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ABSTRACT 
 
It exists today a widespread interest for employee satisfaction, much effort are used in 
companies to achieve job satisfaction within their employees. One theory that has received a 
great deal of publicity is Hackman & Oldhams Job characteristics model which addresses the 
question of how companies can provide job satisfaction through organizational change. The 
foundation of the theory is that five core job characteristics are responsible for creating job 
satisfaction. The purpose of this paper is to study these characteristics through the employees 
and their boss and to determine how they believe these characteristics to affect employee 
satisfaction. The paper focuses on a company located in a branch widely known for low 
employee satisfaction. Through interviews with both employees and their boss certain 
discrepancies has emerged. One of these discrepancies concern a job characteristic which in 
the theory is acknowledged for having a big impact on employee satisfaction, however 
employees rated this characteristic to be of very little importance for overall employee 
satisfaction. Another discrepancy was found when the boss was to give his take on how to 
create employee satisfaction. Both the theory and the employees rated one characteristic to be 
of high importance for overall employee satisfaction, this view was not shared by the boss 
which drastically downplayed the importance of that job characteristic on overall employee 
satisfaction. 
 
Keywords: job satisfaction, core job characteristics, Hackman & Oldham. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAMMANFATTNING 
 
Det finns i företag idag ett intresse att få de anställda att känna sig tillfredsställda med sitt 
arbete, sina arbetsuppgifter och sin arbetsroll. En modell som väckt mycket intresse och ger 
en bild av hur arbetstillfredsställelse kan skapas är Hackman och Oldhams modell för 
arbetstillfredsställelse. Denna modell tar sin utgångspunkt i fem arbetsegenskaper som enligt 
modellen ska ansvara för att arbetstillfredsställelse kan skapas på en arbetsplats. Uppsatsen 
syftar till att undersöka dessa fem arbetsegenskaper utifrån de anställdas och deras chefs 
perspektiv. Ett företag har valts i en bransch som präglas av låg arbetstillfredsställelse. 
Genom intervjuer med fyra anställda och deras chef har vissa avvikelser framkommit. Ett 
resultat av undersökningen verkar vara att en av arbetsegenskaper som Hackman och 
Oldhams modell identifierar som betydande för arbetstillfredsställelsen hos de anställda inte 
uppfattas som relevant för tillfredsställelsen hos de anställda. Ytterligare visar det sig att den 
betydelse de anställda fäster vid arbetsegenskaperna inte delas av deras chef. En av 
arbetsegenskaperna som både Hackman och Oldhams modell samt de anställda avser vara 
betydande för att skapa arbetstillfredsställelse uppfattas av chefen som mindre viktig för de 
anställdas tillfredsställelse. 
 
Nyckelord: arbetstillfredsställelse, arbetsegenskaper, Hackman och Oldham. 
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1. INLEDNING 
 
Inledningskapitlet börjar med en bakgrundspresentation kring hur arbetstillfredsställelse växt 
fram som ett centralt begrepp i organisationers syn på den anställde. Efter detta följer en 
diskussion kring en av de modeller som behandlar ämnet. Diskussionen leder fram till 
uppsatsens problemformulering och syfte. 
 
1.1 Problembakgrund 
 
Företagen har för att kunna drivas effektivt och överleva på lång sikt blivit alltmer beroende 
av sina medarbetare, deras ansvar, kompetens och inte minst motivation. Det är avgörande att 
individerna, enskilt och i grupp arbetar på ett sätt som ligger i linje med företagets mål 
(Samuelsson, 2004). 
 
En tidig uppfattning enligt Jacobsen och Thorsvik (2001) var att motivation kunde härledas 
ur yttre belöningar som presenterades för den anställde då denne uppnått ett förutbestämt mål. 
Taylorismen som var den mest inflytelserika organisationsteorin i början av 1900-talet 
ignorerade till exempel alla andra förhållanden än lön som motivationsfaktor.  Genom studier 
som ledde till slutsatsen att lön bara hade en begränsad effekt beträffande motivation började 
forskare intressera sig för andra variabler som kunde tänkas förklara motivation. 
Uppmärksamheten riktades åt den formella organisationsstrukturen och mer konkret; 
individens arbetsuppgift samt dess utformning. Det fanns nu ett faktiskt intresse för hur man 
kunde få anställda att uppleva tillfredsställelse med sina arbetsuppgifter. 
 
McGregor (1960) hävdade att de teorier som fortfarande dominerade tänkandet kring 
motivation runt 50-talet var felaktiga. Han menade att tidigare teorier som såg människan 
som en individ vars beteende måste kontrolleras med straff behövdes kontrasteras. McGregor 
presenterade en teori som han menade stämmer bättre överrens med vad vi lärt oss om 
motivation. Hans teori har som grundantagande att använda fysiska och psykiska krafter är 
lika naturligt för människor som lek och vila. Genomsnittsmänniskan tycker inte illa om 
arbete och arbete kan således vara en källa till stor trivsel om arbetsvillkoren tillåter det. 
 
Den centrala effekten av McGregors (1960) teori var att ledningens roll ändrades, denna 
skulle nu inspirera de anställda och få dem att identifiera sig med organisationens mål och 
arrangera uppgifterna så att den anställda har frihet att arbeta så de uppnår dessa mål på de 
sätt som de anser passa bäst. Autonomi blir ett centralt begrepp, den anställde måste ha 
möjlighet att påverka sin egen situation. McGregors teori är en av de första att ta upp 
arbetstillfredsställelse som en viktig faktor till att skapa motivation. 
 
Ett annat inflytelserikt bidrag från slutet av 50-talet är Herzbergs (1966) arbeten om trivsel på 
arbetsplatsen. Innan Herzberg presenterade sin teori var uppfattningen att trivsel och 
vantrivsel hängde samman med ett antal förhållanden. Herzbergs teori skiljer sig på det 
avseendet att han grupperar in dessa förhållanden i två kategorier. Han menade på att 
missnöje kunde relateras till vad han valde att kalla hygienfaktorer, dessa var knutna till 
förhållanden kring lösningen av arbetsuppgifterna. I kontrast stod Motivationsfaktorerna, 
dessa var knutna till arbetsuppgiften och kunde relateras till trivsel (Herzberg, 1966). 
 
Herzberg (1966) visade att arbetstillfredsställelse främst kunde härledas till det som gjordes, 
själva arbetsuppgiften, men att missnöje kan härledas till arbetsmiljön och hur de anställda 
blev behandlade, lösningar kring arbetsuppgiften. Detta får som effekt att motivationsfaktorer 
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skapar trivsel i den utsträckning de föreligger, men inte vantrivsel om de inte gör det. Likväl 
kan hygienfaktorer skapa vantrivsel om de inte föreligger men inte trivsel om de gör det 
(Herzberg, 1966). Goda arbetsförhållanden skapar alltså inte trivsel men dåliga 
arbetsförhållanden skapar vantrivsel och missnöje. Intressanta och krävande arbetsuppgifter 
skapar tillfredsställelse men det motsatta leder inte till vantrivsel (Herzberg, 1966). 
 
Arbetstillfredsställelse kan definieras som en individs attityd gentemot arbetsrollen och dess 
förhållande till motivation. Positiva attityder gentemot den anställdes arbete är teoretiskt 
ekvivalent med arbetstillfredsställelse och negativa attityder gentemot arbete är ekvivalent 
med missnöje (Vroom, 1964).  
 
Anställda med högre arbetstillfredsställelse anser att arbete inom deras organisation är 
tillfredsställande långsiktigt, att de kommer lägga vikt vid kvalitén av deras arbete och att de 
på sikt kommer bli starkare knutna till organisationen (Bavendam, 2000). 
 
Hackman och Oldham (1980) ägnade sig i likhet med Herzberg (1966) och McGregor (1960) 
åt hur arbetsuppgifterna kan utformas så att de anställda blir motiverade att göra sitt bästa. 
Hackman och Oldhams (1980) modell representerar en vidareutveckling av Herzbergs (1966) 
och McGregors (1960) idéer om arbetsberikning och arbetsbreddning, genom att modellen 
också tar hänsyn till situationsvariabler och individuella skillnader mellan de anställda. 
Modellen är avsedd att diagnostisera existerande arbetssituationer med hänsyn till de 
anställdas trivsel och motivation. Den ska också kunna ge organisatoriska – huvudsakligen 
strukturella – åtgärder för att förändra situationer som upplevs som otillfredsställande 
(Jacobsen & Thorsvik, 2001). 
 
I denna uppsats kommer fokus att läggas på Hackman och Oldhams modell, detta främst på 
grund av dess förmåga att nära diagnostisera existerande arbetssituationer men även för dess 
förmåga att ge förslag på åtgärder som bör implementeras (Jacobsen & Thorsvik, 2001). 
 
1.2. Problemdiskussion 
 
Det centrala budskapet i Hackman och Oldhams modell är att arbetsuppgiftens utformande 
kan kännetecknas av fem arbetsegenskaper, hur uppgiften utformas i avseende till dessa 
egenskaper ska enligt författarna resultera i effekter på arbetstillfredsställelsen. 
 
Hackman och Oldhams (1980) modell har väckt mycket debatt i forskarvärlden. En viktig 
fråga som debatterats mycket ännu idag är individens roll i förhållande till deras modell. Det 
går att dela in forskarfältet i två läger, de som anser att individuella skillnader är försumbara i 
utformandet av arbetsuppgifter och de som menar att de inte är det. Studier gjorda de senaste 
åren verkar peka på att individuella skillnader har väldigt lite att göra med 
arbetstillfredsställelse när arbetssituationer utformas idag (Thomas, Buboltz & Winkelspecht, 
2004). Oavsett vilken ståndpunkt som tas i frågan om individens påverkan av 
arbetstillfredsställelse så råder det enighet om att arbetstillfredsställelse har ett stort värde för 
organisationen (Thomas, Buboltz & Winkelspecht, 2004). 
 
Ett annat hett diskussionsområde har varit sammansättningen av de fem arbetsegenskaper 
som enligt Hackman och Oldham (1966) ska leda fram till tre kritiska psykologiska tillstånd 
hos den anställde. Undersökningar gjorda (Wong, 1998) på Hackman och Oldhams modell 
har hittat samband mellan hur den anställde uppfattar uppgiftens egenskaper och den 
anställdes inre arbetsmotivation samt arbetstillfredsställelse men det råder debatt hur 



 

 3 

sammansättningen av dessa drag påverkar resultatet (Juwaheer & Lee-Ross, 2003). 
 
Det är viktigt att noga undersöka de faktorer som förväntas påverka arbetstillfredsställelsen 
och att fokus läggs på en eventuell förändring av de områden de anställda vill förändra. 
 

The key to job satisfaction in the work place is to focus on changing those areas of work that 
employees want changed, and not the areas that journalists or behavioral scientists think that 
employees should want changed (Scott, Swortzel & Taylor, 2005, sid 89). 

 
Den här studien kommer att vända sig till en bransch som präglas av hög personalomsättning, 
ett vida accepterat mått på att en arbetsplats inte kännetecknas av särskilt hög 
arbetstillfredsställelse (Hackman & Oldham, 1980). 
 
Eftersom att om företaget behåller eller förlorar en anställd är relaterat till graden av 
arbetstillfredsställelse, är det viktigt att uppnå en bra relation mellan personen och 
organisationen i sin helhet, detta görs genom att adaptera arbeten till människor och 
människor till arbeten (Hackman & Oldham, 1980). Effekten av detta blir att den anställdes 
arbetstillfredsställelse stiger och likaså organisationens produktivitet, en effekt som gynnar 
både den anställde men även organisationen eftersom att även om kopplingen mellan 
prestationer och arbetstillfredsställelse är oklar så finns det ett positivt samband (Fetsch, 
Flashman & Jeffiers, 1984). 
 
Chefer måste ha en djup förståelse av vad som påverkar de anställdas arbetstillfredsställelse. 
Innan en omformning av de anställdas arbetsplatser kan ske måste de respektive 
arbetsegenskaperna analyseras och utvärderas. Det går på så sätt att identifiera vad de 
anställda vill ha ut av sitt arbete och kan utforma arbetsuppgifterna i enlighet med detta. 
Effekten av detta blir att de anställda håller en hög nivå av arbetstillfredsställelse. Att 
undersöka de anställdas attityder och beteende i förhållande till kommande organisatoriska 
omstruktureringar är en mycket viktigt process för att dessa inte ska påverka effektiviteten 
hos de anställda negativt (Barnett & Louderback, 1971; Jayaratne & Gamon, 1998).  
 
1.3 Problemformulering 
 
Vilka arbetsegenskaper anser de anställda samt deras chef på en lageravdelning i ett svenskt 
grossistföretag vara av betydelse för arbetstillfredsställelsen? 
 
1.4 Syfte 
 
Uppsatsen avser skapa förståelse för de åsikter som de anställda och deras chef har angående 
arbetsegenskapers inverkan på arbetstillfredsställelse. Uppsatsen har även som syfte att 
förklara hur dessa åsikter skiljer sig åt. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 
Teorikapitlet inleds med en diskussion om begreppet arbetstillfredsställelse Efter detta 
behandlas de för uppsatsen primära modellerna; Hackman och Oldhams modell för 
arbetstillfredsställelse samt Hackman och Oldhams modell för Motivationspotential. 
Avslutningsvis förs en diskussion om hur den presenterade teorin påverkar undersökningen. 
 
2.1 Diskussion om arbetstillfredsställelse 
 
Arbetstillfredsställelse kan definieras som en individs attityd gentemot arbetsrollen och dess 
förhållande till motivation. Positiva attityder gentemot den anställdes arbete är teoretiskt 
ekvivalent med arbetstillfredsställelse och negativa attityder gentemot arbete är ekvivalent 
med missnöje (Vroom, 1964). Uttrycket arbetstillfredsställelse hänvisar oftast till hur väl en 
person trivs med det arbete som denna person utför: 
 

Job satisfaction has been defined as a pleasurable emotional state resulting from the appraisal of 
one’s job; an affective reaction to one’s job; and an attitude towards one’s job. (Weiss, 2002, sid. 
174). 

 
Orsaken till att detta begrepp så ofta har behandlats tillsammans med motivation är ett 
allmänt antagande om att arbetstillfredsställelse i arbetet leder till bättre prestationer (Porter 
& Lwaler, 1968). Det har emellertid varit mycket svårt att påvisa just ett sådant samband. Att 
arbetstillfredsställelse ändå får så stor uppmärksamhet kan ha ett samband med att 
arbetstillfredsställelse har ett värde i sig självt (Argryris, 1982). Det är i moderna samhällen 
ett mål att kunna erbjuda alla ett arbete som de tycker om och trivs med. Detta tar sig bland 
annat uttryck i arbetsmiljölagens psykosociala krav på arbetssituationen (Prevent, 2006). 
 
2.2  Hackman och Oldhams modell för Arbetstillfredsställelse 
 
Hackman och Oldham ägnade sig åt hur arbetsuppgifterna kan utformas på ett sådant sätt att 
de anställda blir motiverade att göra sitt bästa (Hackman & Oldham, 1980). Deras teori 
hanterar idéer om hur man genom att påverka arbetssituationen kan påverka 
arbetstillfredsställelsen, men den tar också upp situationsvariabler och individuella skillnader 
mellan de anställda. 
 
Modellen har sin utgångspunkt i att det finns specifika egenskaper hos arbetsuppgifterna som 
motiverar de anställda. Hackman och Oldham (1980) försöker klargöra vilka egenskaper 
dessa är och specificerar även förutsättningar hos de anställda som måste vara uppnådda för 
att de ska kunna tillgodogöra den motivation som arbetsuppgifterna syftar till att ge. 
 
Som diskuterats tidigare så är alla människor olika, vi motiveras av olika saker och i vissa 
specifika situationer vill några av oss inte bli motiverade alls. Detta är ett problem både 
praktiskt och teoretiskt. Hackman och Oldhams modell (1980) tar hänsyn till detta och 
identifierar att arbetsuppgiftens effekt på den enskilde kan både förstärkas och försvagas som 
en effekt av dennes egenskaper. 
 
För att illustrera de olika variabler som behandlas har författarna (Hackman & Oldham, 1980) 
konstruerat en modell där arbetsegenskaperna ligger till grund för vad som ska utmynna i ett 
antal resultat, däribland arbetstillfredsställelse. 
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Figur 2.1 Hackman & Oldhams modell för arbetstillfredsställelse (Hackman & Oldham, 
1980, s. 90, egen bearbetning). 

 
Som figur 2.1 visar så introducerar Hackman och Oldham (1980) oss för ett effektsamband. 
Resultat som prestation och tillfredsställelse är direkt beroende av att vissa kritiska 
psykologiska tillstånd uppnås. Dessa psykologiska tillstånd är i sin tur beroende av 
egenskaperna hos ens arbetsuppgift (Hackman & Oldham, 1980). De tre psykologiska 
tillstånden är: 
 
Att arbetet upplevs som meningsfullt – här måste den anställde anse att dagens hantverk har 
gett någon nytta. Denne måste uppleva att han eller hon efter en arbetsdag har gjort en 
skillnad och att denna uppfattas som positiv både av individen och av samhället som stort 
(Hackman & Oldham, 1980). 
 
Att personen upplever ansvar för resultat – den anställde upplever att arbetsuppgiftens 
lösning är knuten till denne som person och att det slutgiltiga resultatet vilar på den anställdes 
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axlar(Hackman & Oldham, 1980). 
 
Att personen får faktisk kunskap av resultaten – genom att den anställde delges av resultaten 
främjar det en tankeprocess hos arbetaren att kunna avgöra om ett resultat är bra eller dåligt 
(Hackman & Oldham, 1980). 
 
Om de anställda befinner sig i ett tillstånd där alla tre aspekter är tillgodosedda är det 
grundläggande antagandet i modellen att detta kommer leda till: 1) hög inre motivation 2) 
kvalitativt gott arbete och 3) hög trivsel. Det framgår alltså ur Hackman och Oldhams modell 
att motivation i hög grad är en fråga om hur arbetsuppgifterna är utformade och vilka 
möjligheter de anställda har att återkoppla utförd prestation till resultatet (Hackman & 
Oldham, 1980).  
 
Modellen tar även upp en mycket problematisk aspekt av arbetsuppgiftens utformande. Även 
om arbetsuppgifterna utformats så att de i teorin ska främja ett psykologiskt tillstånd och ett 
specifikt resultat så utgörs effekten sist och slutligen av den enskilda 
organisationsmedlemmens egenskaper (Hackman & Oldham, 1980). 
 
Många studier har visat på att individuella psykologiska behov, färdigheter och kunskaper gör 
att de agerar olika på t.ex. utmaningar (Wong, 1998). Modellen (Hackman & Oldham, 1980) 
identifierar tre stycken ”Moderatorer” som avser egenskaper hos individen i organisationen 
som kan modifiera resultatet. Dessa är: 
 
Kunskaper och färdigheter – om den anställde är oförmögen att utföra arbetsuppgiften på ett 
bra sätt så kan resultatet bli en högre vilja hos individen men inte nödvändigtvis en bättre 
prestation. Vidare kan individens kunskaper konfliktera med de kunskaper organisationen 
avser förmedla (Hackman & Oldham, 1980). 
 
Utvecklingsbehovets styrka – att det finns ett behov av att utvecklas, om det inte finns ett 
behov av att utvecklas inom organisationens ramar så är det inte särskilt troligt att den 
anställde växer med uppgiften och förädlar sitt arbete (Hackman & Oldham, 1980). 
 
Övriga arbetsförhållanden – hur nöjd den anställde är med de allmänna arbetsförhållanden 
som råder på arbetsplatsen, det kan exempelvis vara svårt för en anställd att prestera på topp 
om denne ständigt går omkring och oroar sig för säkerheten på arbetsplatsen (Hackman & 
Oldham, 1980). 
 
Dessa tre förhållanden kan var för sig och i samspel ha en stor inverkan på resultatet. 
Mardrömmen är en personal som inte besitter färdigheter nog för att på ett tillfredsställande 
sätt utföra arbetsuppgifterna, personal som saknar en vilja att utvecklas inom organisationen 
och är starkt missnöjd med de arbetsförhållanden som råder. I detta fall så är det sannolikt 
bäst för företaget att arrangera enkla och rutinmässiga arbetsuppgifter för de anställda 
(Hackman & Oldham, 1980). 
 
Om de anställda däremot besitter kunskaper och färdigheter, är intresserade av att utvecklas 
och är klart nöjda med de arbetsförhållanden som råder så ska en implementering av 
modellens premisser för vad som leder fram till ett gynnsamt resultat också göra det 
(Hackman & Oldham, 1980). 
 
I teorin (Hackman & Oldham, 1980) menas att inre motivation uppnås under tre förhållanden 
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i arbetet. Till grund för dessa förhållanden ligger alltså fem arbetsegenskaper eller 
karaktäristiska drag hos arbetsuppgiften.  Eftersom att det är dessa fem egenskaper som ska 
analyseras förs i denna del av kapitlet en mer utförlig diskussion kring dessa egenskaper. 
 
2.2.1 Uppgiftens variation 
 
För att arbetet ska upplevas som meningsfullt krävs ett visst mått av variation i uppgiften 
(Hackman & Oldham, 1980). Centralt här är inte bara aktivitetens variation utan även de 
färdigheter och kunskaper som individen använder sig av när dessa utförs. Det går alltså att 
identifiera två olika aspekter som är relevanta för variation i uppgiften. I den första aspekten 
står uppgiftens utformning i fokus, huruvida uppgiften är utformad på ett sätt där de 
handlingar som utförs upplevs som varierande, detta skiljer sig från handlingar som upplevs 
monotona. Den andra aspekten är de kunskaper och färdigheter som handlingarna kräver, är 
dessa arrangerade på ett sätt så att den anställde ställs inför uppgifter där olika färdigheter och 
kunskaper krävs av den anställde? 
 
2.2.2 Identifikation med uppgiften 
 
Ytterligare en faktor som påverkar huruvida arbetet upplevs som meningsfullt är om arbetet 
ger individen en hel och identifierbar arbetssituation, d.v.s. om de har möjlighet att följa 
arbetet från dess början till dess slut. I ett producerande företag går det exempelvis att fråga; 
”har den anställde möjlighet att göra en hel produkt istället för en viss del på alla produkter?” 
eller ”har den anställde möjlighet att påverka slutprodukten?” (Hackman & Oldham, 1980).  
 
För att en anställd ska kunna identifiera sig med sin uppgift (Hackman & Oldham, 1980) 
krävs att den anställde påverkar slutresultatet för att kunna identifiera sig med detta. Senare 
forskning bestrider dock slutsatsen (Hackman & Oldham, 1980) att en anställd är beroende av 
att kunna se slutresultatet för att kunna identifiera sig med detta. En undersökning på 
extension agents verksamma i Mississippi (Scott, Swortzel & Taylor, 2005) visade att dessa 
var förmögna att identifiera sig med resultatet utan att komma i kontakt med detta, agenterna 
ansåg inte att det var nödvändigt för dem att se en ”hel produkt”.  
 
För att en anställd ska kunna identifiera sig med sin uppgift krävs också att den anställde har 
en överskådlig bild av förloppet som leder fram till resultatet, genom att kunna placera sin 
uppgift i förhållande till detta identifierar sig den anställde även med sin specifika uppgift. 
Dillner och Skogheden (2007) skriver att anställda bryr sig mer om sitt jobb om de känner att 
de är delaktiga i en större del av arbetets helhet och kan lättare orientera sig i sin arbetsroll. 
 
2.2.3 Uppgiftens betydelse 
 
Den sista av de tre komponenter som teorin (Hackman & Oldham, 1980) identifierar ska 
skapa upplevelsen av ett meningsfullt arbete är uppgiftens betydelse d.v.s. om de anställda 
upplever att arbetet påverkar andra människors liv. Huruvida dessa personer befinner sig 
inom organisationen eller utanför denna är av liten betydelse, det viktiga är att individen 
påverkar andra människor eller den omgivning dessa verkar i. Här gäller det också att 
poängtera vikten av kraftens riktning. Att en anställds arbetsuppgift mycket starkt påverkar är 
ingen säkerhet för att den anställda kommer att uppleva arbetet som meningsfullt, om 
påverkan upplevs som negativ är det naturligtvis ett incitament för att inte utföra sin 
arbetsuppgift och dess effekter på arbetstillfredsställelsen blir onekligen negativa. 
 



 

 8 

En annan viktig faktor som är av betydelse för att uppgiften ska uppfattas som betydande är 
huruvida den anställde upplever att denne är utbytbar. Om en anställd upplever att han eller 
hon är utbytbar till den grad att det inte har någon större betydelse om han eller hon kommer 
till jobbet kommer arbetsuppgiftens betydelse inte ha någon större inverkan på 
arbetstillfredsställelsen (Wong, 1998). 
 
2.2.4 Autonomi/Självständighet 
 
För att en person i arbetet ska uppleva ansvar krävs det att den anställde ges betydande frihet, 
oberoende och beslutsrätt för den anställde att schemalägga arbetet och bestämma 
tillvägagångssätt för att utföra arbetet (Hedberg, 2007). Med ökat självstyre känner sig 
individer mer personligt ansvariga för framgångar och brister och är mer villiga att acceptera 
personligt ansvar för utgången av arbetet än om en chef instruerar eller om den anställde 
följer en manual (Hedberg, 2007). När autonomi på arbetsplatsen behandlas är det viktigt att 
inte bara behandla ämnet ur den anställdes perspektiv, organisationen handlar i regel på det 
sätt som gynnar organisationen som helhet och dessa två intressen överensstämmer inte alltid 
(Leung, Zhang & Skitmore, 2008). Även om den anställde ”klarar av” den självständighet 
som tilldelas så ligger det inte alltid i organisationens bästa (Leung, Zhang & Skitmore, 
2008). 
 
2.2.5 Feedback 
 
För att den anställde ska få kännedom av resultaten för det denne utför krävs det ett visst mått 
av feedback till den anställde, d.v.s. om den anställde får direkt och klar feedback om 
effektiviteten av hans eller hennes presterande (Hedberg, 2007). Här är det viktigt att skilja på 
kännedom om resultatet kommer från arbetsuppgifterna själva eller om det kommer från 
någon annan person som en medarbetare eller chef, undersökningar gjorda är entydiga om att 
feedback direkt från arbetsuppgifterna har en betydligt större effekt på den anställde (Dillner 
& Skogsheden, 2007). 
 
2.3 Hackman och Oldhams modell för Motivationspotential 
 
Hackman och Oldham (1980) har utarbetat ett frågeformulär, detta formulär kan användas för 
att samla in data om arbetsplatser som i sin tur kan användas för att beräkna en arbetsplats 
motivationspotential. Knutet till detta formulär är en modell som beskriver det relativa 
sambandet mellan de olika arbetsegenskaper som enligt Hackman och Oldham (1980) är 
kännetecknande för en arbetsplats förmåga att skapa arbetstillfredsställelse. 
 
 

 
Figur 2.2 Hackman & Oldhams modell för motivationspotential (Hackman & Oldham, 1980, 
s. 81, egen bearbetning). 
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De tre egenskaper hos arbetet som i figur 2.2 antas ge känslan av att ha ett meningsfullt jobb 
läggs ihop och divideras med tre, autonomi och feedback står ensamma. Detta får som effekt 
att arbetet kan uppfattas som meningsfullt även om den anställde exempelvis inte identifierar 
med uppgiften. Så länge som något av de tre dragen som gör arbetet meningsfullt existerar 
kan det finnas motivationspotential. Enligt modellen är detta dock inte möjligt om det saknas 
autonomi eller feedback från uppgiften (Hackman & Oldham, 1980). 
 
2.4 Avslutande diskussion 
 
Ett stort svenskt grossistföretag med en växande lagerverksamhet kommer att undersökas.  
Uppsatsen kommer att undersöka de fem arbetsegenskaper som Hackman och Oldham (1980) 
identifierar, dessa kommer att undersökas med avseende på dess relevans och betydelse för 
de anställda samt deras chef.  
 
Utöver detta kommer arbetsegenskapernas vikt relativt till varandra att undersökas, d.v.s. den 
inbördes relationen mellan de faktorer som presenteras i figur 2.2. Tidigare studier har visat 
att det finns kulturella skillnader med avseende på sammansättningen av dessa, Juwaheer och  
Lee-Ross (2003) har t.ex. identifierat en skillnad i sammansättning när hotellanställda i 
Australien jämfördes med dem på Mauritius. 
 
Som framgår i 2.3 Hackman och Oldhams modell för Motivationspotential ställer teorin upp 
en inbördes relation mellan arbetsegenskaperna och adresserar dem inbördes värden. Detta 
kan illustreras i en modell (figur 2.3) där arbetsegenskapernas relativa vikt är knutna till den 
kropp som omger dem. 
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Figur 2.3 Modell för arbetstillfredsställelse. 
 
I insamlandet och analysen av empiri kommer uppfattningar om arbetsegenskaper speglas på 
ett mer nyanserat och kvalitativt sätt än vad modellen illustrerar. Modellen bör endast ses som 
ett verktyg för att på ett förenklat sätt förstå hur de olika intervjuade förhåller sig till de 
arbetsegenskaper som Hackman och Oldham (1980) identifierar. Ju större kropp kring 
arbetsegenskapen desto större vikt har fästs vid denna i förhållande till arbetstillfredsställelse. 
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3. METOD 
 
Metodkapitlet kommer inledande redogöra för val av forskningsansats, efter detta kommer 
den för undersökningen relevanta litteraturen att redovisas, detta följs av ett avsnitt där 
undersökningens urval presenteras. Vidare diskuteras undersökningens metod för 
datainsamling och analys. Kapitlet avslutas med en diskussion kring undersökningens 
trovärdighet. 
 
3.1 Val av forskningsansats 
  
Målet med den kvalitativa metoden är att skapa djupare förståelse. Kvalitativ metod 
kännetecknas av närhet mellan intervjuaren och respondenten. Det vill säga att det finns en 
direkt subjekt relation mellan forskaren och respondenten, riklig information av få 
undersökningsenheter som grundligt genomarbetas (Holme & Solvang, 1997).  
 
Kvalitativ metod handlar alltså om att skapa en djupare förståelse för ett fenomen/händelse 
etc.  Om utgångspunkten är problemformuleringen så framgår det att denna är av utforskande 
typ. Kvale (1997) identifierar det utforskande syftet med den kvalitativa metoden. När 
problemformuleringen granskas så framkommer det att även denna är av utforskande slag. 
Kvalitativ intervju blev således valet av metod för insamling av empiriska data.  
 
Nära besläktat med den kvalitativa ansatsen är hermeneutiken. Hermeneutiken har ett 
vetenskapligt förhållningssätt som bygger på tolkning och förståelse (Patel & Davidsson, 
2003). Det primära är inte om att komma fram till en absolut sanning. Då det enligt 
hermeneutiken inte finns någon absolut sanning. Det centrala är förståelse och tolkning, som 
människan får genom texter, handling samt yttranden. Forskaren har en förförståelse till 
ämnet som i sin tur blir bakgrunden till tolkandet (Patel & Davidsson, 2003). Detta ligger helt 
i linje med undersökningen, det finns hos intervjuaren förförståelse för den modell som 
används i tolkningen och är därför en klar bakgrund till tolkandet. En konsekvens av det 
hermeneutiska förhållandesättet blir ett pendlande mellan del och helhet (Patel & Davidsson, 
2003). 
 
Den induktiva ansatsen i forskning utgår från observationer i verkligheten och försöker 
sammanfatta regelbundenheter till teorier. Ur det material som inhämtats kan generella och 
teoretiska slutsatser dras. Induktiv ansats används i många fall som ett första steg i ett nytt 
ämnesområde när teori saknas. I den deduktiva ansatsen har teorin större vikt i forskningen 
och den prövas gentemot den empiriska delen (Wallén, 1993). Uppsatsen hämtar sin teori från 
en redan etablerad modell inom ämnet och det rör sig om en prövning av denna, detta drag 
måste karaktäriseras som en deduktiv ansats. Vad som dock måste tas i beaktning är vad 
denna prövning utmynnar i, det kan mycket väl röra sig om ett mer komplext förhållande än 
vad den deduktiva ansatsen avser. 
 
3.2 Litteraturstudie 
 
Den för uppsatsen relevanta sekundärdatan, består främst av litteratur inhämtad på Högskolan 
i Halmstads bibliotek. Där har tryckta böcker och uppsatser synats men data är också hämtad 
från sökmotorerna Academic Search Elite, Emerald, Jstor och Abinform. Svenska sökord som 
använts är: arbetstillfredsställelse, arbetsegenskaper, karaktäristiska arbetsdrag, 
motivationspotential samt Hackman och Oldham. Engelska sökord som använts är: Job 
Diagnostic Survey, Job Characteristics, Hackman & Oldham, Job Satisfaction samt 



 

 12 

Motivational Potential Score. Information har även hämtats från Google Scholar där samma 
sökord använts, även Wikipedia har nyttjats men då har källan till artikeln granskats och 
Wikipedia har endast fungerat som en inkörsport. 
 
3.3 Urval av enheter 
 
Som diskuterats tidigare finns det ett intresse i att undersöka branscher med hög 
personalomsättning, svenskt näringsliv (Sahlén, 2008) identifierar partihandeln som en av de 
branscher med högst personalomsättning i Sverige. Detta är ett vida accepterat mått på att en 
bransch inte präglas av hög arbetstillfredsställelse (Hackman & Oldham, 1980) och som 
diskuterades i problemdiskussionen finns det både ett praktiskt och teoretiskt intresse av att 
undersöka företag inom dessa branscher.  
 
Kvalitativa intervjuer har utförts på en svensk restauranggrossist i Norrköping, valet av 
företag grundar sig i ett bekvämlighetsurval då kontakter inom företaget funnits tillgängliga. 
Undersökningen utfördes på fyra av de anställda i den koloniala avdelningen inom 
lagerverksamheten samt produktionschef som är ansvarig för avdelningen. Urvalet av 
respondenter bland de anställda inom denna grupp slumpades fram genom användandet av en 
förteckning över de anställda inom avdelningen. 
 
3.4 Datainsamlingsmetod 
 
För att få tillgång till så mycket som möjligt av informanternas egna tolkningar och 
berättelser hölls semistrukturerade intervjuer. 
 
3.4.1 Operationalisering 
 
I enlighet med den forskningsansats som har valts för att besvara problemformuleringen har 
två intervjuguider konstruerats (Bilaga I & Bilaga II). För att kunna besvara 
problemformuleringen är dessa strukturerade efter de arbetsegenskaper studien behandlar, 
intervjuguiden förhåller sig till dessa egenskaper som rubriker för samtalet och underlättar 
således analysarbetet. 
 
Intervjun är utförd på ett sådant sätt att intervjuguiden snarare fungerat som ett ramsystem, så 
länge intervjun höll sig inom de teoretiska ramarna och alla relevanta aspekter togs upp på ett 
strukturerbart sätt fanns det ingen anledning till att förhålla sig strikt till intervjuguiden då 
Ryen (2004) ser detta som ett potentiellt hinder för den intervjuade att kunna uttrycka sig till 
fullo. Kvale (1997) skriver att i forskningssammanhang är det upp till intervjuaren att på en 
kort tid skapa en sådan kontakt att samspelet mellan intervjuare och intervjuperson blir 
förmer än artig konversation eller utbyte av åsikter. På grund av oförutsedda komplikationer 
kunde endast intervjuer med de anställda hållas.  
 
3.4.2 Pilotstudie 

 
Den för undersökningen framtagna intervjuguiden har använts i en pilotstudie, vars syfte var 
att spetsa till denna ytterligare samt att upptäcka eventuella problem innan den primära 
studien utförs. Pilotstudien utfördes på en liknande arbetsplats i Halmstad, där fyra stycken 
anställda intervjuades i sammanlagt tre timmar. Ingen bandspelare var närvarande vid 
intervjuerna och de intervjuade ombads ge respons utöver frågorna d.v.s. kommentera 
intervjun i sin helhet. 
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Det första pilottestet utfördes den 2:a april 2008. Resultatet av pilottestet visade att upplägget 
i sin helhet fungerade bra, intervjuade tyckte att samtalen var intressanta och att det fanns en 
klar röd tråd och en genomgående struktur. Mindre positiv respons erhölls angående vissa 
frågor, en del upplevdes som irrelevanta och andra som upprepande, vissa frågor upplevdes 
som direkt ledande och att svaren på förhand var givna. Detta fick som effekt att vissa frågor 
i intervjuguiden ändrades, en fråga som upplevdes som ledande; ”Känner du att ditt arbete 
ställer dig inför nya arbetsuppgifter?” ändrades till en mer öppen fråga om ”Hur upplever du 
dina arbetsuppgifter?”. På så sätt fick de anställda möjlighet att fritt lyfta aspekter av arbetet 
som de upplevda som relevanta, variation i arbetet kunde sedan behandlas på ett mer mindre 
ledande sätt såsom ”Hur upplever du dina arbetsuppgifter som omväxlande?”. 
 
Ett andra test med en modifierad version av intervjuguiden utfördes den 3:e april 2008, denna 
visade inga tecken på de brister den tidigare guiden uppvisade. Effekten av pilotstudien blev 
inte bara en mer omtyckt intervjuguide utan även en mer erfaren intervjuare. 
 
3.5 Analysmetod 
 
Kvale (1997) identifierar fem huvudsakliga sätt att tolka och analysera data från en kvalitativ 
forskningsintervju; Meningskoncentrering, Meningskategorisering, Meningstolkning, 
Strukturering genom berättelse och Ad-hoc. Av dessa fem sätt att analysera insamlad data ger 
enbart meningstolkning förmågan att på ett mer omfattande och djupgående sätt analysera 
samt tolka data. Meningstolkningen av avkontextualiserar inte uttalanden gjorda utan 
rekontextualiserar dem i bredare referensramar och knyter dem till kontexten som kan utgöras 
av teori (Kvale, 1997). 
 
Meningstolkning hämtar inspiration från hermeneutiken använder forskaren ett perspektiv på 
vad som undersöks och tolkar intervjuerna ur detta perspektiv. Forskaren går utöver direkt 
sagda ord för att utveckla strukturer och relationer som inte omedelbart framträder i en text 
(Kvale, 1997). 
 
3.6 Trovärdighet 
 
Detta kapitel avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet, först diskuteras validitet 
och reliabilitet sedan behandlas metodkritik. 
 
3.6.1 Validitet och Reliabilitet 
 
Essentiellt finns det två anledningar till mätfel, dessa kan bero på bristande reliabilitet eller 
bristande validitet. En undersökning med stark validitet mäter det den är ämnad att mäta och 
en undersökning med stark reliabilitet har som förmåga att ständigt påvisa samma eller nästan 
samma resultat vid eventuella upprepningar av undersökningen (Lekwahl & Wahlbin, 2001). 
 
Validitetsbegrepp handlar om giltighet och relevans. Med giltighet avses om det finns en 
överensstämmelse mellan de teoretiska och empiriska begrepp som forskaren har fastställt.  
Relevans handlar om hur relevant den empiri eller de variabler forskaren har valt är kopplat 
till den problemställning som teori och empiri som har angivits (Holme, Solvang 1997). 
 
För att stärka giltigheten inleds varje rubrik där en central faktor behandlas med att 
intervjupersonen får redogöra för hur just denna faktor ser ut i dennes arbetssituation. 
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Relevansen har stärkts genom att intervjuaren är väl införstådd med vad som undersökningen 
avser klarlägga och har i syfte att under intervjuprocessen återkoppla till denna om 
nödvändigt. 
 
Med reliabilitet betonas tillförlitlighet på de insamlade data under forskningsarbetet. 
Reliabilitet bestäms av hur mätningarna genomförs och hur noggrann undersökaren är vid 
bearbetningen av informationen. Hög reliabilitet fås vid flera oberoende mätningar och 
undersökningar som i stort sätt ger samma resultat (Holme, Solvang 1997). För att 
åstadkomma så hög reliabilitet som möjligt har anställda valts slumpmässigt för att således 
undvika ett vinklat urval av respondenter.  
 
Eftersom att undersökningen avgränsar sig till ett företag får reliabiliteten utanför detta 
företag anses vara relativt låg. Inom företaget är möjligheten till upprepande resultat 
förmodligen betydligt större, här är undersökningens svaga punkt dess enhetsomfång. Värt att 
beakta är dock att uppsatsens syfte är av utforskande natur, förhoppningen är att uppsatsen 
kommer ligga till grund för andra undersökningar där resultaten undersöks med avseende på 
generaliserbarhet till andra företag. 
 
3.6.2 Metodkritik 
 
En viktig aspekt Kvale (1997) lyfter fram är att intervjuaren i essens är forskningsverktyget, 
intervjuer genomförda i studien har genomförts av en intervjuare med mycket små praktiska 
erfarenheter av ämnet. Även om teoretiska kunskaper inhämtats så är det genom praktisk 
utövning som intervjuaren lär sig behärska konsten (Kvale, 1997). Detta kan ha gett uttryck i 
den kvalitetsaspekt som präglar inhämtad empiri. 
 
Ytterligare en aspekt som måste beaktas är det faktum att studiens syfte presenterades för de 
intervjuade, de anställda var medvetna om att intervjuerna syftade till att undersöka vilka 
arbetsegenskaper de upplevda som viktiga för deras arbetstillfredsställelse och chefen var 
medveten om syftet att ta reda på huruvida de anställdas åsikter återspeglades i även denna 
intervju. Detta kan ha påverkat de anställda och vinklat deras respons efter vad de vill ska 
framgå ur en analys av intervjuerna (Kvale, 1997). 
 
Undersökningen är utförd på den koloniala delen i företagets lagerverksamhet och omfånget 
således begränsad till denna del. De data som togs fram genom intervjuerna kan givetvis vara 
produkten av ett för litet omfång, men omfånget har bedömts som stort nog. De 
överensstämmelser som framkommer sinsemellan är alldeles för utvecklade och hämtade ur 
konkreta och av intervjuaren observerade situationer för att endast vara produkten av fyra 
avvikande intervjupersoner.  
 
Det faktum att en av intervjuerna är utförd via telefon identifierar Andersen (1998) som en 
aspekt av tillvägagångssättet som går att kritisera. Negativa aspekter av att inte visuellt kunna 
iaktta den intervjuade är först och främst att kunna tolka information ur kroppsspråk och 
ansiktsuttryck. En annan aspekt som måste beaktas är intervjuarens oförmåga att använda 
visuella verktyg för att förklara eller förtydliga vissa delar av intervjun. 
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4. EMPIRI 
 
Empirikapitlet inleds med en presentation av de enheter som undersökts, dessa inkluderar; 
företaget, de anställda och deras chef. Efter detta presenteras data insamlad från dessa 
enheter, denna kommer att struktureras efter de fem arbetsegenskaper som Hackman och 
Oldham identifierar samt de intervjuades syn på arbetstillfredsställelse. 
 
4.1 Presentation av enheter 
 
Inledningsvis kommer de undersökta enheterna att presenteras, detta för att göra empirin mer 
lättförstålig. Företaget, de anställda och chefen presenteras kort, efter detta följer en 
beskrivning av de anställdas arbetsuppgifter tanken är att detta ska förenkla och konkretisera 
resterande delar av empirin. 
 
4.1.1 Företaget 
 
Det undersökta företaget är en restauranggrossist med runt 1300 årsanställda. Företagets 
affärsidé är att ge restauranger och storkök i Sverige en heltäckande lösning. Sortimentet 
omfattar livsmedel - torrvaror, färskvaror (kött & chark, frukt & grönt, ost & mejeri) och 
frysvaror, drycker, utrustning, papper, hygien- och rengöringsartiklar.  
 
4.1.2 De anställda 
 
Samtliga utvalda anställda arbetar som expeditörer på den koloniala avdelningen av 
lagerverksamheten där främst torrvaror paketeras. De har alla genomgått en truckutbildning 
samt ergonomiutbildning inom företaget. Alla namn är tagna men korrelerar med faktisk 
könstillhörighet. 
 
Per är 28 år och har arbetat på företaget i två år. Per är utbildad lastbilschaufför och har 
tidigare arbetslivserfarenhet inom detta område, dessutom har han tidigare lagererfarenhet. 
 
Erik är 28 år och har arbetat på företaget i fyra år. Han har ingen tidigare lagererfarenhet men 
har arbetat på postterminalen vilket han anser liknar lagerarbete i många avseenden.  
 
Olof är 22 år och utbildad murare, han har arbetat på företaget i fyra år och har ingen tidigare 
lagererfarenhet.  
 
Rickard är 25 år och har arbetat på företaget i fem år men har tagit ett år tjänsteledigt för att 
göra lumpen, Rickard har ingen tidigare lagererfarenhet. 
 
4.1.3 Chefen 
 
Mattias är 56 år och produktionsansvarig på företaget, han har tidigare chefserfarenhet från 
ett lokalt kemiföretag. Hans arbetsuppgifter består i att se till att produktionen flyter på och 
att regelverk och lagar uppfylls. Rent konkret anser han att hans arbetsuppgifter mestadels 
består i bemanningsfrågor, att det finns tillräckligt med expeditörer för att möta de krav som 
ställs på avdelningen. Han har varit anställd inom företaget i fyra år och började initialt som 
ansvarig för godsmottagningarna men allt eftersom en mer rätlinjig organisationsstruktur 
efterfrågades blev han produktionsansvarig och har varit det sedan lite mer än tre år. 
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4.1.4 De anställdas arbetsuppgifter 
 
Information kring arbetsuppgifterna är inhämtade genom att de intervjuade besökts i deras 
arbetsmiljö, efter detta har en diskussion kring arbetsuppgifterna förts och de anställda har 
givits möjligheten att komplettera synen på deras arbetsplats med aspekter som inte framkom 
av besöket. Syftet med detta är att ge intervjuaren och de intervjuade en överensstämmande 
bild av arbetssituationen samt öka intervjuarens förståelse av vad som avses vid 
intervjusituationen. 
 
De anställdas uppgifter består i att på en vagn samla in de varor en kund beställt av företaget, 
kunderna vänder sig till en kundmottagning och gör sin beställning till dem via telefon eller 
internet. De anställda kommer i kontakt med dessa order då de i lagerlokalen har i uppgift att 
hämta en plastficka med ordersedlar. De anställda har som uppgift att samla in dessa varor 
och placera dem på en rullpall, de anställda är instruerade att lägga vikt vid att packa varorna 
på ett sådant sätt att varorna skyddas och förhindras ramla av rullpallen, samtidigt ska de 
packa så lite luft som möjligt för att på så sätt minska transportkostnader.  
 
Efter att en rullpall är färdigpackad lämnar de intervjuade ifrån sig den till rangerare där den 
kompletteras med kött och charkvaror samt frukt och grönt samt komprimeras ytterligare vid 
behov. Den färdiga produkten, levereras sedan av chaufförer till kunden. 
 
4.2 Presentation av arbetsegenskaper 
 
Intervjuer syftade primärt till att samla in information kring de anställdas samt chefens syn på 
de arbetsegenskaper som presenterats i teorin. När intervjuguider strukturerades gjordes detta 
efter dessa egenskaper, presentation av empiri kommer nu struktureras på samma sätt. 
 
4.2.1 Uppgiftens variation 
 
När de anställda ombads svara på hur de upplevde sina uppgifter, fanns det en stor likhet 
mellan svaren givna. Den direkta respons de anställda gav på frågan var att arbetsuppgifterna 
upplevdes som monotona, tjatiga och ensidiga. Efter detta etablerades även bilden av en 
slitande arbetsdag både fysiskt och psykiskt. När de anställda fick svara på vad variation 
innebar för dem stod det klart att variation i deras arbetstillvaro innebar att byta 
arbetsuppgifter, uppgifter som skiljer sig från de ”vanliga” arbetsuppgifterna. 
 
När variation kopplades till arbetsuppgifterna uttrycktes en önskan om en mer varierad 
arbetsuppgift. En anställd beskrev nöjet med att ställas inför nya arbetsuppgifter och att lära 
sig, en annan anställd kopplade sina monotona arbetsuppgifter till ett hot mot hans psykiska 
välmående. 
 
Per: ”Det krävs i princip bara fysiska förmågor av mig. Det hade varit underbart om det 
krävdes mer än så av mig, att t.ex. få tänka, men det går ju inte att använda sig av i arbetet.” 
 
Chefen presenterade i likhet med de anställda en syn på de anställdas arbetsuppgifter som 
monotona och inte särskilt varierande beträffande färdigheter eller kunskaper. Chefens syn 
skiljer sig dock beträffande vikten av uppgifternas variation för de anställdas 
arbetstillfredsställelse. Chefen diskuterar en inneboende rädsla att möta nya arbetsuppgifter 
hos de anställda och betonar vikten av att inte introducera för mycket nyheter för de anställda. 
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4.2.2 Identifikation med uppgiften 
 
När respondenterna ombads svara på hur de kommer i kontakt med den färdigställda varan 
gick åsikterna isär. En anställd menade att han kom i kontakt med resultatet av sitt arbete 
varje dag när han går och handlar eller besöker caféer. De resterande menade att de inte hade 
någon som helst kontakt med resultatet, bland dessa var konsensus att de bara kom i kontakt 
med varorna när dessa processerade dem och när de senare ställde ifrån sig varorna fanns det 
ingen som helst möjlighet att komma i kontakt med dem. 
 
Bland de anställda fanns det en stark övertygelse om att de påverkar slutresultatet, även bland 
de som inte upplevde att de kunde se slutresultat fanns det en övertygelse om att deras 
ansträngningar hade en effekt. I samband med att deras förmåga att påverka resultatet 
diskuterades poängterade många anställda vikten av att kunna göra detta, andra som frågades 
instämde. 
 
Vidare fick de anställda möjligheten att uttala sig om hur de såg produkten från början till 
slut. Med tanke på hur respondenterna svarat på tidigare frågor så var det ingen överraskning 
att de anställda hade väldigt små möjligheter att följa produkten. Här framkom dock något 
intressant, samtliga anställda kände till ett initiativ som hade som syfte att just låta de 
anställda ha möjligheten att följa produkten genom företagets alla nivåer. Av de fyra anställda 
så hade en anställd fått möjligheten att faktiskt ta del av detta initiativ. Responsen på denna 
möjlighet var uteslutande positiv; 
 
Rickard: ”Det är mycket positivt att kunna se produktens hela väg. Man arbetar mer 
noggrant om man får se varans väg fram till kunden.” 
 
Andra anställda som inte givits möjligheten betraktar initiativet annorlunda, Per betraktar det 
som ”ett spel för gallerierna” och Erik anser att ”det finns ett mål uppsatt men det efterlevs 
inte”. Gemensamt för alla anställda är tron på att ett genomförande av initiativet kan ha en 
positiv effekt på både deras inställning till arbetet samt deras ansträngningar. 
 
Beträffande de anställdas förmåga att identifiera sig med uppgiften identifierade chefen de 
anställdas förmåga att se hur de påverkade resultatet. I samband med detta lyfte chefen även 
fram de anställdas möjlighet att följa med chauffören samt vad han misstänkte var positiva 
effekter på de anställdas arbetstillfredsställelse. 
 
4.2.3 Uppgiftens betydelse 
 
När de anställda ombads svara på hur de ansåg att deras arbetsuppgifter var av betydelse var 
svaren på gränsen till identiska. Samtliga anställda poängterade hur deras arbetsuppgifter var 
centrala i processen att leverera slutprodukten till kunderna. 
 
Erik: ”Vi plockar det de vill ha. Jag tycker att jag gör nytta. Någon blir väl alltid nöjd”. 
 
Alla anställda kunde klargöra för hur de påverkade andra människor, men när de senare 
klargjorde för hur de kände inför denna påverkan så var de flesta överrens om att denna 
påverkan inte kändes betydande. Anledningen till detta verkade vara att de upplevde att deras 
arbetsuppgifter utfördes alltid ändå, om de inte gjorde dem så gjorde någon annan dem. 
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Det gick att urskilja olika drag i de anställdas inställning till sin möjlighet att påverka andra 
människor och hur detta påverkade inställningen till deras arbete. Generellt skattade de 
anställda möjligheten att påverka andra människor väldigt lågt. Eriks respons var: ”Det har 
inte så stor betydelse för mig att påverka andra människor”. Detta reflekteras också när de 
anställda får möjlighet att uppskatta hur detta påverkar deras inställning till arbetet. 
 
Olof: ”Min inställning till arbetet ändras inte så mycket på grund av hur jag påverkar andra. 
Jag tänker på mig själv bara. Så resonerar jag.” 
 
Erik: ”Jag gör mina rader sen skiter jag i andra. Gör jag mitt känns det bra för mig.” 
 
Per: ”Ärligt talat så skiter jag i vad kunderna får. De tänker ju inte på mig som sliter här nere 
ändå.” 
 
När chefen ombads svara på frågor kring uppgiftens betydelse pekade chefen på de anställdas 
förmåga att rekrytera bekanta till sommarjobb på företaget som ett exempel på att de var 
stolta över företaget. Detta var en aspekt som ingen av de anställda förde på tal. När chefen 
sedan frågades om hur de anställda kände inför företagets påverkan på människor utanför 
företaget låg detta i samklang med vad de anställda berättat. Konsensus var att de inte hade 
tid att bry sig om en sådan påverkan. När påverkan på andra anställda inom organisationen 
sattes i fokus återspeglades igen de anställdas syn på denna arbetsegenskap som föga viktig. 
 
4.2.4 Autonomi/Självständighet  
 
Självständighet innebar för de anställda att de fick sköta sina arbetsuppgifter utan att de 
övervakades av chefer. De anställda ansåg att självständighet på arbetet yttrade sig i att de 
fick arbeta på i vilket tempo de tyckte var passande för stunden, att de fick ta rast när de ville 
och att deras arbetsuppgifter till väldigt liten del påverkades av kollegor. 
 
De anställda uppgav att de kände ansvar inför sina arbetsuppgifter, samtidigt upplevdes detta 
ansvarsområde som litet och begränsat. De anställda upplever ansvar som något positivt och 
identifierar även här positiva effekter på inställningen till arbetet. 
 
Rickard ”Det är väldigt viktigt att ha personligt ansvar. Jag önskar mig mer personligt 
ansvar och jag tror att det kan göra så att jag tar arbetet mer personligt.” 
 
När frågade om hur ansvaret är begränsat så svarar de att cheferna bestämmer ramarna för 
deras ansvar och att dessa personer som de aldrig träffar utgör taket för huruvida de kan 
påverka sitt eget ansvar inom företaget. 
 
Olof: ”Jag vill bestämma så mycket som det bara går, men det finns ju gränser. Jag vill 
bestämma mer. Taket bestäms av cheferna man aldrig ser, de jag träffar har inga 
befogenheter till det. Det finns potential, t.ex. vet vi som arbetar här nere var pallarna med 
varor som vi hämtar kan placeras på ett mer effektivt sätt.” 
 
När de anställdas självständighet behandlades fick chefen sin chans att ge sin syn på de 
anställdas åsikter kring detta ämne. Denna återspeglade i mångt och mycket vad som redan 
presenterats av de anställda. Chefen identifierade att de anställda såg sig som självständiga 
när de fick sköta sitt ansvarsområde utan insyn från chefer och att de anställda ansåg sig vilja 
ha mer utrymme för ansvar samtidigt som de såg praktiska hinder för detta. 
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4.2.5 Feedback 
 
Övergripande gav de anställda sin åsikt om att feedback är av yttersta vikt då de menade på 
att det är omöjligt att bli bättre på sin uppgift utan respons. När fokus sattes på direkta 
observationer av vad kunden erhöll sken anställda till entusiastiskt, samtidigt som de 
beklagade sig över dagens sätt att informera. Här kopplade många anställda tillbaka till 
diskussionen kring det initiativ som tagits mot att låta anställda följa produkten hela vägen till 
kunden. 
 
Erik: ”Vi får dålig feedback från våra kunder. Feedback från kunden är ju viktigt, vi vill ju 
veta vad de tycker”. 
 
Andra mer indirekta sätt att ta del av vad kunden erhållit var en pärm där saknade varor listas 
för respektive kund. De anställda är nöjda med pärmsystemet ur den aspekten att det tillåter 
dem att se vad kunderna saknat men de menar att detta nödvändigtvis inte behöver bero på 
dem utan att felet kan ligga hos någon av de andra kanalerna produkten går igenom. 
 
Utöver direkt respons från kunden identifierar de anställda sina överordnande som den enda 
andra källan till feedback. Denna källa skattas inte lika högt som en möjlighet att se vad 
kunden erhåller. Det verkar finnas ett utbrett missnöje med hur cheferna informerar. De 
anställda upplever att endast negativa aspekter av deras insats tas upp. 
 
Per: ”Inga andra informerar om hur jag har presterat. Jag önskar att jag fick mer respons 
men det beror nog på hur hårt man arbetar. Lägger man arbetet på en normal nivå får man 
ingen respons så vitt jag vet”. 
 
Även när feedback diskuteras med chefen överensstämmer de anställdas syn och vad chefen 
tror de anställda tycker. Chefen är väl införstådd med vikten av bra feedback för de anställda, 
här ges dock en bild av att mer positiv respons ges än vad som förmedlats av de anställda. En 
möjlig anledning till detta kan vara glirningar som chefen är helt övertygad om uppfattas som 
positivt av de anställda.  
 
När de olika sätten att ge respons identifieras urskiljs även en annan skillnad mellan de olika 
uppfattningarna. De anställda har i sina intervjuer uppgivit att respons från kunden är av den 
större vikten beträffande hur tillfredsställda de känner sig gentemot sitt arbete, chefen anser 
att sin egen respons är den av större vikt för de anställda. Detta kan vid en första anblick 
uppfattas som paradoxalt med tanke de anställdas respons i förhållande till vad som sagts om 
uppgiftens betydelse. Kan de anställda sätta liten vikt vid hur de påverkar kunderna men 
samtidigt värdera deras respons högre än respons från t.ex. chefer? Enligt de anställdas egen 
utsago var det inte själva påverkan av kunderna som låg till grund för uppskattningen av 
respons från kunderna. Det var kvalitén av responsen som låg i fokus, genom att få respons 
direkt från slutkonsument gavs de anställda den möjlighet att förädla sina förmågor och 
undvika kvalitetsanmärkningar som i sin tur påverkar deras lön. 
 
4.2.6 Arbetstillfredsställelse  
 
Den diskussion som fördes med de anställda och chefen gällande arbetstillfredsställelse 
speglar en syn på begreppet som innefattar de kärnbegrepp teorin tar upp. Viktiga aspekter 
som belyses är trivsel och positiva attityder gentemot arbetet. 
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Olof: ”Arbetstillfredsställelse innebär för mig att man trivs på sitt arbete.” 
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5. ANALYS 
 
Analyskapitlet inleds med att empiri insamlad från de anställda ställs gentemot teori kring 
arbetsegenskaper. Det förhållande som framkommer analyseras utifrån existerande teori och 
utgör i huvudsak undersökningens teoretiska bidrag. Vidare ställs empiri insamlad från 
anställda och chef gentemot den teoretiska referensramen för att analysera de mer praktiska 
bidragen. 
 
 
5.1 Analys av arbetsegenskaperna 
 
Arbetsegenskaperna har i insamling av empiri diskuterats utförligt med fyra anställda samt 
deras chef på ett svenskt grossistföretag, en analys av dessa ska klargöra hur dessa förhåller 
sig till de fem arbetsegenskaper som Hackman och Oldham (1980) identifierar. 
 
5.1.1 Uppgiftens variation 
 
När intervjuerna analyseras beträffande uppgiftens variation framkommer en bild av 
arbetsuppgifterna som monotona och enformiga, denna bild varierar varken från anställda till 
chef. Hackman och Oldham (1980) lyfter fram två aspekter som mycket viktiga för att 
anställda ska kunna uppfatta uppgiften som varierande. Den första aspekten är huruvida 
arbetsuppgiften kräver varierande kunskaper och färdigheter av den anställda, den andra är 
huruvida uppgiften är varierande beträffande de handlingar som utförs. När åsikter kring 
dessa aspekter synas framkommer det att varken chefen eller de anställda anser att någon av 
dessa aspekter är tillgodosedda. 
 
 
Den vikt de anställda fäste vid variation i arbetet var betydande. De anställda såg variation i 
arbetet som en grundläggande förutsättning för att känna glädje i sina arbetsuppgifter. En 
anställd gick till och med så långt att koppla avsaknaden av denna arbetsegenskap till 
psykiskt illamående.  
 
Detta betyder att samtliga aspekter som teorin tog upp var av stor vikt för de anställda samt 
att uppgiftens variation är en mycket viktig del i att skapa arbetstillfredsställelse hos de 
anställda. Chefen förhåller sig dock till uppgiftens variation på ett mer ifrågasättande sätt än 
vad de anställda gör. Chefen sätter viss vikt vid uppgiftens variation och erkänner ett 
samband till arbetstillfredsställelse generellt, men när de egna anställda sätts i fokus visar 
chefen de anställda som rädda och motvilliga till nya uppgifter. Det framkommer alltså att 
chefen fäster mindre vikt vid denna arbetsegenskaps inverkan på arbetstillfredsställelse än 
vad de anställda gör. 
 
5.1.2 Identifikation med uppgiften 
 
Teorin (Hackman & Oldham, 1980) lyfter fram två aspekter av denna arbetsegenskap, först 
behandlas de anställdas förmåga att identifiera med slutresultatet. Här framkommer en viktig 
aspekt av de anställdas arbetssituation, med undantag av en anställd upplever ingen av de 
anställda att de har möjlighet att nå slutresultatet. Denna kontakt lyfter teorin (Hackman & 
Oldham, 1980) fram som central för att kunna identifiera sig med slutresultatet, men samtliga 
anställda har inga som helst problem att ta till sig slutresultatet och ingen upplever att 
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eventuell kontakt med slutresultatet skulle påverka deras identifiering med slutresultatet. En 
analys av denna arbetsegenskap finner alltså resultat som stöder de slutsatser angående 
identifikation med uppgiften som Scott, Swortzel och Taylor (2005) identifierade när agenter 
i USA undersöktes. 
 
Den andra aspekten Hackman och Oldham (1980) lyfter fram är den anställdes förmåga att 
identifiera sig med den roll i organisationen den anställda innehar. Vid en analys av 
intervjuerna framkommer att de anställda har betydande svårigheter att identifiera sig i den 
roll de innehar. Enligt Dillner och Skogheden (2007) kan detta vara en effekt av att de 
anställda inte har fått någon möjlighet att identifiera en överskådlig bild av arbetet i sin 
helhet. Detta håller relevans för de anställda då den anställd som fått en möjlighet att följa 
produkten genom organisationen också var den anställd som kunde identifiera sig i sin roll. 
Här påvisas också positiva effekter på samma anställds förmåga att urskilja slutresultatet även 
om en analys beträffande den aspekten visar att de anställda var förmögna att identifiera sig 
med slutresultatet utan att komma i kontakt med det. 
 
Gemensamt för alla anställda var att deras möjligheter att följa produkten genom dess kanaler 
var viktigt för dem. Samtliga upplevde att det påverkade deras inställning till arbetet och hur 
de utförde sina arbetsuppgifter.  Detta innebär att de aspekter som teorin belyser har stor vikt 
för de anställdas arbetstillfredsställelse men att de anställda upplever det svårare att 
identifiera med sin roll än att identifiera med slutresultatet. Precis som Hackman och Oldham 
(1980) beskriver finns det karaktäristiska drag hos denna arbetsegenskap som bör särskiljas 
och adresseras ett i taget. 
 
Chefens föreställningar av de anställdas förhållningssätt till identifikation med uppgiften 
stämmer i huvudsak med vad som presenterats av de anställda. Det visas stor tilltro till de 
anställdas förmåga att identifiera sig med slutresultatet även om de anställda nödvändigtvis 
inte kommer i kontakt med det. När den andra viktiga aspekten av identifikation med 
arbetsuppgiften (Hackman & Oldham, 1980) lyftes fram berättade chefen att det faktiskt 
kunde behövas insatser för att stärka de anställdas förmåga att identifiera sig med sin 
arbetsroll och hänvisade precis som de anställda till det initiativ som tagits för att de anställda 
ska få följa produkten genom dess arbetskedja fram till kunden. Chefen var väl införstådd 
med den vikt de anställda fäster vid att kunna identifiera sig med sina arbetsuppgifter och 
chefen har inga problem att knyta detta till de anställdas tillfredsställelse i arbetet. 
 
5.1.3 Uppgiftens betydelse 
 
Som framkom ur empirin finns det inget större behov från de anställda att se slutprodukten 
för att kunna identifiera sig med denna. När uppgiftens betydelse belyses ställs slutresultatet 
åter igen i fokus, men denna gång är det hur detta resultat påverkar andra som sätts i fokus. 
 
Teorin (Hackman & Oldham, 1980) lyfter fram aspekter såsom kraftens riktning och styrka.  
När dessa undersöks framkommer att båda dessa aspekter upplevs som positiva och borde 
enligt teorin (Hackman & Oldham, 1980) påverka upplevd arbetstillfredsställelse i en positiv 
riktning.  
 
Precis som nämnts tidigare var de anställda väl införstådda med hur de påverkar 
slutresultatet, de upplever att de fyller en viktig del i arbetskedjan som leder fram till 
slutprodukten som kunden erhåller. De anställda fäster dock inte någon större vikt vid denna 
påverkan. 
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Teorin (Wong, 1998) tar upp det faktum att de anställda i stor mån känner sig utbytbara som 
en potentiell förklaring till denna likgiltighet inför sin möjlighet att påverka andra och 
uppgiftens betydelse. När man analyserar de anställdas respons på varför de inte bryr sig 
verkar det dock ligga på en mer fundamental nivå då många anställda hänvisar till deras 
värderingsgrund. 
 
Effekten av detta blir en rejäl avvikelse från vad Hackman och Oldham (1980) beskriver. 
Teorin (Hackman & Oldham, 1980) visar på olika aspekter då uppgiftens betydelse kopplas 
till påverkan på arbetstillfredsställelse. Aspekter som betydelse i form av riktning och kraft 
verkar inte påverka upplevd arbetstillfredsställelse på något som helst sätt. Analysen visar att 
uppgiftens betydelse verkar påverka upplevd arbetstillfredsställelse i mindre utsträckning än 
vad teorin (Hackman & Oldham, 1980) anger.  
 
Intressant är att chefen uppger sig vara medveten om denna arbetsegenskaps relativt lilla 
inverkan på arbetstillfredsställelse hos de anställda och att steg har tagits för att arbeta runt 
detta faktum snarare än att påverka arbetsegenskapens påverkan för arbetstillfredsställelse. 
Exempelvis så har kvalitet hos kunden kopplats till den anställdes lön genom ett 
kvalitetstillägg, chefen resonerar att de anställda först och främst är här för egen vinning. 
 
5.1.4 Självständighet/Autonomi 
 
Autonomi är en av de två arbetsegenskaper som teorin (Hackman & Oldham, 1980) anser 
hålla en större betydelse för arbetstillfredsställelsen på en arbetsplats än de arbetsegenskaper 
som tidigare analyserats.  Den betydande frihet, oberoende och beslutsrätt som de anställda 
ger uttryck för ger i enlighet med teorin (Hedberg, 2007) upplevelsen av ansvar inför 
arbetsuppgiften. 
 
Genomgående upplevde de anställda att ökad självsytändighet i arbetet gav positiva effekter 
på deras arbetsprestationer och med ökat självstyre även mer personligt ansvar för 
framgångar och motgångar, helt i enlighet med Hedberg (2007). När de anställdas syn på 
autonomi ställts gentemot presenterad teori (Hedberg, 2007) råder få avvikelser från vad som 
förväntades utifrån denna, de anställda anser att självständighet i arbetet håller en mycket stor 
betydelse för huruvida de känner sig tillfredsställda med arbetet. 
 
När chefens syn på de anställdas autonomi analyseras framkommer dock vad Leung, Zhang 
och Skitmore (2008) behandlat, chefen erkänner självständighetens positiva inverkan på de 
anställdas arbetstillfredsställelse men tar samtidigt upp organisatoriska hinder för en allt för 
utbredd autonomi i anställdas arbetsuppgifter. 
 
Det framgår alltså att autonomi, precis som teorin (Hedberg, 2007) anger, är en central källa 
till arbetstillfredsställelse och att utan självständighet i arbetet kan ingen högre motivation nås 
(Hackman & Oldham, 1980). Samtidigt uppvisar företaget de organisatoriska hinder som 
Leung, Zhang och Skitmore (2008) diskuterar. 
 
5.1.5 Feedback 
 
Enligt det samband Hackman och Oldhams (1980) presenterar i sin Modell för 
motivationspotential (figur 2.2) framgår det att teorin avser feedback i likhet med autonomi 
ska starkt påverka de anställdas upplevda arbetstillfredsställelse.  Detta är beskrivande för 
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den empiri som samlats in, samtliga anställda poängterar starkt vikten av respons på deras 
prestationer.  
 
Teorin (Hackman & Oldham, 1980) behandlar olika former av feedback. När feedback direkt 
från kunden diskuterades satte de anställda direkt fokus på denna möjlighet det nya initiativet 
borde innebära för dem samtidigt som de beklagade sig över den situation som rådde. Precis 
som Dillner och Skogsheden (2007) identifierade så särskiljde de anställda på respons och 
respons. Feedback från kunderna värderades högre än respons från cheferna helt i enlighet 
med teorin (Dillner & Skogheden, 2007).  
 
Även vikten av feedback från uppgiften överensstämmer när den testas gentemot teori samt 
anställdas faktiska åsikter. Chefen understryker den säregna vikt denna arbetsgenskap innehar 
i förhållande till arbetstillfredsställelse hos de anställda. Chefen och de anställdas åsikter går 
dock isär när de olika aspekter av feedback som teorin (Hackman & Oldham, 1980) tar upp 
analyseras. De anställda anser helt i linje med teori presenterad (Hackman & Oldham, 1980) 
att den feedback som starkast påverkar de anställda är den från kunderna.  
 
Chefen anser att den respons han ger de anställda har större påverkan på de anställdas 
upplevda arbetstillfredsställelse. Denna sorts feedback var också den uppskattad men många 
hade invändningar på vad som framfördes, en utbredd uppfattning var att respons endast gavs 
vid felsteg. 
 
Sammanfattningsvis styrker de anställda även här vikten av respons på arbetet och precis som 
med autonomi i arbetet särskiljer de feedback som en arbetsegenskap vars vikt påverkar 
tillfredställelsen på arbetsplatsen markant. 
 
5.2 Effekter på modell för motivationspotential 
 
När modellen för motivationspotential analyseras utifrån intervjuerna med de anställda 
framkommer avvikelser gentemot modellen. Hackman och Oldham (1980) identifierar vissa 
arbetsegenskaper som betydande för den sammantagna känslan av ett meningsfullt arbete, två 
av dessa är variation och identifikation. När vikten av dessa aspekter analyserades utifrån 
intervjuerna framkom tydligt att dessa var av betydande vikt för de anställda, modellen för 
motivationspotential (Hackman & Oldham, 1980) verkar stämma överens med empiri 
insamlad. Kvar står Uppgiftens betydelse, denna arbetsegenskap ska enligt Hackman och 
Oldham (1980) påverka den sammantagna arbetstillfredsställelsen på samma sätt som 
variation och identifikation, men empirin insamlad ger en helt annan bild av läget. De 
anställda skattar förmågan att påverka sin omgivning väldigt lågt, detta får som effekt att 
modellen (Hackman & Oldham, 1980) klart övervärderar uppgiftens betydelse i förhållande 
till andra arbetsegenskaper som ska påverka känslan av ett meningsfullt arbete. 
 
Efter de tre arbetsegenskaper som enligt modellen (Hackman &  Oldham, 1980) sammantaget 
påverkar en viktig aspekt av att skapa arbetstillfredsställelse återfinns de två arbetsegenskaper 
som själva påverkar var sin aspekt av hur arbetstillfredsställelse skapas. Dessa egenskapers 
relativa vikt i teorin tycks även återspeglas i den empiri som är insamlad. Autonomi 
identifieras av de intervjuade som en nödvändig aspekt för att kunna trivas på arbetet. Det 
samma verkar gälla för feedback, här återspeglas även den skillnad på respons som teorin 
(Hackman & Oldham, 1980) beskriver, respons direkt från kunderna premieras klart över 
respons från andra håll. 
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Figur 5.1 Hackman & Oldhams modell för motivationspotential (Hackman & Oldham, 1980, 
s. 81, egen bearbetning). 
 
Sammantaget ger modellen för motivationspotential en mycket bra bild över hur 
arbetstillfredsställelse kan skapas på en arbetsplats men det verkar onekligen som att 
modellen inte är allmängiltig i alla aspekter. När den analyserats närmare med avseende på 
arbetsegenskapernas relativa vikt framgår i den här undersökningen att uppgiftens betydelse 
relativt till uppgiftens variation och identifikation med uppgiften är klart övervärderad. 
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6. SLUTSATS 
 
Det kommer i detta kapitel föras en diskussion kring hur Hackman och Oldhams modell för 
arbetstillfredsställelse kan användas för att förklara arbetstillfredsställelse i det undersökta 
företaget. Uppsatsens viktigaste bidrag kommer att sammanfattas och förslag på framtida 
forskning diskuteras. 
 
 
I teorin förklarar Hackman och Oldham hur arbetstillfredsställelse skapas. I deras modell för 
arbetstillfredsställelse ligger fem stycken arbetsegenskaper bakom skapandet av 
tillfredsställelse på arbetsplatsen. Vid en analys av dessa fem arbetsegenskaper framkom det 
att en av dessa arbetsegenskaper hade mycket liten vikt för de anställdas känsla av 
arbetstillfredsställelse; uppgiftens betydelse. 
 
Hackman och Oldham identifierar olika aspekter såsom betydelse i form av kraft och 
riktning, de anställda upplever att deras arbetsuppgift påverkar sin omgivning både i en 
positiv riktning och av betydande kraft. Enligt modellen för arbetstillfredsställelse är dessa 
aspekter uppfyllda och ska påverka arbetstillfredsställelsen i en positiv riktning men så är inte 
fallet för de anställda. Denna avvikelse verkar framför allt bero på de anställdas värderingar, 
det är helt enkelt inte viktigt för dem att påverka sin omgivning i en positiv riktning. Detta får 
som effekt att den kropp som omger uppgiftens betydelse i figur 2.3 och illustrerar denna 
arbetsegenskaps påverkan på arbetstillfredsställelse i praktiken avviker från teorin. I figur 6.1 
visas en justerad (och avgränsad) modell för hur uppgiftens betydelse påverkar upplevd 
arbetstillfredsställelse. 
 

 
 
Figur 6.1 De anställdas modell för arbetstillfredsställelse.  
 
Det går att ställa sig kritisk till huruvida uppgiftens betydelse har någon som helst inverkan 
på de anställdas arbetstillfredsställelse men att radera hela denna arbetsegenskaps kropp från 
modellen vore det samma som att påstå att de anställda är helt likgiltiga inför hur deras 
arbetsuppgift påverkar sin omgivning. Med det som utgångspunkt skulle exempelvis en 
anställds arbetstillfredsställelse inte påverkas av att arbetsuppgiften syftar till att skada en 
annan människa. Det finns inga belägg för att så är fallet. 
 



 

 27 

Huruvida denna avvikelse från teorin är generaliserbar är oklart, avvikelsen ställer inte bara 
frågor om vart avvikelsen går att identifiera utan även frågor om dess uppkomst. I huvudsak 
rör det sig om två olika tillvägagångssätt för att finna samma insikt. Det går att undersöka 
avvikelsens uppkomst i sin miljö för att förklara var den kan tänkas uppstå eller så går det att 
undersöka var avvikelsen uppkommer i andra miljöer och länka samman dessa fynd för att 
förklara dess uppkomst. 
 
Den betydelse de anställda fäster vid arbetsegenskaper när arbetstillfredsställelse skapas är 
naturligtvis av praktiskt intresse då arbetsuppgifter utformas. Undersökningen har visat att 
uppgiftens betydelse inte påverkar de anställda i den utsträckning Hackman och Oldham 
(1980) menar att denna arbetsegenskap ska påverka. Ett praktiskt bidrag framkommer också i 
analysen av vad chefen ansåg påverka de anställdas arbetstillfredsställelse. Eftersom att vad 
chefen ansåg påverka de anställdas arbetstillfredsställelse avvek från vad de anställda ansåg 
påverka deras arbetstillfredsställelse finns det alltså ett praktiskt intresse av att ta reda på vad 
dessa skillnader är om arbetsuppgifterna ska kunna utformas så att de skapar 
arbetstillfredsställelse hos de anställda. 
 
I figur 6.2 illustreras skillnaden i hur de båda parterna ser på arbetsegenskapernas betydelse 
för arbetsillfredsställelsen. Utgångspunkten är den av de anställda som illustreras i figur 6.1, 
chefen sätter (i likhet med de anställda) liten vikt vid uppgiftens betydelse, det råder också 
enighet om att identifikation med uppgiften är en viktig arbetsegenskap då 
arbetstillfredsställelse skapas. Figur 6.2 avviker dock från de anställdas åsikter i avseende på 
uppgiftens variation. Som analysen visar fäster chefen mindre vikt vid denna egenskap än vad 
de anställda gör, trots detta får ändå den vikt chefen sätter vid denna arbetsegenskap betraktas 
som större än den han (och de anställda) fäster vid uppgiftens betydelse, vilket illustreras i 
arbetsegenskapens cirkel i modellen. 
 

 
 
Figur 6.2 Chefens modell för arbetstillfredsställelse. 
 
I likhet med den avvikelse figur 6.1 behandlar är även denna avvikelse i behov av framtida 
forskning. Denna uppsats undersöker primärt vilka arbetsegenskaper som är av betydelse för 
de anställda respektive chefen samt hur dessa överrensstämmer. För att kunna besvara hur 
denna avvikelse uppkommer bör framtida forskning fokusera kring hur arbetsegenskapernas 
betydelse kommuniceras.  
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De avvikelser från Hackman och Oldhams modell för arbetstillfredsställelse som framkommit 
måste ställas i perspektiv till det bidrag modellen innebär i sin helhet. I undersökningen som 
utförts går det att urskilja kritik mot modellen men i fyra av de fem arbetsegenskaper som 
undersöktes gavs en prognos som mycket väl överrensstämde med vad de anställda ansåg 
skapa arbetstillfredsställelse. Det är dock viktigt att poängtera att undersökningen som utförts 
inte är ämnad att testa modellen i sin helhet utan vänder sig till de arbetsegenskaper som 
identifierats. Med utgångspunkt i modellen har de arbetsegenskaper som identifierats där 
analyserats med avseende på dess betydelse för de anställda och deras chef, detta i enlighet 
med vad problemformulering och syfte avser. Även om uppsatsens primära bidrag ligger i de 
avvikelser som presenterats finns också förståelse att hämta för de anställdas och chefens syn 
på de olika arbetsegenskapernas inverkan på arbetstillfredsställelsen hos de anställda. 
 
Det hade varit intressant att undersöka hur arbetstillfredsställelse skapas med en alternativ 
teori, skulle de huvudsakliga dragen i slutsatsen vara desamma? Det går även att ifrågasätta 
de metodologiska val som gjorts, som nämnts tidigare så är framtida forskning med ett 
alternerat urval av enheter intressant för att skapa förståelse för undersökningens 
generaliserbarhet. Ännu en aspekt som är värd att poängtera är undersökningens val av 
forskningsansats, det har ansetts som lämpligt att använda sig av kvalitativa intervjuer för att 
besvara problemformuleringen men skulle exempelvis en kvantitativ enkätundersökning 
resultera i samma slutsatser? En aspekt som togs upp i metodkritiken är huruvida de 
begränsade antalet intervjuade påverkar studiens trovärdighet, men som tidigare argumenterat 
verkar de överensstämmelser som framkommer mellan de anställda alldeles för utvecklade 
och knutna till faktiska omständigheter för att bara vara avgränsat till dessa fyra anställda. 
Till detta går det även ställa sig frågan om ett mönster som påträffas i fyra olika anställda är 
helt ointressant att studera? 
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8. BILAGOR 
 
Bilaga I: Intervjuguide - Anställda 
 
Inledande frågor  
 
Presentera mig själv, vem jag är och vad jag gör. Dela ut telefonnummer. 
 
Vill du vara anonym? Kan jag spela in intervjun? Namn? Befattning? Utbildning? Tidigare 
erfarenheter? Redogör kort för dina arbetsuppgifter! 
 
Hur länge har du arbetat med dessa arbetsuppgifter? Hur länge har du varit anställd inom 
företaget? 
 
Uppgiftens variation  
 
Hur upplever du dina arbetsuppgifter? 
 Vad innebär variation för dig?  
 Hur upplever du dina arbetsuppgifter som omväxlande? 
 Hur är det viktigt för dig att ställas inför nya arbetsuppgifter? 
Hur upplever du de krav som ställs på dig i ditt arbete? 
 Hur ställs du inför växlande krav på dina färdigheter? 
 Hur känner du inför uppgifter som kräver olika färdigheter av dig? 
 Hur ställs du inför växlande krav på dina kunskaper? 
 Hur känner du inför uppgifter som kräver olika kunskaper av dig? 
 
Identifikation med uppgiften 
 
Hur kommer du i kontakt med den färdigställda varan/tjänsten? 
 Hur påverkar du slutresultatet? 
 Vilken betydelse har det för dig att påverka slutresultatet? 
Hur ser produktens utförande ut från början till slut? 
 Hur har du möjlighet att följa produkten från början till slut? 
 Hur påverkar dina möjligheter att följa produkten din inställning till ditt arbete? 
 
Uppgiftens betydelse 
 
Hur anser du att din arbetsuppgift är av betydelse? 
 Hur påverkar din arbetsuppgift andra? 
 Hur känner du inför denna påverkan? 
 Hur har din möjlighet att påverka betydelse för din inställning till ditt arbete? 
Vilka har nytta av att du utför din arbetsuppgift? 
 Hur påverkar din arbetsuppgift andra av företagets anställda? 
 Hur påverkar din uppgift människor utanför företaget? 
 Vilken betydelse har det för dig att din arbetsuppgift påverkar andra människor? 
 
Autonomi 
 
Vad innebär självständighet för dig? 
Hur känner du dig självständig i ditt arbete? 



 

 

 Vilket ansvar har du för dina arbetsuppgifter? 
 Vilken betydelse har ansvaret för dig? 
 Hur påverkar personligt ansvar din inställning till ditt arbete? 
Hur bestäms det hur du ska lägga upp ditt arbete? 
 Hur bestämmer du själv över hur du ska utföra ditt arbete på bästa sätt? 
 Hur stor självständighet önskar du dig i ditt arbete? 
Hur upplever du att du ges frihet i arbetet? 
 Vilken betydelse har frihet i arbetet för dig? 
 
Feedback från uppgiften 
 
Vilken betydelse har feedback för dig? 
Hur tar du del av de resultat som kunden erhåller? 
 Hur har du möjlighet att se vad som levereras till kunden? 
 Hur är det viktigt för dig att se vad kunden erhåller?  
 Hur får du feedback från kunden?  
 Vilken betydelse har det för dig att få feedback från kunden? 
Hur informeras du om dina prestationer? 
 Hur informerar chefer dig om dina prestationer? 
 Hur väl informerar chefer dig om hur du har presterat?  
 Vilken betydelse har det för dig att få feedback från chefer? 
 Hur informerar dina kolleger dig om dina prestationer? 
 Hur väl informerar kollegor dig om hur du har presterat?  
 Vilken betydelse har det för dig att få feedback från kollegor? 
 Finns det andra personer som informerar dig om hur du har presterat? 
 Hur informerar dessa personer dig om hur du har presterat? 
 Vilken betydelse har det för dig att få feedback från dessa personer? 
 
Arbetstillfredställelse 
 
Vad innebär arbetstillfredställelse för dig? 
 Vad påverkar din arbetstillfredsställelse? 
 Hur skapas arbetstillfredsställelse på din arbetsplats? 
Vad innebär trivsel för dig? 
 Hur trivs du med ditt arbete? 
 Hur skapas trivsel på din arbetsplats? 
Vilka attityder har du gentemot ditt arbete? 
 Hur påverkas dessa attityder? 
 
Avslutande frågor 
 
Har du någonting du vill tillägga? Är det något mer du vill berätta om? 
 
Är det ok att kontakta dig med kompletterande frågor? Hur kan jag kontakta dig med 
kompletterande frågor (telefonnummer)? 
 
Tacka för medverkan!  
 
 
 



 

 

Bilaga II: Intervjuguide - Chef 
 
Inledande frågor  
 
Presentera mig själv, vem jag är och vad jag gör. Dela ut telefonnummer. 
 
Vill du vara anonym? Kan jag spela in intervjun? Namn? Befattning? Utbildning? Tidigare 
erfarenheter? 
 
Redogör kort för dina arbetsuppgifter! Redogör kort för de anställdas arbetsuppgifter! 
 
Uppgiftens variation  
 
Hur upplever de anställda sina arbetsuppgifter? 
 Vad innebär variation för de anställda? 
 Hur upplever de anställda sina arbetsuppgifter som omväxlande? 
 Hur är det viktigt för de anställda att ställas inför nya arbetsuppgifter? 
Hur upplever de anställda de krav som ställs på dem i sitt arbete? 
 Hur ställs de anställda inför växlande krav på sina färdigheter? 
 Hur känner de anställda inför uppgifter som kräver olika färdigheter av dem? 
 Hur ställs de anställda inför växlande krav på sina kunskaper? 
 Hur känner de anställda inför uppgifter som kräver olika kunskaper av dem? 
 
Identifikation med uppgiften 
 
Hur kommer de anställda i kontakt med den färdigställda varan/tjänsten? 
 Hur påverkar de anställda slutresultatet? 
 Vilken betydelse har det för de anställda att påverka slutresultatet? 
Hur ser de anställda produktens utförande från början till slut? 
 Hur har de anställda möjlighet att följa produkten från början till slut? 

Hur påverkar de anställdas möjligheter att följa produkten deras inställning till 
sitt arbete? 

 
Uppgiftens betydelse 
 
Hur anser de anställda att deras arbetsuppgift är av betydelse? 
 Hur påverkar de anställdas arbetsuppgift andra? 
 Hur känner de anställda inför denna påverkan? 

Hur har de anställda möjlighet att påverka betydelse för deras inställning till sitt 
arbete? 

 
Vilka har nytta av att de anställda utför sin arbetsuppgift? 
 Hur påverkar de anställdas arbetsuppgift andra av Företagets anställda? 
 Hur påverkar de anställdas uppgift människor utanför Företaget? 

Vilken betydelse har det för de anställda att deras arbetsuppgift påverkar andra 
människor? 

 
Autonomi 
 
Vad innebär självständighet för de anställda? 



 

 

 
Hur känner de anställda sig självständiga i sitt arbete? 
 Vilket ansvar har de anställda för sina arbetsuppgifter? 
 Vilken betydelse har ansvaret för de anställda? 
 Hur påverkar personligt ansvar de anställdas inställning till deras arbete? 
Hur bestäms det hur de anställda ska lägga upp ditt arbete? 

Hur bestämmer de anställda själva över hur de ska utföra sitt arbete på bästa 
sätt? 

 Hur stor självständighet önskar de anställda sig i sitt arbete? 
Hur upplever de anställda att de ges frihet i arbetet? 
 Vilken betydelse har frihet i arbetet för de anställda? 
 
Feedback från uppgiften 
 
Vilken betydelse har feedback för de anställda? 
Hur tar de anställda del av de resultat som kunden erhåller? 
 Hur har de anställda möjlighet att se vad som levereras till kunden? 
 Hur är det viktigt för de anställda att se vad kunden erhåller?  
 Hur får de anställda feedback från kunden?  
 Vilken betydelse har det för de anställda att få feedback från kunden? 
Hur informeras de anställda om sina prestationer? 
 Hur informerar chefer de anställda om deras prestationer? 
 Hur väl informerar chefer de anställda om hur de har presterat?  
 Vilken betydelse har det för de anställda att få feedback från chefer? 
 Hur informerar kolleger de anställda om deras prestationer? 
 Hur väl informerar kollegor de anställda om hur de har presterat?  
 Vilken betydelse har det för de anställda att få feedback från kollegor? 
 Finns det andra personer som informerar de anställda om hur de har presterat? 
 Hur informerar dessa personer de anställda om hur de har presterat? 
 Vilken betydelse har det för de anställda att få feedback från dessa personer? 
 
Arbetstillfredställelse 
 
Vad innebär arbetstillfredställelse för de anställda? 
 Vad påverkar de anställdas arbetstillfredsställelse? 
 Hur skapas arbetstillfredsställelse på arbetsplatsen? 
Vad innebär trivsel för de anställda? 
 Hur trivs de anställda med sitt arbete? 
 Hur skapas trivsel på arbetsplatsen? 
Vilka attityder har de anställda gentemot sitt arbete? 
 Hur påverkas dessa attityder? 
 
Avslutande frågor 
 
Har du någonting du vill tillägga? Är det något mer du vill berätta om? 
 
Är det ok att kontakta dig med kompletterande frågor? Hur kan jag kontakta dig med 
kompletterande frågor (telefonnummer)? 
 
Tacka för medverkan!  


