIT, vilket kan snedvrida resultatet genom att de som 

svarar på Kiva-enkäten är en viss typ av individer t.ex. sådana som är mera extroverta, 

orädda att hamna i konflikter, mera intresserade av att ta itu med problem inom 

arbetsmiljön eller mera positivt inriktade till förändringar. Dock borde detta inte vara 

ett kritiskt problem inom denna undersökning, eftersom svarsprocenten igenom hela 

projektet var på en mycket hög nivå (medeltal 89,6 %). 
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4 ANALYS OCH RESULTAT 

I detta kapitel kommer resultaten från dataanalysen att presenteras. Introduktionen till 

kapitlet består av en presentation av det använda datamaterialet. Första delen av 

kapitlet behandlar analyser av Kiva-enkäten och fokuserar på empirisk validering av 

denna. Den andra delen av kapitlet behandlar resultaten från FEELIT projektet och 

undersöker projektets inverkan på arbetsvälbefinnandet.  

4.1. Beskrivning av datamaterialet 

Det datamaterial som används i undersökningarna som här görs består av 1595 Kiva-

enkätsvar fördelade på tre olika tidpunkter enligt följande: Baseline N=577, 

Uppföljning 1 N=526, Uppföljning 2 N=492. Dessa observationer fördelar sig på 28 

arbetspunkter. Arbetspunkterna är utvalda eftersom de alla fram till tiden för detta 

avhandlingsarbete deltagit i alla tre Kiva-enkätundersökningar. Medelvärdet för 

svarsprocenten inom dessa 28 arbetspunkter var 92,5 % vid baseline, 89,6 % vid 

uppföljning 1 och 86,7 % vid uppföljning 2, vilket kan anses vara utmärkt (se Baruch & 

Holtom (2008) för svarsprocenter inom organisationsforskning under åren 2000-

2005).  

I figur 6 – 9 nedan ses medelvärdena för de sju frågorna från Kiva-enkäten (se 

appendix 1 för hela enkäten) för de olika tidpunkterna.  

 

Figur 6 Medelvärden vid baseline undersökningen. 
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Figur 7 Medelvärden vid uppföljning 1.  

 

 

Figur 8 Medelvärden vid uppföljning 2.  

 

Som kan ses av sammanställningen ovan är det totala medelvärdet för var och en av 

tidpunkterna 7,9. Skillnaderna i medeltalen per fråga per tidpunkt är mycket små och 

även skillnaderna i medeltal frågorna emellan under en och samma tidpunkt är liten. 

Trots att Kiva-enkätens skala går från 1 till 10 är fördelningen av svaren och 

användningen av skalan i detta fall mycket begränsad.  
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4.2. Bortfallsanalys, extremvärden och distribution 

Utgående från bortfallsanalysen kan konstateras att datamaterialet som används inom 

denna avhandling är komplett och inga värden fattas. Vid granskningen av möjliga 

extremvärden lyfte SPSS fram enstaka observationer som ansågs avvika från de övriga. 

Skillnaderna mellan medelvärdet och det på fem procentsnivån trimmade medelvärdet 

var dock mycket liten för alla sju variabler. Utgående från detta kan man anta att de 

värden som SPSS pekar ut som extremvärden inte har en betydande påverkan på det 

totala medelvärdet (Pallant 2010). Därmed har jag valt att låta alla observationer vara 

med i analyserna. Beslutet att inte radera de av SPSS utpekade extremvärdena baserar 

sig även på det faktum att svarsalternativ på Likert-skalor i praktiken inte kan resultera 

i extremvärden då alla värden på den givna skalan anses vara valida och därmed 

innehålla viktig information om enskilda respondenters åsikter.  

Medelvärdet för skevhet och kurtosis bland de sju variablerna var -1,0 respektive 2,7. 

Alla sju variabler är till en viss grad förvrängda till höger och uppvisar en leptokurtisk 

distribution (eng. leptokurtic kurtosis) (Tabachnick & Fidell 2007). Där det är möjligt 

kommer jag därför att använda mig av icke-parametriska analysmetoder. För de 

analysmetoder där inget icke-parametriskt test finns att tillgå och där antagandet om 

normalfördelning har en mycket central betydelse kommer transformerade variabler 

att användas. Utgående från graden av skevhet har variablerna transformerats genom 

reflektion + logaritm enligt följande ekvation: ny variabel = LG10 (K – ursprunglig 

variabel) där K = största möjliga värde + 1 (Tabachnick & Fidell 2007). Trots 

transformeringarna uppvisar variablerna inte normalfördelning men värdena för 

skevhet och kurtosis rör sig betydligt närmare 0. Efter transformeringarna är 

medelvärdet för skevhet och kurtosis -0,17 respektive -0,22.  

Enligt Tabachnick och Fidell (2007) är den ogynnsamma effekten av icke-

normalfördelade variabler mindre då alla variabler har liknande fördelningskurvor. 

Hair et al. (2010) lyfter dessutom fram att den förvrängande effekten av onormala 

fördelningar effektivt försvagas då urvalet överstiger 200 observationer. Eftersom alla 

variabler påvisar samma form av skevhet och kurtosis och mitt urval är omfattande 

kommer kränkningen av normalfördelningen, i de fall där icke-parametriska test inte 

finns att tillgå, inte att ha en betydande inverkan på analysresultaten.  
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4.3. Kiva-enkäten 

Följande analysresultat presenterar resultaten från den empiriska undersökningen av 

Kiva-enkäten som ett mätinstrument. Resultaten från dessa analyser granskas i ljuset 

av den kvalitativa jämförelsen av Kiva-enkäten med tidigare forskning inom 

arbetstillfredsställelse, arbetsklimat och stress. 

4.3.1. Vad mäter Kiva-enkäten? 

För att visualisera en möjlig underliggande struktur i mitt datamaterial utförde jag 

explorativ faktoranalys. Målet var att finna en så simpel struktur som möjligt, vilken 

stöds av den kvalitativa kartläggningen av Kiva-enkäten och tidigare forskning inom de 

studerade ämnesområdena. Valet mellan olika faktorlösningar baserade sig därmed 

främst på litteraturen och begreppsmässiga kriterier (Fischer 2012). Förutom detta 

evaluerades lösningarna utgående från laddningarnas styrka och möjliga 

korsladdningar. Det mest ändamålsenliga resultatet presenteras närmare nedan (för 

SPSS output se appendix 2).  

Eftersom samtliga variabler uppvisade icke-normalfördelade fördelningar utsattes 

dessa för principal axis factoring, PAF (Costello & Osborne 2005). Före utförandet av 

PAF, granskades datamaterialets lämplighet för faktoranalys. Korrelationsmatrisen 

(eng. correlation matrix) uppvisar flera koefficienter med värden större än 0,3 (Hair et 

al. 2010), KMO värdet på 0,829 kan anses vara betydande (Sharma 1996) och Bartlett’s 

Test uppnår statistisk signifikans (p=0,000). Därmed stöds faktorabiliteten av 

korrelationsmatrisen och datamaterialet kan med andra ord anses lämpligt för 

faktoranalys (Hair et al. 2010).  

PAF indikerar två faktorer med egenvärde över 1, vilka förklarar 45,8 % respektive 14,3 

% av variansen. Den kumulativa variansen på 60,1 % kan anses vara nöjaktig då det i 

detta fall handlar om samhällsvetenskaplig data (Hair et al. 2010). Granskningen av 

scree-plot diagrammet visar en tydlig brytning efter den andra komponenten. Utgående 

från ovanstående egenvärden och Catells scree test beslöt jag att behålla 2 

komponenter för vidare undersökning. Som stöd för valet av antalet faktorer utförde 

jag även en parallellanalys (Watkins 2006). Jämförelsen av egenvärden från den 

egentliga faktoranalysen med slumpmässiga egenvärden från parallellanalysen 

presenteras i tabell 7 nedan.  
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Tabell 7 Jämförelse av verkliga egenvärden med slumpmässiga egenvärden 

 

På basen av resultaten från parallellanalysen borde endast en av de extraherade 

komponenterna godtas. Parallellanalysen förkastar med andra ord nyttan av 

slutförandet av faktoranalysen, vilket tyder på att det även empiriskt sett kan vara svårt 

att gruppera Kiva-enkätens frågor under olika teorier inom ämnet för 

arbetsvälbefinnande. Eftersom de tre studerade fenomenen, arbetsklimat, 

arbetstillfredsställelse och stress, har en sinsemellan överlappande tendens valde jag 

att trots allt slutföra faktoranalysen utgående från de två tidigare indikerade 

faktorerna.  

För att underlätta tolkningen av de två faktorerna roterades faktorstrukturen. Inom 

denna undersökning användes oblik rotation (Direct Oblimin) eftersom faktorerna 

utgående från litteraturgenomgången antogs korrelera (Hair et al. 2010). Den roterade 

lösningen (tabell 8) stöds av den kvalitativa kartläggningen i kapitel 2.6. 

Tabell 8 Faktorladdningarna från PAF 
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Variablerna Trevligt, Meningsfullt, Arbetskamrater och Chef laddar starkt på den första 

faktorn medan Bestående, Behärska och Påverka laddar på den andra faktorn. Av de 4 

variablerna som laddar på faktor 1 kan man se att Meningsfullt till en viss grad även 

laddar på faktor 2. Av de 3 variablerna som laddar på faktor 2 uppvisar Påverka en 

korsladdning på första faktorn. Detta ger ytterligare stöd för den kvalitativa 

kartläggningen som påvisar svårigheten att klassificera vardera fråga från Kiva-enkäten 

under endast ett teoretiskt fenomen. Liknande mått som variabeln Meningsfullt 

förekommer både inom arbetstillfredsställelse- och stressforskningen. På samma vis 

kan identifieras liknande mått som för variabeln Påverka i såväl arbetsklimat-, 

arbetstillfredsställelse- och stressforskningen. 

Variabeln Trevligt laddar starkast på den första faktorn och har även en betydligt högre 

laddning än de övriga variablerna, vilket tyder på att den första underliggande faktorn 

bäst förklaras med hjälp av Trevligt. Som konstaterades inom litteraturöversikten är 

frågan bakom variabeln Trevligt ”Hur trevligt har det varit att komma på jobb under de 

senaste veckorna?” ett allmänt använt mått på den övergripande 

arbetstillfredsställelsen och därför kan man utgå från att den första underliggande 

faktorn mäter arbetstillfredsställelsen. Frågorna bakom variablerna Arbetskamrater 

och Chef kan utgående från litteraturgenomgången mäta endera 

arbetstillfredsställelsen, ett klimat för stöd eller stöddimensionen från Krav-Kontroll-

Stöd modellen för stress. Trots att det kunde vara intuitivt att se dem som mått på 

arbetsklimat kommer jag att inom denna avhandling behandla dem som mått på 

arbetstillfredsställelse eftersom de enligt faktoranalysen laddar starkt på samma faktor 

som variabeln Trevligt. Meningsfullt laddar främst på den första komponenten men 

uppvisar även en laddning på den andra faktorn. Detta kan förklaras genom att 

liknande frågor som den bakom variabeln Meningsfullt inom forskningen används för 

att mäta såväl belöningsdimensionen inom Insats-Belönings modellen och 

tillfredsställelsen med det egna arbetet. Eftersom denna variabel har en större laddning 

på den första faktorn kommer jag att behandla den tillsammans med Trevligt, 

Arbetskamrater och Chef som en variabel som mäter arbetstillfredsställelse.  

Variablerna Bestående och Behärska laddar endast på den andra faktorn. Liknande 

frågor som den bakom variabeln Bestående har använts vid undersökningen av såväl 

arbetstillfredsställelse som stress. Det faktum att det går att mäta 

arbetstillfredsställelsen för vilken som helst specifik del av arbetet gör att variabeln 

Bestående teoretiskt sett tydligast förklaras som en del av belöningsdimensionen 
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(anställningstrygghet) i Insats-Belönings modellen för stress. Variabeln Behärska stöds 

emellertid bäst av Demands-Ability dimensionen i Person-Environment fit modellen 

och syftar därför på att mäta den stress som kan uppstå vid en obalans mellan arbetets 

krav och de egna kunskaperna. Variabeln Påverka uppvisar den största korsladdningen. 

Detta kan möjligtvis förklaras med att liknande frågor som den bakom variabeln 

Påverka enligt den kvalitativa jämförelsen används vid mätning av alla tre fenomen – 

arbetstillfredsställelse, ett klimat för deltagande och kontrolldimensionen inom Krav-

Kontroll-Stöd modellen för stress. På grund av den större laddningen på faktor 2 och 

särdragen hos de två övriga variablerna som laddar på den andra faktorn fungerar 

Krav-Kontroll-Stöd modellen för stress dock som den mest ändamålsenliga teoretiska 

basen för variabeln Påverka.  

Utgående från litteraturgenomgången och faktoranalysen har jag grupperat variablerna 

Trevligt, Meningsfullt, Arbetskamrater och Chef tillsammans för att mäta 

arbetstillfredsställelse och variablerna Behärska, Bestående och Påverka för att mäta 

stress.  

4.3.2. Validering av resultatet från faktoranalysen 

Vid utförande av faktoranalysen användes icke-normalfördelade variabler och sådana 

extraherings- och rotationsmetoder som lämpar sig då variablerna uppvisar onormala 

fördelningar. För att bestyrka resultatet från faktoranalysen granskades grupperingen 

av variablerna med hjälp av multipel regressionsanalys som utfördes med 

transformerade variabler (se kapitel 4.2. för transformeringen). Genom användningen 

av de transformerade variablerna i regressionsanalysen kan resultatet från 

faktoranalysen valideras samtidigt som faktoranalysen fungerar som en validering av 

de transformerade variablerna. Multipel regressionsanalys användes för att kontrollera 

styrkan på förhållandet mellan de övriga variablerna och variablerna Trevligt och 

Bestående var för sig eftersom dessa två variabler i faktoranalysen laddade högst på 

den första respektive den andra faktorn. Före utförandet av multipel regressionsanalys 

undersöktes att antagandena om linearitet, homoskedasticitet och frånvaro av 

multikollinearitet inte överträds.  

Från korrelationsmatrisen (se appendix 3) kan ses att variablerna Behärska och 

Bestående har lägsta korrelationerna (0,28 respektive 0,22) med variabeln Trevligt. 

Variablerna Meningsfullt, Arbetskamrater, Chef och Påverka uppvisar alla 

korrelationer mellan 0,48 och 0,61. Korrelationerna stöder resultatet från 
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faktoranalysen och indelningen av variablerna i två grupper. Resultaten från 

regressionsanalysen (tabell 9) visar även att arbetets meningsfullhet bidrar mest till hur 

trevligt det varit att komma till arbetet de senaste veckorna (p=0,000) följt av närmaste 

chefen (p=0,000), arbetskamraterna (p=0,000) och möjligheten att påverka 

(p=0,000). Betydelsen av hur väl man behärskar sitt arbete är mindre. Variabeln 

Bestående uppvisar inte statistisk signifikans inom denna modell. 

Tabell 9 Resultat från multipel regressionsanalys med Trevligt som beroende variabel 

 

Eftersom Bestående laddade starkast på den andra komponenten inom faktoranalysen 

utfördes multipel regressionsanalys även med Bestående som beroende variabel (för 

resultat se tabell 10 och appendix 3). I det här fallet korrelerar Arbetskamrater (0,14) 

och Chef (0,15) lägst med den beroende variabeln. Största betydelsen för hur bestående 

en individ anser sin arbetsplats vara har möjligheten att påverka (p=0,000), arbetets 

meningsfullhet (p=0,000) och individens utvärdering av hur bra han eller hon 

behärskar sitt arbete (p=0,000). De övriga variablerna uppvisade inte statistisk 

signifikans. Detta stöder även resultatet av faktoranalysen där vi såg att variablerna 

Behärska och Påverka laddar på samma faktor som Bestående. Även Meningsfullt 

uppvisade en liten laddning på samma faktor som Bestående, Behärska och Påverka.  
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Tabell 10 Resultat från multipel regressionsanalys med Bestående som beroende variabel 

 

Resultaten från de multipla regressionsanalyserna bestyrker resultatet från 

faktoranalysen. Eftersom de två regressionsanalyserna utförts med transformerade 

variabler och resultaten stämmer överens med resultaten från faktoranalysen som 

utförts med icke-transformerade variabler fungerar faktoranalysen samtidigt som en 

validering av de transformerade variablerna. Därmed kan de transformerade 

variablerna som utformats inom denna avhandling användas vid senare analyser med 

samma datamaterial t.ex. då det inte finns tillgång till icke-parametriska test. 

4.3.3. Intern överensstämmelse mellan variablerna 

För att granska reliabiliteten på den gruppering av variablerna som fåtts utgående från 

faktoranalysen utfördes reliabilitetsanalyser på både hela Kiva-enkäten och på delar av 

denna (appendix 4). Cronbach’s alpha för hela Kiva-enkäten med samtliga sju variabler 

inkluderade var med detta sampel (N=1595) 0,77. Reliabilitetstesten indikerade att 

Behärska och Bestående möjligtvis mäter något annat än resten av variablerna och att 

uteslutandet av de två variablerna kunde förbättra skalans interna överensstämmelse. 

Eftersom variabeln Påverka grupperats tillsammans med Bestående och Behärska 

uteslöts även denna. Vid bortlämnade av de tre variablerna steg Cronbach’s alpha till 

0,78. Vid bortlämnande av endast Bestående och Behärska stiger Cronbach’s alpha till 

0,81. Detta beror troligtvis igen på, vilket vi även tidigare sett, att det är svårt att 

klassificera variabeln Påverka. Det faktum att den interna reliabiliteten trots allt steg 

även om variablerna till antalet minskade radikalt vid uteslutande av Bestående, 

Behärska och Påverka kan anses positivt. Den interna reliabiliteten för de tre 
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kvarvarande variablerna Bestående, Behärska och Påverka hade ett väldigt lågt värde 

för Cronbach’s alpha (0,51) troligtvis på grund av att antalet variabler var endast tre. 

För endast Bestående och Behärska var Cronbach’s alpha dock endast 0,28, vilket är 

betydligt sämre än då variabeln Påverka inkluderas. Trots det låga värdet på 

Cronbach’s alpha för Bestående, Påverka och Behärska var den inbördes korrelationen 

mellan de tre variablerna 0,27. Detta är enligt Briggs och Cheek (1986) inom ramen för 

optimal homogenitet då syftet är att uppnå en tillräckligt bred mätning av ett specifikt 

fenomen utan risk för att inkludera flera variabler som mäter exakt samma dimension 

av fenomenet.  

4.3.4. De 7 variablerna blir 2 dimensioner för arbetsvälbefinnande 

Utgående från den kvalitativa kartläggningen i kapitel 2.6. och ovanstående 

faktoranalys, regressionsanalyser och reliabilitetsanalyser har jag konstruerat två nya 

variabler: Total arbetstillfredsställelse och Total trygghet. Variabeln Total 

arbetstillfredsställelse är uppbyggd av variablerna Trevligt, Meningsfullt, 

Arbetskamrater, och Chef. Variabeln Total trygghet är uppbyggd av variablerna 

Bestående, Behärska och Påverka. Höga värden på variabeln Arbetstillfredsställelse 

indikerar hög arbetstillfredsställelse och låga värden det motsatta. Höga värden på 

variabeln Total trygghet indikerar en känsla av trygghet vad gäller anställning och 

förutsättningar att utföra och påverka det egna arbetet. Låga värden indikerar det 

motsatta och kan enligt tidigare forskning tolkas som möjlig upplevd stress. De nya 

variablerna Total arbetstillfredsställelse och Total trygghet kommer inom nästa kapitel 

att användas för att undersöka om det finns någon skillnad i arbetsvälbefinnandet inom 

arbetspunkterna över de tre undersökta tidpunkterna (baseline, uppföljning 1 och 

uppföljning 2). 

4.4. FEELIT-projektet 

Analyserna inom följande kapitel fokuserar på FEELIT projektet och dess inverkan på 

det upplevda arbetsvälbefinnandet inom de 28 arbetspunkterna. Här kommer att 

närmare granskas de i urvalet inkluderade arbetspunkternas resultat på de olika 

frågorna inom Kiva-enkäten. Fokus ligger på att ur det empiriska materialet finna 

faktorer som kan påverka arbetsvälbefinnandet inom en arbetspunkt endera positivt 

eller negativt. Resultaten från FEELIT projektet jämförs med tidigare forskning inom 

relevanta områden för att finna möjliga likheter och olikheter. 
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4.4.1. Aggregation från individer till arbetspunkter 

För att rättfärdiga aggregationen av individuella resultat till resultat på högre nivå 

(arbetspunkt) kommer den interna enigheten bland respondenterna att beräknas för de 

två variablerna Total arbetstillfredsställelse och Total trygghet vid alla tre tidpunkter 

för var och en av de 28 arbetspunkterna. Detta kommer att göras eftersom 

originalvariablerna inom Kiva-enkäten är mätta på individnivå och syftet är att 

utgående från de 28 arbetspunkterna granska ifall det finns någon skillnad i 

arbetsvälbefinnandet mellan de tre olika tidpunkterna (baseline, uppföljning1 och 

uppföljning 2). Därmed är det viktigt att undersöka hur stor del av individerna inom en 

specifik arbetsgrupp upplever de två begreppen på samma sätt. Gällande båda 

variablerna kommer jag att utgå från den direkta konsensus modellen (Chan 1998) och 

undersöka rWG(J) som stöd för aggregationsbeslutet av individuella medelvärden till 

medelvärden för var och en av arbetspunkterna. För att öka förståelsen för vilka av 

variablerna inom Kiva-enkäten möjligtvis har störst påverkan på den undersökta 

enigheten inom de två nya variablerna har även rWG beräknats skilt för var och en av 

enkätens variabler (se appendix 5). 

Tabell 11 redogör för enigheten bland individerna gällande Total arbetstillfredsställelse 

och Total trygghet för var och en av arbetspunkterna inom mitt urval. 

 

  



 

 

63 

Tabell 11 Enigheten gällande Total Arbetstillfredsställelse och Total Trygghet 

 

Som kan ses av tabell 11 ligger enigheten bland individerna inom de 28 studerade 

arbetspunkterna i regel på en hög nivå. Endast arbetspunkterna C och E avviker från de 

övriga och uppvisar tidvis oenighet som är förknippad med variablerna Trevligt, Chef, 

Bestående och Påverka (se appendix 5 för rWG för varje enskild variabel per tidpunkt). 

Inom denna avhandling kommer arbetsvälbefinnande att undersökas i form av 

arbetstillfredsställelsen och tryggheten inom arbetspunkterna och även om jag valt att 

basera aggregationsbeslutet på den direkta konsensus modellen är begreppen 

arbetstillfredsställelse och trygghet per definition inte sådana att de nödvändigtvis 

kräver konsensus vid aggregationen från lägre till högre nivå. Därmed kan tänkas att 

även den additiva modellen skulle användas vid aggregation, vilket rättfärdigar 
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inkluderandet av alla 28 arbetspunkter för senare analyser. Eftersom båda variablerna 

är uppbyggda av sådana variabler som enligt den kvalitativa jämförelsen också kan 

förknippas med arbetspunkternas arbetsklimat (arbetskamrater, chef och påverka) och 

därmed per definition beskriver organisationsmedlemmars kollektiva upplevelser har 

jag trots allt valt att granska enigheten före aggregationsbeslutet.  

4.4.2. Interventionens inverkan på arbetsvälbefinnandet 

Följande två underkapitel kommer att undersöka FEELIT projektets inverkan på det 

upplevda arbetsvälbefinnandet inom arbetspunkterna. 

4.4.2.1. Förändringar i arbetstillfredsställelse och trygghet 

För att undersöka om det för de 28 arbetspunkterna finns någon skillnad i 

arbetsvälbefinnandet över de tre olika tidpunkterna (baseline, uppföljning 1 och 

uppföljning 2) granskades förändringen i variablerna Total arbetstillfredsställelse och 

Total trygghet med hjälp av Friedmans test (appendix 6). Med andra ord testades ifall 

FEELIT projektet haft en statistiskt signifikant inverkan på arbetsvälbefinnandet.  

Tabell 12 sammanfattar resultaten från Friedmans test för Total arbetstillfredsställelse. 

Som kan ses fanns det ingen signifikant skillnad mellan värden på variabeln Total 

arbetstillfredsställelse över de tre tidpunkterna (!2 (2)= 0,214 och p = 0,898). 

Tabell 12 Resultat från Friedmans test för Total arbetstillfredsställelse 

 

Tabell 13 sammanfattar resultaten från Friedmans test för variabeln Total trygghet. 

Inte heller för denna variabel fanns det någon signifikant skillnad över de tre 

tidpunkterna (!2 (2) = 1,357 och p = 0,507). 
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Tabell 13 Resultat från Friedmans test för Total trygghet 

 

Som kan ses i tabell 12 och 13 finns det små skillnader i medianen för de tre olika 

tidpunkterna och de två olika variablerna. Dessa skillnader är dock inte tillräckliga för 

att statistisk signifikans skall uppnås och slumpens inverkan skall kunna uteslutas, 

vilket kan bero på flera olika faktorer. Den förväntade nyttan från 

interventionsmetoden har möjligtvis inte ännu uppnåtts, mätinstrumentet är kanske 

inte tillräckligt ingående för att kunna upptäcka skillnader inom de olika områden det 

avser beröra och respondenternas svar kan möjligtvis påverkas av externa eller interna 

faktorer såsom känslor, förväntningar och relationer till övriga medlemmar inom 

samma arbetspunkt. För att få en djupare bild av arbetsvälbefinnandet inom 

arbetspunkterna kommer nästa kapitel att för utvalda arbetspunkter närmare granska 

förändringen i medelvärdena på de olika frågorna.  

4.4.2.2. Inverkan på arbetspunkter med dåligt alternativt bra utgångsläge 

Detta underkapitel fokuserar på att öka förståelsen för hur FEELIT projektet påverkat 

de arbetspunkter som redan från början ansett sig ha ett högt respektive lågt 

arbetsvälbefinnande. För detta ändamål har fyra arbetspunkter med de högsta 

respektive lägsta totalresultaten på Kiva-enkäten från baseline undersökningen 

undersökts närmare. Fokus har legat på att granska hur dessa arbetspunkters 

medelvärden på de sju variablerna förändrats under projektets gång. 

Av de fyra arbetspunkter som haft lägsta totalresultatet i baseline undersökningen 

(tabell 14) har hälften av arbetspunkterna lyckats förbättra sitt arbetsvälbefinnande 

fram till uppföljning 2, medan totalresultatet för den andra hälften försämrats 

ytterligare. En gemensam faktor för de arbetspunkter där arbetsvälbefinnandet 

försämrats ytterligare är en betydlig sänkning i medelvärdet för variabeln Chef. För de 

två arbetspunkter där arbetsvälbefinnandet förbättrats har höjningen i medelvärdet för 

endera variabeln Bestående eller Påverka haft största betydelsen. Förvånansvärt nog 
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har resultatet på variabeln Chef i liten grad försämrats även för dessa arbetspunkter 

trots att totalresultat förbättrats. 

Tabell 14 Inverkan på arbetspunkter med lågt arbetsvälbefinnande 

 

Utav de fyra arbetspunkterna med högsta totalresultaten i baseline undersökningen 

(tabell 15 nedan) har två arbetspunkter ytterligare ökat sitt arbetsvälbefinnande, medan 

det inom en av arbetspunkterna gått åt motsatt håll. Inom den fjärde arbetspunkten 

har totalresultatet hållits på samma nivå. För den arbetspunkt där 

arbetsvälbefinnandet blivit sämre har medelvärdet på variabeln Chef sjunkit betydligt 

under projektets gång. De övriga tre arbetspunkterna har däremot ytterligare lyckats 

stärka sitt ledarskap även om bl.a. medelvärdena på variablerna Bestående och Påverka 

sjunkit inom två av dessa arbetspunkter.  

Tabell 15 Inverkan på arbetspunkter med högt arbetsvälbefinnande 
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Sammanfattningsvis måste noteras att totalförändringarna, såväl de positiva som de 

negativa, för alla åtta arbetspunkter varit ringa (se totalresultaten i tabell 14 och 15), 

vilket tyder på att varken de som startat med ett lågt totalresultat eller de som startat 

med ett högt totalresultat märkbart lyckats förbättra det mätta arbetsvälbefinnandet 

från baseline till uppföljning 2. Dock kan ses att medelvärdena på enskilda variabler 

har förändrats under projektets gång, vilket ger information åt den berörda 

arbetspunkten gällande interventionsarbetets betydelse för specifika dimensioner inom 

den egna arbetsorganisationen.   

4.4.3. Faktorer som påverkar arbetsvälbefinnandet 

Detta kapitel fokuserar på de arbetspunkter som uppvisat de största förändringarna i 

totalresultatet på Kiva-enkäten. Genom att närmare studera resultaten från dessa 

arbetspunkter fås en bättre förståelse för vilka faktorer som möjligtvis kan orsaka 

förändringar i det upplevda arbetsvälbefinnandet inom en organisation. 

Förändringarna i det totala medelvärdet på hela Kiva-enkäten mellan baseline och 

uppföljning 2 för samtliga 28 arbetspunkterna ligger mellan 0,0 och ± 0,7 mätenheter. 

Av dessa har fyra arbetspunkter med den största positiva respektive negativa 

förändringen i totalresultatet mellan baseline och uppföljning 2 granskats närmare. 

Resultaten kan ses i tabellerna 16 och 17 nedan. 

Tabell 16 Arbetspunkter med största positiva förändringen i totalresultat 
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Tabell 17 Arbetspunkter med största negativa förändringen i totalresultat 

 

Som kan ses i tabell 16 och 17 ovan är variabeln Chef igen utmärkande. Trots att 

förändringarna i det totala medelvärdet hos de studerade arbetspunkterna är små är 

förändringarna i medelvärdet på variabeln Chef betydande. För arbetspunkterna med 

den största negativa totalförändringen ligger förändringen på variabeln Chef mellan 

0,9 och 3,0 mätenheter, medan samma förändring ligger mellan 0,4 och 1,2 mätenheter 

hos arbetspunkterna med den största positiva totalförändringen. Utgående från detta 

kan därmed antas att den närmaste chefen har en relativt stor betydelse för hur man 

upplever arbetsvälbefinnandet inom sin organisation. 

Förändringar i variablerna Bestående och Påverka verkar även vara utmärkande för de 

arbetspunkter som genomgått de största förändringarna i arbetsvälbefinnandet. För 

arbetspunkterna med den största positiva totalförändringen har framförallt 

medelvärdet på variabeln Bestående stigit. Medelvärdet på variabeln Påverka har 

sjunkit för alla studerade arbetspunkter med en negativ totalförändring. Därmed kan 

antas att en känsla av ökad anställningstrygghet varit speciellt viktigt för de 

arbetspunkter där arbetsvälbefinnandet förbättrats, medan en känsla av minskade 

påverkningsmöjligheter varit en betydande faktor inom de arbetspunkter där 

arbetsvälbefinnandet försämrats.  

Ett tredje utmärkande drag är att medelvärdet på variabeln Trevligt stigit för 

arbetspunkterna som haft en positiv totalförändring och sjunkit för arbetspunkterna 

som haft en negativ totalförändring. Som vi sett tidigare kan Kiva-enkätens första fråga 

(variabel: Trevligt) fungera som ett globalt mått på arbetstillfredsställelsen, vilket även 

tycks vara fallet inom de här studerade arbetspunkterna.  
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4.4.4. Chefens betydelse för arbetsvälbefinnandet 

Det faktum att variabeln Chef varit utmärkande inom alla ovan granskade 

arbetspunkter står i hög överensstämmelse med tidigare forskningsresultat. Bl.a. DeJoy 

et al. (2010) lyfter fram ledningens och förmännens stöd som nyckelfaktorer vid 

uppbyggnaden av välmående organisationsmedlemmar och organisationer. Enligt 

Nyberg (2009) är både den närmaste chefens ledarskapsstil och relationen mellan 

chefen och de individuella organisationsmedlemmarna betydande. I följande två 

underkapitel kommer att undersökas förmannens betydelse för arbetsvälbefinnandet 

och granska FEELIT projektets inverkan på de arbetsgrupper som ursprungligen ansett 

sig ha en bra respektive dålig förman. 

4.4.4.1. Övriga faktorers inverkan på förmannens betydelse 

Detta kapitel undersöker förhållandet mellan variablerna Trevligt och Chef med hjälp 

av kontrollvariabler. För dessa analyser används de transformerade variablerna som 

tidigare validerats. Från den multipla regressionsanalysen i kapitel 4.3.2. kan vi se att 

det finns en positiv korrelation mellan variablerna Trevligt och Chef (r=0,48, 

p=0,000). Eftersom även variablerna Bestående och Påverka visat sig vara utmärkande 

för de i ovanstående kapitel granskade arbetspunkterna har här undersökts om det 

fortfarande finns ett förhållande mellan den närmaste chefen och hur trevligt det anses 

vara att komma på jobb efter kontrollering för effekten av anställningstrygghet 

respektive påverkningsmöjligheter. Resultatet presenteras i tabell 18 och appendix 7.  

Variablerna Meningsfullt, Chef och Arbetskamrater visade sig ha största betydelsen för 

hur trevligt det varit att komma på jobb under de senaste veckorna (se t-värden i 

multipel regressionsanalys kapitel 4.3.2.). Detta stöds av tidigare forskning som lyft 

fram socialt stöd (Morgeson & Humphrey 2006) samt meningsfullt arbete och feedback 

(Judge & Kammermeyer-Mueller 2012) som faktorer som påverkar den upplevda 

arbetstillfredsställelsen. För att undersöka ifall chefens betydelse för den upplevda 

arbetstillfredsställelsen kvarstår vid uteslutandet av effekterna från socialt stöd från 

arbetskamrater och känslan av meningsfullt arbete har korrelationsanalyser med 

Arbetskamrater respektive Meningsfullt som kontrollvariabler utförts (se tabell 18 och 

appendix 7).  
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Tabell 18 Kontrollvariablernas inverkan på korrelationen mellan Trevligt och Chef 

 

Som kan ses i tabell 18 kvarstår betydelsen av korrelationen mellan Trevligt och Chef 

även vid kontrollering av effekterna från var och en av variablerna Bestående, Påverka, 

Arbetskamrater och Meningsfullt. Förhållandet mellan den närmaste chefen och hur 

trevligt det varit att komma på jobb under de senaste veckorna är med andra ord inte i 

betydande grad beroende av anställningstrygghet, påverkningsmöjligheter, 

arbetskamraterna eller känslan av meningsfullhet. Därmed har den närmaste chefen i 

sig själv en viktig betydelse för arbetstillfredsställelsen och samtidigt vidare en 

betydelse för arbetsvälbefinnandet. 

4.4.4.2. Interventionens inverkan på variabeln Chef 

Inom detta kapitel kommer att granskas hur FEELIT projektet inverkat på medelvärdet 

för variabeln Chef inom de arbetspunkter som ursprungligen ansett att de har en bra 

alternativt dålig förman. För detta ändamål har undersökts förändringen mellan 

baseline och uppföljning 2 hos de fyra arbetspunkter som under baseline 

undersökningen haft högsta (tabell 19) respektive lägsta (tabell 20) värden på variabeln 

Chef. Har de arbetspunkter som haft ett lågt värde på variabeln Chef lyckats förbättra 

ledarskapet? Har de arbetspunkter som haft ett högt värde på variabeln Chef ytterligare 

lyckats förbättra ledarskapet?  
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Tabell 19 Inverkan på arbetspunkter med högsta värden på Chef 

 

Som kan ses i tabell 19 har två av arbetspunkterna med högsta värden på Chef under 

baseline ytterligare lyckats förbättra ledarskapet under FEELIT projektets gång. För de 

två andra arbetspunkterna har medelvärdet på variabeln Chef sjunkit betydligt (1,5 och 

3,0 mätenheter).  

Tabell 20 Inverkan på arbetspunkter med lägsta värden på Chef 

 

Inom de arbetspunkter som haft lägsta medelvärdet på variabeln Chef (tabell 20) har 

uppfattningen av den närmaste förmannen förbättrats endast hos en arbetspunkt, 

medan den för de övriga tre arbetspunkterna försämrats ytterligare.  

De förändringar i variabeln Chef som kan ses inom de undersökta arbetspunkterna har 

diskuterats närmare med dem som faciliterat Metal Age seminariet och 

uppföljningarna för de ifrågavarande arbetspunkterna. Eftersom det berör konfidentiell 

information kan inom denna avhandling inte gås djupare in på orsakerna bakom dessa 
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förändringar. Dock kan konstateras att tydliga förändringar, såväl positiva som 

negativa, sällan beror på en enskild faktor. En märkbar förändring speglar däremot 

summan av en mängd mindre förändringar vilka kan förhålla sig direkt eller indirekt 

till det som undersöks. Som redan betonades i inledningen (Juhani Ilmarinen i Rissa 

2007) för denna avhandling är förmågan att se helheten betydande för 

upprätthållandet och förbättrandet av arbetsvälbefinnandet.   

4.5. Sammanfattning av undersökningsresultaten 

Den empiriska undersökningen kan delas in i två delar. Den första delen fokuserade på 

Kiva-enkäten som mätinstrument och undersökte variablernas underliggande struktur 

för att få en bättre förståelse för vad variablerna möjligtvis mäter. Faktoranalysen 

resulterade i två bakomliggande faktorer och resultatet stödde den tidigare gjorda 

kvalitativa kartläggningen. Även den empiriska undersökningen tydde alltså på att det 

kan vara svårt att kategorisera vart och ett av Kiva-enkätens mått under endast ett av 

de tre studerade fenomenen. På basen av den kvalitativa kartläggningen, de teoretiska 

modellerna som presenterats i litteraturgenomgången, laddningarna från 

faktoranalysen och reliabilitetsanalyser skapades utgående från de sju variablerna två 

dimensioner för arbetsvälbefinnande. Dessa dimensioner användes sedan i 

undersökningens andra del för att granska FEELIT projektets inverkan på 

arbetsvälbefinnandet.  

Den andra delen av undersökningen fokuserade på FEELIT projektet och dess inverkan 

på det upplevda arbetsvälbefinnandet inom de 28 arbetspunkterna. Här granskades 

även närmare de i urvalet inkluderade arbetspunkternas resultat på de olika frågorna 

inom Kiva-enkäten. Eftersom det inte var möjligt att undersöka förändringar i 

arbetsvälbefinnandet på individnivå flyttades fokus inom denna del till 

arbetspunktnivå. För att berättiga aggregation av individuella resultat till resultat på en 

högre nivå granskades individernas enighet gällande variablerna för var och en av de 

28 arbetspunkterna. Resultaten från denna analys visade att överensstämmelsen 

mellan individernas uppfattningar på det hela taget var på god nivå. Enstaka lägre 

nivåer av överensstämmelse var förknippade med variablerna Trevligt, Chef, Bestående 

och Påverka.  

Friedmans test som användes för att undersöka FEELIT projektets inverkan på 

arbetsvälbefinnandet inom samtliga arbetspunkter fann inga signifikanta skillnader 

mellan de tre tidpunkterna. För att trots allt få en bättre förståelse för projektets 
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inverkan och för att hitta variabler som möjligtvis påverkar arbetsvälbefinnandet 

fokuserade resten av undersökningen på att granska utvalda arbetspunkter närmare. 

Detta gjordes genom att titta på förändringar i enkätens totalresultat och förändringar i 

medelvärden på de enskilda variablerna mellan baseline och uppföljning 2. Dessa 

analyser lyfte fram framförallt den närmaste chefens betydelse för 

arbetsvälbefinnandet, vilket stöds av tidigare forskning inom området. 

Korrelationsanalyser visade även att förhållandet mellan variablerna Trevligt och Chef 

är betydande även vid uteslutande av effekterna från anställningstrygghet, 

påverkningsmöjligheter, arbetskamraterna och känslan av meningsfullhet. Trots att 

resultaten tyder på att chefen spelar en viktig roll bör betonas helhetens betydelse för 

organisationers och deras medlemmars välbefinnande. 
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5 DISKUSSION  

Inom det här kapitlet diskuteras de resultat och slutsatser som detta avhandlingsarbete 

frambringat. Resultaten från de kvantitativa undersökningarna förankras i 

litteraturgenomgången och faktorer som påverkat undersökningen och de erhållna 

resultaten lyfts fram. Avslutningsvis diskuteras denna avhandlings praktiska 

implikationer och förslag till fortsatt forskning. 

5.1. Undersökningens syfte och resultat 

Denna avhandlings huvudsyfte var att genom en jämförelse med tidigare forskning 

inom relevanta områden undersöka vad Kiva-enkäten och dess mått egentligen mäter. 

Delsyftet var att granska de resultat som fåtts vid användningen av Kiva-enkäten inom 

FEELIT projektet. Nedan kommer att föras en diskussion om hur väl denna avhandling 

lyckats fullborda sina syften och vilka faktorer som påverkat de resultat som fåtts. 

5.1.1. Kiva-enkäten 

Den kvalitativa jämförelsen av Kiva-enkäten med tidigare forskning gav en god bild av 

vilka ämnesområden frågorna inom Kiva-enkäten berör. Trots att enkäten är kort 

visade den sig innehålla frågor från åtminstone tre olika ämnesområden – 

arbetstillfredsställelse, arbetsklimat och stress – vilka alla har en stor betydelse för 

organisationsmedlemmarnas arbetsvälbefinnande. De tre fenomenens mer eller 

mindre sinsemellan överlappande tendens ledde dock till svårigheter att gruppera var 

och en av frågorna under endast ett fenomen.  

Resultaten från den teoretiska kartläggningen förstärktes ytterligare av de empiriska 

undersökningarna och samma form av överlappning som kunde ses i den kvalitativa 

kartläggningen uppkom även här. Den slutliga uppdelningen av variablerna i två olika 

grupper stödde sig både på resultatet från faktoranalysen och den teoretiska 

kunskapen. Ett försök att kategorisera fenomen och variabler som uppvisar 

överlappning sinsemellan kan dock leda till praktiska svårigheter vid t.ex. tolkning av 

empiriska resultat. Därför har inom denna avhandling även inkluderats analyser som 

fokuserar på medelvärdet av enskilda variabler framom kompositioner. Den gruppering 

av variablerna som här gjorts är med andra ord inte oföränderlig och kan komma att 

förändras vid användningen av ett annat datamaterial. Variablerna som syftar på att 
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mäta de olika fenomenen representerar dessutom endast en marginell del av de som 

idag finns tillgängliga vid mätning av den psykosociala arbetsmiljön. 

 

Det faktum att t.ex. variablerna Arbetskamrater och Chef, vilka enligt 

litteraturgenomgången kunde mäta såväl arbetstillfredsställelse som arbetsklimat, i 

faktoranalysen laddar på samma komponent som variabeln Trevligt (övergripande 

arbetstillfredsställelse) kan ha att göra med utformningen av frågorna inom enkäten. 

Schneider och Snyder (1975) har redan tidigt bevisat en klar distinktion mellan 

begreppen arbetsklimat och arbetstillfredsställelse och menar att denna skillnad kan 

uppnås då det förekommer en noggrann och rätt konceptualisering av båda variablerna 

och då dessa utvärderas utgående från en lämplig analysnivå. Enligt forskarna är 

arbetsklimat lämpligast definierat som en sammanfattande uppfattning 

organisationsmedlemmarna har om en organisation (Schneider & Snyder 1975). Det 

kan alltså beskrivas som ett gemensamt globalt intryck om vad organisationen är. 

Begreppet arbetstillfredsställelse menar de att lämpligast förklaras som en personlig 

evaluering av arbetsomständigheter (ex. arbetet i sig, chef, kolleger) eller resultat av att 

ha ett arbete (ex. lön, säkerhet). Arbetstillfredsställelse byggs alltså upp av individuella 

uppfattningar om interna reaktioner, med andra ord känslor.  

Som vi tidigare diskuterat är uppfattningar om arbetsklimat per definition deskriptiva 

och syftar på omständigheter inom arbetsmiljön. Ett exempel utarbetat utgående från 

Schneider och Snyder (1975) kunde vara följande: ”Individerna inom min arbetsgrupp 

har en hög nivå av allmänbildning”. Uppfattningarna är inte utvärderande eller 

förknippade till den uppfattande personens känslor såsom däremot ”Jag gillar det 

faktum att mina arbetskamrater är allmänbildade”. I det senare exemplet är 

uppfattningen mera utvärderande och känslomässig vilket Schneider och Snyder (1975) 

beskriver som att uppfattningen är starkare bunden till individens inre behov och 

värderingar. Därmed är den senare uppfattningen lämpligare definierad som en del av 

arbetstillfredsställelse. Eftersom frågorna inom Kiva-enkäten är utformade så att de 

syftar på den enskilda individen, framom hela arbetsgruppen, är det lätt hänt att 

respondenten gör en utvärdering av den ifrågavarande frågan utgående från hur denna 

faktor påverkar hans eller hennes individuella arbetsvälbefinnande (James et al. 2008). 

Därmed kommer svaret med stor sannolikhet att återge det psykologiska 

arbetsklimatet vilket är mycket nära förknippat med, om inte oskiljbart från, 

arbetstillfredsställelse. Därför efterlyses nu en ökad uppmärksamhet vid utvecklingen 

av mätinstrument och mått för mätning av den psykosociala arbetsmiljön. 
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Trots att det finns teoretiska definitioner som skiljer t.ex. arbetsklimat och 

arbetstillfredsställelse från varandra bör större uppmärksamhet fästas vid 

utformningen av frågor som syftar på att mäta de två olika fenomenen. Det behövs med 

andra ord instrument som kan hjälpa individer att skilja på sina beskrivande och 

evaluerande perceptioner av sitt arbete och sin organisation. Detta för att kunna 

försäkra sig om att man verkligen undersöker det fenomen man haft som mening att 

undersöka och för att resultat skall kunna vara jämförbara med varandra. En ökad 

empirisk åtskiljning kunde främjas med att t.ex. vid forskning av arbetsklimat fokusera 

på en högre analysnivå (gruppen eller organisationen istället för individen) och utforma 

måtten utgående från detta. På så sätt fås en bättre överenstämmelse mellan de 

använda måtten och den teoretiska definitionen bakom dessa. Då det gäller 

arbetsklimat, som oftast definieras som ett organisatoriskt fenomen, kan frågor som 

syftar på organisationen istället för individen möjligtvis hjälpa respondenten att endast 

ge en beskrivning av sin uppfattning framom en utvärdering. Istället för att formulera 

ett mått på t.ex. ett arbetsklimat för deltagande med påståendet ”Jag har möjlighet att 

påverka mitt arbete” kunde det formuleras med påståendet ”Medlemmarna inom den 

här arbetspunkten har möjlighet att påverka sitt arbete”. Genom att skifta fokus från 

den enskilda individen till hela arbetsgemenskapen kunde möjligtvis åtskillnaden av 

fenomenen arbetstillfredsställelse och arbetsklimat främjas på ett sätt som även stöds 

av de väletablerade teoretiska definitionerna bakom begreppen. Samtidigt skulle 

forskningen kring arbetsklimat och berättigande av aggregation från individuella 

resultat till högre nivå bäst karaktäriseras av referent-shift konsensus modellen (Chan 

1998; Schneider et al. 2013) framom den inom denna avhandling använda direkta 

konsensus modellen.  

 

Svårigheterna att kategorisera de olika variablerna kan även ha att göra med Kiva-

enkätens längd. Eftersom variablerna är få kan en gruppering orsaka problem med 

framförallt skalornas validitet och interna överensstämmelse (Russell et al. 2004). 

Detta är till en viss grad fallet även inom denna avhandling där Cronbach’s alpha för de 

olika skalorna var relativt lågt. Däremot var svarsprocenten utmärkt igenom hela 

projektet, vilket stöder användningen av kortare enkäter (Russell et al. 2004).  

 

Inom FEELIT projektet var det totala medeltalet för samtliga undersökta arbetspunkter 

7,9 under såväl baseline undersökningen som uppföljning 1 och uppföljning 2, vilket 

tyder på en mycket begränsad användning av enkätens 10-gradiga Likert skala. Utan att 

ta ställning till diskussionen gällande det optimala antalet svarsalternativ vill jag lyfta 
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fram betygsskalan inom det nationella utbildningssystemets som en möjlig påverkande 

faktor på respondentens svarsalternativ. T.ex. i Finland kan tröskeln att välja ett lågt 

värde på en 10-gradig Likert skala vara stor, eftersom vi lärt oss från skolan att 4 

betyder underkänt. Därmed är det möjligt att utnyttjandet av en Likert skalas hela 

potential kan förvrängas om respondenten jämför den med något annat väletablerat 

instrument för betygssättning, vilket kan leda till relativt onormala distributioner som 

försvårar den kvantitativa bearbetningen. 

5.1.2. FEELIT projektet 

De resultat som denna avhandling ådagalagt gällande FEELIT projektet är ringa. De 

mest väsentliga resultaten är 1) den närmaste chefens betydelse för det upplevda 

arbetsvälbefinnandet och 2) upplysningar om den interna enigheten inom de olika 

arbetspunkterna.  

Chefen visade sig vara en betydande faktor för såväl de arbetspunkter där 

arbetsvälbefinnandet stigit och de arbetspunkter där arbetsvälbefinnandet sjunkit. 

Förhållandet mellan den närmaste chefen och hur trevligt det varit att komma på jobb 

under de senaste veckorna visade sig även vara signifikant vid uteslutandet av 

effekterna från övriga möjligtvis influerande variabler. Förändringar i ledarskapet och 

förändringar i förhållandet mellan den närmaste chefen och de övriga medlemmarna 

inom samma arbetspunkt kan därför anses vara en viktig bidragande faktor till 

förändringar i arbetsvälbefinnandet.  

När det gäller information gällande enigheten inom arbetsgrupperna visar de 

uträknade värdena på rWG tydligt inom vilka arbetspunkter och gällande vilka variabler 

det förekommer en enighet mellan medlemmarna och inom vilka arbetspunkter och 

gällande vilka variabler uppfattningarna är mera spridda. Denna information kan 

användas för att öka förståelsen för vilka faktorer inom var och en av arbetspunkterna 

som inte upplevs på samma sätt av alla och kan därmed fungera som ett sätt att finna 

områden som kräver större fokus vid arbetet för förbättrandet av hela arbetspunktens 

välbefinnande.   

Undersökningarna av FEELIT projektets inverkan på arbetsvälbefinnandet inom 

arbetspunkterna gav inga betydliga resultat. Skillnaderna i resultaten på de olika 

variablerna mellan baseline undersökningen och uppföljningarna visade sig vara 

mycket små. Detta behöver dock inte betyda att projektets syfte inte har uppnåtts utan 
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kan bero på flera olika orsaker. Även tidigare forskning kring interventionsprogram har 

uppvisat problem förknippade med den kvantitativa granskningen av 

interventionseffekter (Petterson et al. 2006; DeJoy et al. 2010). 

Inom denna undersökning var datainsamlingsmetoden och mera specifikt VOOP 

programmet en av de främsta begränsningarna för den kvantitativa granskningen av 

interventionseffekterna. Eftersom respondenterna då de registrerats i VOOP 

programmet inte var och en fått ett unikt ID nummer var det inte möjligt att på 

individnivå följa förändringar i medeltal mellan de tre olika undersökningarna. För att 

uppnå syftet med avhandlingen har datamaterialet därför aggregerats till en högre 

analysnivå med följden att skillnader mellan de tre tidpunkterna blivit svårare att 

upptäcka. Därmed vore det av värde för framtida interventionsprogram att fästa 

uppmärksamhet vid datainsamlingsmetoden och det sätt på vilket observationerna 

registreras och lagras i databaser. 

En annan begränsande faktor var att varje arbetspunkt självständigt hade identifierat 

egna prioriteringsområden och egna lösningar för att förbättra arbetsvälbefinnandet. 

Detta lösningscentrerade och engagerande sätt att närma sig problem är mycket logiskt 

med tanke på att varje arbetspunkt representerar en unik psykosocial omgivning, men 

samtidigt gör det påvisandet av interventionseffekter mycket svårare. Samtliga 

arbetspunkterna tog inte itu med exakt samma problem och även då liknande 

prioriteringsområden valdes kan de identifierade lösningarna ha varit olika såväl med 

tanke på potentiell effektivitet som kvalitet gällande fullbordande. För övrigt har 

arbetspunkterna fokuserat på endast ett problemområde i taget. Efter den första 

uppföljningen har fokus sedan flyttats till det näst högst prioriterade området och efter 

den andra uppföljningen till det tredje högst prioriterade området osv. Eftersom detta 

innebär en långsiktig arbetsprocess kan förändringarna i arbetsvälbefinnandet komma 

att synas först senare. DeJoy et al. (2010) rekommenderar en uppföljningsperiod på 

minst 2 år vid undersökningen av möjliga långvariga effekter av ett 

interventionsprogram men lyfter samtidigt fram svårigheten att upprätthålla 

engagemanget hos de involverade organisationsmedlemmarna. Med tanke på att 

svarsprocenten inom FEELIT projektet genomgående hållits på en utmärkt nivå 

(medeltal för de undersökta arbetspunkterna: 89,6 %) är det möjligt att vidare 

uppföljningar i dessa fall kan vara till nytta för att påvisa förändringar i 

arbetsvälbefinnandet. 
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Möjligheten till förändring och möjligheten att uppnå de mål som ställts inom var och 

en av arbetspunkterna kräver även ett gemensamt arbete för upprätthållande av de 

processer som behövs för att implementera de förbättringar som kommits överens om. 

Detta arbete försämras om det är svårt att bevara arbetsteamets samhörighet och 

engagemang på lång sikt (DeJoy et al. 2010). För att kunna beakta sådana 

omständigheter och för att få en bättre förståelse för den möjliga nyttan av ett 

interventionsprojekt krävs framförallt ett djupare datamaterial än det som här varit 

tillgängligt. För att inom framtida interventionsprojekt kunna analysera hur 

förändringar i sammansättningen inom arbetspunkterna påverkar det uppnådda 

resultatet rekommenderas här att mera bakgrundsinformation från respondenterna 

samlas in. På så sätt kunde personalomsättningen (uppsägningar, nyanställningar, 

pensioneringar) och personalsammansättningen (vikarier, fastanställda, 

deltidspersonal) tas i beaktande vid undersökning av resultaten från de olika 

tidpunkterna. Även övrig bakgrundsinformation (t.ex. kön, ålder) skulle vara av värde 

och möjliggöra flera andra infallsvinklar vid kvantitativ analys. Dock måste här beaktas 

respondenternas anonymitet, speciellt då det är frågan om mindre organisationer. 

Avsaknaden av relevant data orsakar även andra begränsningar än de som diskuterades 

i föregående stycke. För att kunna granska om en förbättring eller försämring i 

arbetsvälbefinnandet beror på interventionen eller på andra faktorer (t.ex. 

övergripande samhälleliga eller ekonomiska faktorer) skulle även behövas datamaterial 

från kontrollgrupper som inte deltagit i interventionen. En jämförelse med 

kontrollgrupper från samma organisationer eller arbetspunkter kunde ge en bättre 

förståelse för vilka specifika delar av arbetsvälbefinnandet som påverkats mest utav 

interventionen.  

Som kan ses av den ovanstående diskussionen finns det flera möjliga orsaker till varför 

den kvantitativa undersökningen av resultaten inte kunnat påvisa betydande 

förändringar i arbetsvälbefinnandet inom de studerade arbetspunkterna. Eftersom 

deltagande och medbestämmande anses vara nyckeln till förändring (Bond & Bunce 

2001; Burke 1993; Mikkelsen, Saksvik & Landsbergis 2000) och FEELIT projektet med 

sin Metal Age interventionsmetod fokuserar på individers deltagande i beslutsfattandet 

inom den egna arbetspunkten kan dock möjligtvis indirekta effekter på 

arbetsvälbefinnandet förväntas (Petterson 2006). Därmed är det även möjligt att de 

frågor som Kiva-enkäten innehåller inte lyckas mäta dessa effekter, vilket leder till att 

den verkliga förändringen inte speglar sig i de resultat som fås genom att analysera 
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enkätsvaren. Detta betyder att indirekta och långsiktiga förbättringar, såsom minskad 

sjukfrånvaro eller ökad produktivitet och kvalitet, kan uppstå trots att jag med den 

forskningsmetod som använts inom denna avhandling inte lyckats påvisa betydande 

förändringar. 

5.2. Praktiska implikationer 

Denna avhandling skapar värde för såväl praktiker som forskare. Den största 

betydelsen för det praktiska arbetet inom organisationer relaterar sig till förståelsen för 

de mått som Kiva-enkäten innehåller. Genom valideringen av enkäten har en teoretisk 

bakgrund skapats, vilket ökar kvaliteten på tolkningen av de resultat som fås vid 

användningen av enkäten. I och med denna avhandling har organisationer som 

använder Kiva-enkäten nu en större förståelse för de teorier som finns bakom frågorna 

inom enkäten.  

För forskare innebär den största implikationen en ökad uppmärksamhet på den 

överlappning som de studerade fenomenen sinsemellan uppvisar. En förståelse för den 

överlappande tendensen leder förhoppningsvis till ett ökat fokus på de instrument och 

metoder som används inom forskningen. Denna avhandling diskuterar betydelsen av 

att lyckas överföra den teoretiska skillnaden mellan olika begrepp till den empiriska 

undersökningen i en sådan form som hjälper respondenten att skilja olika fenomen 

från varandra. Därmed kan denna diskussion fungera som en rekommendation som 

kan följas vid utvecklingen av enkäter vars syfte är att mäta områden inom den 

psykosociala arbetsomgivningen. 

5.3. Förslag till fortsatt forskning 

Förslag till framtida forskning är relaterade till såväl FEELIT projektet som området 

för arbetsvälbefinnande överlag. För det första efterlyses mera forskning gällande den 

psykosociala arbetsomgivningens betydelse för arbetsvälbefinnandet. Framförallt 

efterlyses forskning som fokuserar på metodologiska och teoretiska frågeställningar 

och vars syfte är att utveckla validerade mått som så långt som möjligt mäter endast ett 

specifikt fenomen. Gällande FEELIT projektet föreslås ytterligare undersökningar efter 

att projektet slutförts. Eftersom denna avhandling inte resulterade i information om 

förändringar i arbetsvälbefinnandet skulle det vara av nytta att efter fullföljt projekt 

granska möjliga indirekta förändringarna, såsom förändringar i t.ex. sjukfrånvaro och 

effektivitet inom arbetspunkterna. Eftersom övergripande och allmänna känslor 
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gentemot arbetet tidigare visat sig vara av stor betydelse för bl.a. arbetsfrånvaro (Saari 

& Judge 2004) kan efter slutfört projekt undersökas t.ex. korrelationer mellan 

arbetsfrånvaro och variabeln Trevligt som enligt litteraturgenomgången fungerar som 

ett globalt mått på arbetstillfredsställelsen. En förståelse för de förändringar som 

möjligtvis skett kan även i efterhand försöka uppdagas genom användning av någon 

annan forskningsmetod (t.ex. intervjuer) än den som här använts. Eftersom 

förändringar kräver tid kan det även vara av nytta att distribuera Kiva-enkäten 

ytterligare en gång efter slutfört projekt. Positiva resultat från FEELIT projektet och 

bevis på ett förhållande mellan individers arbetsvälbefinnande och en ökad 

prestationsförmåga för organisationen skulle fungera som ett starkt skäl för 

organisationer att investera i organisationsmedlemmars välmående. 

5.4. Slutsatser 

Avslutningsvis kan konstateras att avhandlingen fullföljt sitt syfte att skapa en teoretisk 

plattform för den undersökta Kiva-enkäten och svara på frågan vad mätinstrumentets 

mått möjligtvis mäter. Tack vare detta kan tolkningen av enkätens resultat i framtiden 

baseras på teoretiska modeller och tidigare forskning, vilket ökar kvaliteten på 

utlåtandena. Granskningen av resultaten från FEELIT projektet och projektets 

inverkan på arbetsvälbefinnandet inom arbetspunkterna resulterade dock i marginell 

nytta eftersom inga större skillnader kunde bevisas. Detta kan bl.a. bero på 

undersökningsdesignen och datamaterialets grovhet, vilka i detta fall kan ha begränsat 

möjligheten att upptäcka signifikanta förändringar. Trots det har Kiva-enkäten lyckats 

ge en förståelse för sådana specifika områden inom den psykosociala 

arbetsomgivningen som är betydelsefulla för det upplevda arbetsvälbefinnandet. De 

faktorer som tydligast utmärkte sig var framförallt den närmaste chefen men även 

anställningstryggheten och möjligheten att påverka. Därmed kan dessa anses vara 

viktiga faktorer för det upplevda arbetsvälbefinnandet. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att den psykosociala arbetsomgivningen fungerar 

som en helhet även om vi av praktiska skäl försöker forska i dess dimensioner. En 

förändring i t.ex. uppfattningen om den egna chefen kan bero på mycket annat än en 

förändring i denna chefs ledarskapsstil. Inom en arbetspunkt där individerna var 

förvånade över att medelvärdet på variabeln Chef stigit under FEELIT projektet 

yttrades följande: ”Det beror ju på att vi under FEELIT-processen märkt att vi själva 

bör ta mera ansvar och det har påverkat hur vi tycker att chefen fungerar” (muntlig 
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kommunikation Näsman 21.9.2013). Detta konstaterande visar den komplexitet som 

kan förknippas med den psykosociala verkligheten inom en organisation. Trots att 

denna verklighet är en av de mest intressanta dimensionerna inom organisationer och 

trots att vi vet att den påverkar hela organisationens arbetsvälbefinnande och 

effektivitet (Wilson et al. 2004) är vår kunskap om den fortfarande ofullständig. 

Därmed krävs vidare forskning inom samma ämnesområde, dock med ett medvetet 

fokus på de skillnader som finns mellan de olika fenomenen som inkluderas i den 

psykosociala verkligheten. Vid undersökning av den psykosociala arbetsomgivningen är 

därför ett holistiskt synsätt, som dessutom lyckas åtskilja undersökta dimensioner från 

varandra, nyckeln bakom ett målmedvetet arbete för främjandet av 

arbetsvälbefinnandet. 
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APPENDIX 1 KIVA-ENKÄT 

 
1. Hur trevligt tycker du att det har varit att komma på 

jobb under de senaste veckorna? 
 
Inte trevligt    Mycket trevligt 
alls 
1          2          3          4          5          6          7          8           9           10 

 
 
2.   Hur meningsfullt uppfattar du ditt arbete? 
       
      Inte menings-       Mycket 

fullt alls     meningsfullt 
1         2          3          4         5          6           7          8          9           10 
 

       
3.   Hur bra behärskar du ditt arbete? 

 

     Mycket      Mycket bra 
     dåligt 

1          2         3          4         5         6         7          8          9          10 
 

 
4.   Hur bra trivs du med dina närmaste arbetskamrater? 

 
Mycket      Mycket bra 
dåligt 
1          2         3          4         5          6         7          8          9          10 
 

 
5.   Hur bra tycker du att din närmaste förman fungerar 
som förman? 

 
Mycket      Mycket bra 
dåligt 
1         2          3          4          5          6          7          8          9          10 
 

 
6. Hur säkert tror du det är att din arbetsplats är 
bestående? 
 
      Mycket        Mycket säkert 
      osäkert 
      1         2          3          4           5         6          7          8           9           10 
 
7. Hur mycket kan du påverka sådant, som berör ditt 

arbete? 
 
Inte alls            Mycket 
1        2           3          4           5        6           7          8           9            10 
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APPENDIX 2 FAKTORANALYS 
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APPENDIX 3 MULTIPEL REGRESSIONSANALYS 

Trevligt som beroende variabel 
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Bestående som beroende variabel 
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APPENDIX 4 RELIABILITETSANALYSER 

Hela Kiva-enkäten 
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Trevligt, Meningsfullt, Arbetskamrater, Chef 

 

 

 

 

 

Bestående, Behärska och Påverka 
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APPENDIX 5 RWG FÖR ALLA VARIABLER 

Baseline 
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: "#'% "#'& "#&% "#+% "#++ "#+" "#%.
; "#&' "#.' "#." "#&) "#)* "#-' "#%.
< "#+% "#.% "#.- "#.% "#&* "#'& "#'+
= "#%* "#'$ "#.) "#%' "#*$ "#+' "#&.
> "#&* "#'. "#&- "#&% "#%% "#++ "#%+
? "#'. "#&$ "#&& "#.) "#&+ "#"" "#''
@ "#'- "#%. "#&' "#&) "#++ "#*& "#++
A "#.- "#.+ "#.% "#.$ "#." "#%' "#.$
B "#'. "#.- "#.) "#.) "#+- "#$) "#.)
C "#+& "#&. "#'* "#&& "#'" "#$* "#%&
D "#*' "#&' "#.% "#&. "#*) "#%& "#*)
E "#&+ "#&+ "#.& "#&& "#'' "#** "#*'
F "#$' "#&. "#.$ "#&- "#') "#"+ "#'$
G "#+& "#+& "#." "#.) "#%. "#"' "#'*

25&$-.)$;"<=
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Uppföljning 1 

 

 

  

!"#$%&'()*% +"$,-./% 0$).)/&1(--% 2$34"&*5 !"#$%&*56"5%$" 73$1 2$&%8$)9$ :8,$"*5
! "#$% "#&' "#&( "#&% "#)* "#%% "#)(
+ "#($ "#(, "#$' "#$- "#-& "#"& "#&)
. "#(& "#(, "#-& "#-' "#', "#"" "#"-
/ "#$- "#$" "#&- "#&' "#)) "#"" "#)&
0 "#"" "#(( "#$( "#)" "#"( "#'* "#,'
1 "#%" "#%& "#$( "#-% "#)" "#"' "#%,
2 "#-' "#$, "#&' "#%, "#(& "#(( "#),
3 "#)- "#)' "#&" "#%& "#(& "#"" "#$"
4 "#)( "#&" "#&( "#$- "#$- "#(, "#)%
5 "#)" "#)$ "#$- "#)% "#*) "#"" "#-)
6 "#-$ "#&( "#&' "#&) "#)$ "#$' "#)*
7 "#)* "#&, "#&* "#&* "#&) "#$$ "#&)
8 "#%( "#$( "#&" "#)* "#)& "#*" "#)'
9 "#-- "#$, "#$) "#$) "#$' "#$% "#-&
: "#$% "#$) "#&, "#)( "#-& "#%, "#$,
; "#$* "#$) "#&* "#$* "#%' "#-, "#)*
< "#%) "#&" "#&- "#$, "#$( "#(* "#$,
= "#%% "#$' "#$, "#$" "#)% "#$* "#&"
> "#$% "#&" "#$$ "#$) "#)* "#%) "#)&
? "#*' "#-' "#$) "#$- "#)- "#(& "#))
@ "#)' "#)$ "#$, "#)$ "#$( "#,$ "#$,
A "#$) "#&" "#&' "#$, "#&' "#$) "#$)
B "#)" "#)) "#)" "#&* "#)& "#'$ "#&'
C "#$) "#&, "#&' "#&- "#&( "#)& "#%)
D "#,( "#($ "#&, "#&" "#,$ "#"" "#""
E "#)- "#%( "#&, "#&' "#$" "#'$ "#)*
F "#$* "#$$ "#&- "#&' "#%* "#'& "#)*
G "#*, "#$- "#$* "#() "#'( "#"" "#)$

;''1<-=).)/>?>"@A
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Uppföljning 2 

 

 

!"#$%&'()*% +"$,-./% 0$).)/&1(--% 2$34"&*5 !"#$%&*56"5%$" 73$1 2$&%8$)9$ :8,$"*5
! "#$% "#&% "#%' "#&$ "#&& "#$( "#&"
) "#$% "#%* "#%+ "#&$ "#', "#$% "#&*
- "#,* "#'. "#$& "#.' "#+& "#(* "#,+
/ "#,( "#', "#&. "#.+ "#$* "#.* "#%(
0 "#"" "#,* "#&. "#(, "#"" "#(. "#""
1 "#'* "#.( "#$, "#$, "#,. "#'& "#'%
2 "#$+ "#$' "#&' "#$* "#'. "#*( "#.$
3 "#&% "#%" "#%, "#%* "#%. "#(. "#&*
4 "#$. "#&. "#%' "#$% "#&" "#&. "#,%
5 "#,, "#&. "#&, "#&( "#+( "#". "#,*
6 "#'" "#.' "#.+ "#%' "#&% "#'+ "#&$
7 "#.& "#%* "#%( "#%' "#%, "#$" "#&,
8 "#'. "#'' "#&* "#&' "#&' "#+" "#&+
9 "#&( "#&& "#&& "#%( "#&' "#%" "#.*
: "#&' "#&$ "#%. "#&. "#$$ "#*% "#.'
; "#$+ "#%& "#%. "#%( "#&( "#*' "#',
< "#&* "#%+ "#%' "#%( "#&' "#&( "#&,
= "#.+ "#$& "#&+ "#.% "#., "#$+ "#&"
> "#%( "#%+ "#%+ "#%" "#$' "#%( "#$%
? "#$, "#$% "#&% "#&* "#$' "#** "#.$
@ "#.& "#&& "#%. "#'. "#$% "#,+ "#&.
A "#&% "#%* "#%, "#%* "#%* "#&$ "#&%
B "#,, "#&( "#&' "#$% "#+& "#$" "#&%
C "#&( "#$& "#$% "#%" "#&* "#$% "#$*
D "#"" "#*% "#%( "#%. "#"" "#+' "#($
E "#*% "#$. "#%, "#%, "#++ "#++ "#',
F "#$$ "#&* "#%+ "#&( "#,( "#,+ "#&.
G "#&( "#$, "#.& "#%+ "#., "#,( "#$&

;''1<-=).)/>?>"@A
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APPENDIX 6 FRIEDMANS TEST 
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APPENDIX 7 KORRELATIONSANALYSER 
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