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I vår studie vill vi svara på tre problemformuleringar, dels vill vi ta 
reda på vilka faktorer i arbetsmiljön som påverkar arbets-
tillfredsställelse och vilken lärandetyp som föredras. Vi vill också 
undersöka sambandet mellan respondenternas anställningstid och 
deras upplevda arbetstillfredsställelse, arbetsmiljö samt föredragen 
lärandetyp. Empirism i kombination med deduktivism har varit 
synsättet vi utgått från, vilket innebär att man utifrån en teori 
formar en hypotes som sedan bekräftar eller förkastar det 
empiriska resultat som hittas. Empiri har i denna studie samlats in 
genom enkäter. Resultatet visar att det är väldigt svårt att definiera 
de faktorer som är viktiga för att uppnå en god arbetstillfreds-
ställelse och en god lärmiljö, då de oftast går hand i hand. Alla de 
faktorer vi fann är viktiga för arbetsmiljön, men det är även 
arbetstagarnas personlighet, värderingar och sociala bakgrund som 
spelar stor roll hur de lär och trivs på arbetsplatsen.   
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INLEDNING 
Lärmiljö och arbetstillfredsställelse är två begrepp som är viktiga för med-
arbetarnas utveckling i organisationer. Det är svårt att säga att det ena 
begreppet är viktigare än det andra, då de oftast går hand i hand med 
varandra. En allt mer föränderlig värld ställer krav på medarbetarnas 
kunskaper och färdigheter, både på organisations- och individnivå. Arbets-
marknaden ser inte ut på samma sätt idag som den gjorde förr, då det räckte 
med sin utbildning för att kunna klara av sitt arbete. I dagens samhälle krävs 
kontinuerlig utveckling av sitt område då det ständigt sker omställningar av 
verksamheter. Lärmiljö och arbetstillfredsställelse är på så vis en viktig 
aspekt i den kontinuerliga utvecklingen av medarbetarna, då forskning har 
visat att en möjliggörande lärmiljö såväl som arbetstillfredsställelse kan leda 
till bättre samarbete mellan kollegor, färre sjukskrivningar och ökad kom-
petens. Medarbetarnas utveckling är inte bara positiv för dem utan även för 
organisationen i sig som får friskare, lojalare och effektivare medarbetare.  

Inom HR-yrket kan denna studie vara till användning för att uppmärksamma 
vad som påverkar medarbetarnas arbetstillfredsställelse och lärmiljö och 
därmed hur de på bäst sätt utvecklas i sin kompetens. Studien kan även 
skapa en medvetenhet hos läsaren om de faktorer som kan påverka med-
arbetarna såväl positivt som negativt och på så vis förebygga ohälsa samt 
främja personlig utveckling. Att vara uppmärksam på de faktorer som 
påverkar lärmiljö och arbetstillfredsställelse kan leda till att man enklare har 
möjlighet att uppmuntra eller vägleda medarbetarna.  

Vi är snart i slutskedet av vår utbildning och börjar närma oss vårt komm-
ande arbetsliv. Vi har därför börjat fundera på var vi kommer hamna och 
hur vi kommer att trivas på vår arbetsplats. Vidare har vi funderat på 
huruvida vi som nyexaminerade kommer att fortsätta utvecklas på arbets-
platsen. Hur kommer vår utveckling påverkas av arbetsplatsens lärmiljö? 
Kommer vår arbetstillfredsställelse påverka hur vi lär oss? Dessa frågor är 
något som inspirerar oss i vår undersökning och som legat till grund för 
studien.  

Bakgrund 

Bakgrunden inleds med en kort förklaring av arbetsmiljö, arbetstillfreds-
ställelse, lärmiljö och lärande för att ge en inblick i ämnet. Sedan följer de 
teoretiska utgångspunkterna för studien där vi beskriver och definierar våra 
begrepp tydligare för att försöka ge en djupare förståelse för vad det är vi 
vill ta reda på. I stycket tidigare forskning följer en beskrivning av de 
faktorer som forskare har upptäckt leder till arbetstillfredsställelse samt en 
expansiv och restriktiv lärmiljö. Vi kommer även här redogöra för anställ-
ningstid och tidigare forskning i samband med arbetstillfredsställelse.  

För att undersöka orsakerna till vad som skapar trivsel/vantrivsel har det 
forskats kring arbetstillfredsställelse under det senaste århundradet. En av 
orsakerna till att forskning har gjorts inom detta område är att man har 
uppfattat arbetstillfredsställelse som ett mål i sig, men även som ett verktyg 
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för att uppnå organisationens mål genom till exempel mindre personalom-
sättning (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Inom organisationspsykologin 
definierar man arbetstillfredsställelse som en attityd och det finns många 
olika attityder som kan ingå i begreppet arbetstillfredsställelse. Arbets-
tillfredsställelse som attityd betraktas vara en viktig utgångspunkt för att 
förstå en medarbetares beteende till exempel när det gäller produktivitet och 
frånvaro. Forskning har även visat att det inte bara är organisationen som 
främjas av arbetstillfredsställelse, utan på individnivå kan det bidra till 
högre livskvalitet och bättre samarbetsförmåga (ibid).  

Johansson (2008) menar att för att kunna definiera lärmiljö måste man först 
definiera lärande. Det finns många definitioner av lärande, lärande kan 
sägas ha såväl en praktisk som teoretisk utgångspunkt där handlande och 
tänkande är grundläggande för lärandet. Andersson och Fejes (2010) 
beskriver lärande som något som gör en person mer eller mindre medveten 
och kan ändra uppfattning av något med hjälp av reflektion, handling eller 
tanke. Hur man förstår och tolkar en situation baseras på dennes tidigare 
värderingar och kunskaper, och dessa utvecklas genom lär och socia-
lisationsprocesser och är därför socialt framställda (Johansson, 2008).  

För att tydliggöra vad vi i vår studie menar med lärande, har vi valt att 
använda oss av Illeris (2015) definition av lärande: “Lärande är varje 
process som hos levande organismer leder till en varaktig kapacitets-
förändring som inte bara beror på glömska, biologisk mognad eller 
åldrande.” Med detta menar Illeris (2015) att lärande leder till kunskap som 
är varaktig under en viss tid, ända till kunskapen ersätts med ny kunskap 
eller till dess att kunskapen glöms bort på grund av att man inte längre 
använder den. Organismer beskrivs som alla djur som har kapacitet till att 
lära sig.  

Nu när vi har definierat lärande kan vi också definiera lärmiljö. Lärmiljö 
beskrivs av Kock (2010) som en del av arbetsmiljön där lärande sker och 
där de centrala delarna är: arbetsprocessens utformning, de anställdas 
delaktighet, arbetsuppgifternas karaktär, grad av förändringstryck, före-
komsten av en stödjande kultur samt tillgången till stöd för lärandet. På 
samma sätt beskriver Illeris (2015) hur lärande omfattar två olika sorters 
processer där den ena processen är samspelet mellan individ och omgivning, 
där man konstant (antingen medvetet eller omedvetet) lär sig i vardagen. 
Den andra processen förklaras som den individuella psykologiska bear-
betningen av den nya informationen man tagit del av.  

Den lärmiljö som tillåter lärande benämns som expansiv (möjliggörande) 
lärmiljö, vilket innebär att man får stöd för lärandet, som leder till att man 
får möjlighet att lära sig nya arbetsuppgifter. Det som hindrar lärande 
benämns som restriktiv (hindrande) lärmiljö och kännetecknas av begränsat 
lärande som kan innebära färre möjligheter att få lära sig nya arbetsuppgifter 
(Illeris, 2015; Kock, 2010). Restriktiv lärmiljö karaktäriseras även av 
mindre variation i arbetsuppgifterna, inte lika utmanande arbetsuppgifter 
samt lägre krav på kompetensutveckling (Kock, 2010). 
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Fortsättningsvis beskriver Kock (2010) olika faktorer som utmärker en 
expansiv lärmiljö, dessa faktorer kan delas in i fem olika kategorier:  

1. att arbetsuppgifterna främjar lärande, till exempel genom variation i 
arbetet eller genom möjlighet till reflektion. 

2. att det finns stöd i det dagliga arbetet, till exempel genom 
handledning. 

3. att verksamhetens kultur utmärks av till exempel uppmuntran, tillit 
samt tolerans för osäkerhet och fel.  

4. att verksamheten organiseras för såväl produktion som lärande, till 
exempel genom tillräckligt med resurser och tid. 

5. att ledningen på alla nivåer har förståelse och kompetens för att 
stödja lärandet. 

Teoretiska utgångspunkter 

Vi kommer utgå från totalt tre teorier inom områdena arbetstillfredsställelse 
och lärmiljö. Inom arbetstillfredsställelse kommer vi att använda oss av 
Herzbergs tvåfaktorsteori som behandlar motivations- och hygienfaktorer i 
kombination med Kaufmann och Kaufmann (2005) som beskriver arbets-
tillfredsställelse som en attityd. Utgångspunkten för lärmiljö är en modell 
utformad av Illeris (2015) som beskriver tre olika dimensioner av lärande: 
teknisk-organisatorisk lärmiljö, sociokulturell lärmiljö samt medarbetarnas 
läroförlopp. 

Arbetsmiljö 

Redan på 1960-talet började LO göra undersökningar kring arbetsmiljön för 
att ta reda på hur de skulle kartlägga problemen med arbetsmiljö inom de 
olika yrkena. Det var så många som 82 procent av deras medlemmar som 
ansåg att det fanns hälsorisker i deras arbetsmiljö. Arbetsmiljö förklaras inte 
bara som den fysiska miljön på arbetet utan även psykiska besvär som 
trötthet, magbesvär och sömnbrist är vanliga (Granberg, 2011). En för-
klaring av arbetsmiljö är en generell benämning för det fysiologiska, 
biologiska, medicinska, psykologiska, pedagogiska och tekniska faktorer 
som påverkar individen på en arbetsplats eller i en arbetssituation. Arbets-
miljölagens ändamål förstärker att man som medarbetare inte ska behöva 
utsättas för psykisk eller fysisk belastning som i sin tur kan leda till 
olycksfall eller ohälsa. I arbetsmiljölagen förklaras också att det är arbets-
givaren som har ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen, men det är även 
den anställdes ansvar att följa de skyddsanordningar och föreskrifter som 
krävs för att förebygga att olycksfall eller ohälsa uppkommer (Granberg, 
2011).  

Arbetsmiljö innebär inte bara en god fysisk och psykosocial miljö, utan 
medarbetarna ska även ha möjlighet att kunna påverka sin egen arbets-
situation samt kunna delta i arbetsplatsens utveckling. Arbetsmiljön ska 
anpassas utifrån samhällets utveckling och exempelvis arbetsinnehåll och 
användningen av teknik ska tillämpas för att minimera fysisk och psykisk 
belastning på medarbetarna. Löneförhållanden, arbetstid, variation i arbetet, 
social kontakt, samarbete samt gemenskap ska bidra till en god arbetsmiljö. 
Möjlighet till personlig utveckling, autonomi samt ansvar är även faktorer 
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som ska finnas i en god arbetsmiljö (Granberg, 2011). Arbetsmiljön ska med 
andra ord inte bara främja de fysiska och sociala förhållanden som finns på 
arbetsplatsen, utan även medarbetarnas personliga utveckling samt deras 
inflytande på arbetsplatsen är lika viktiga faktorer som har en inverkan på 
arbetsmiljön. 

Lärmiljö 

Som tidigare nämnts är lärmiljö den del av arbetsmiljön där lärandet tar 
plats (Kock, 2010). Arbetsplatslärande har sin utgångspunkt i den lärmiljö 
som existerar på arbetsplatsen samt medarbetarnas läroförlopp. Illeris 
(2004) beskriver att lärmiljö i denna kontext avser de möjligheter till lärande 
som finns i den fysiska och sociala omgivningen på arbetsplatsen. 

Den teori om lärmiljö som vi utgår från beskrivs av Illeris (2004; 2015) som 
tre olika dimensioner av lärande. Den första dimensionen är teknisk-
organisatorisk lärmiljö och denna beskriver de tekniska och organisatoriska 
krav som ställs på medarbetare för ett specifikt arbete. Teknisk-organisa-
torisk lärmiljö omfattar bland annat arbetsinnehåll, variation i arbetet, 
belastningsgrad och möjligheten till social interaktion. Den andra dimen-
sionen är sociokulturell lärmiljö som omfattar sociala processer, traditioner, 
normer och värderingar. Den tredje dimensionen beskrivs som med-
arbetarnas läroförlopp som omfattar de lärandes egna medvetenhet, 
socialisation, framtidsperspektiv. Dessa tre faktorer formas av medarbet-
arnas utbildning, anställningstid och sociala bakgrund. Läroförloppet besk-
rivs som en individs konstanta lärande i livet som grundar sig på tidigare 
erfarenheter. Medarbetarnas läroförlopp sker med andra ord i samband med 
antingen sociokulturell lärmiljö eller teknisk-organisatorisk lärmiljö (Illeris, 
2004). 

Lärmiljö kan sägas utgöra ett ramverk för lärandet och det är utifrån 
individens bakgrund, tidigare erfarenheter och framtida perspektiv som man 
kan förstå hur lärandet sker inom detta ramverk. Det kan vara svårt att skilja 
på de tre olika dimensionerna då de är sammanvävda; till exempel så 
påverkas en individs lärande i hög grad av hur den sociokulturella lärmiljön 
ser ut (Illeris, 2004). 
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Figur 1.  Illeris modell över lärmiljöns tre dimensioner, översatt till svenska (Illeris, 2004). 

Informellt och formellt lärande 

Två lärandetyper som används flitigt i arbetslivet är informellt och formellt 
lärande. Informellt lärande sker spontant och utan att vi är medvetna om att 
vi lär, eller under tiden som vi är engagerade i andra aktiviteter. Informellt 
lärande kan ske genom deltagande i exempelvis team-baserat arbete, 
arbetsplatsmöten och utvecklingsprojekt. En övergripande definition kan 
vara att genom informellt lärande så lär man sig under tiden som man 
fokuserar på en uppgift (Kock, 2010). Definitionen av formellt lärande kan 
förklaras som medvetet och avsiktligt planerat lärande. Genom att delta i 
formella läraktiviteter kan man öka sin förmåga att lära sig genom 
informellt lärande. Formellt lärande kan innebära aktiviteter som är 
planerade och organiserade på arbetsplatsen, till exempel genom utbild-
ningar som finansieras av arbetsgivaren och som sker under arbetstiden 
(Kock, 2010).  

Arbetstillfredsställelse 

Det har forskats om arbetstillfredsställelse sedan 1920-talet, då hävdade 
man att medarbetarna skulle trivas bäst på arbetsplatsen i fall de fick bra lön 
för liten jobbinsats. I nutida forskning hävdar man i stället att arbets-
tillfredsställelse hänger samman med medarbetarnas uppfattning om själv-
ständighet, goda förhållanden mellan kollegor samt att arbetet är menings-
fullt. Trivs en medarbetare på arbetet så kan detta i sin tur leda till bland 
annat ökad prestationsförmåga, samarbetsförmåga och bättre hälsa. 
Kaufmann och Kaufmann (2005) definierar arbetstillfredsställelse som att 
en medarbetare får eller inte får den belöning som den känner att den 
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förtjänar. Belöning beskrivs som något positivt som kan handla om hur 
självständig och flexibel man är, hur intressant man tycker att arbetet är eller 
hur bra man kommer överens med sina kollegor. Belöning kan även inne-
fatta lön och extra förmåner.  

Kaufmann och Kaufmann (2005) förklarar att beroende på vilka sidor av 
arbetet det berör så kan attityd handla om tanke-, känslo- eller beteende-
mönster. Tankemönstret rör medarbetarnas tankar om arbetets menings-
fullhet (arbetet är intressant), medan känslomönstret rör medarbetarens 
känslor för arbetet (huruvida de tycker om arbetet) och beteendemönstret 
beskriver medarbetarnas intentioner för arbetet (till exempel om de vill 
stanna kvar på arbetsplatsen). Tillsammans kallas dessa arbetsattityder för 
arbetstillfredsställelse och är viktiga för att medarbetarna ska trivas på sin 
arbetsplats, för ökad produktivitet och minskad frånvaro och personal-
omsättning (ibid.). 

Det finns traditionellt två typer av teorier som ingår i begreppet arbets-
tillfredsställelse, dessa är innehållsteori och processteori. Innehållsteori är 
det som påverkar medarbetarens attityd. En typ av innehållsteori är 
Herzbergs tvåfaktorteori som har som utgångspunkt att en medarbetare som 
trivs på sin arbetsplats är en produktiv medarbetare. Tvåfaktorteorin består 
av motivationsfaktorer och hygienfaktorer. Motivationsfaktorer kan vara till 
exempel uppskattning eller personlig utveckling. Medan hygienfaktorer kan 
vara till exempel löneförhållanden och trygghet (Kaufmann & Kaufmann, 
2005). Motivationsfaktorer kan sägas ha ett samband med själva arbetet, 
medan hygienfaktorer har ett samband med arbetsmiljö och arbets-
förhållanden. Herzbergs tvåfaktorteori har fått kritik för att den är enformig 
och inte tillräckligt komplex för att beskriva faktorerna för arbetstillfreds-
ställelse (Granberg, 2011). Därför kan en kombination av Herzbergs två-
faktorteori tillsammans med Kaufmann och Kaufmanns beskrivning av 
arbetstillfredsställelse vara tillräckligt för att förklara varför en medarbetare 
trivs på sitt arbete. Herzbergs tvåfaktorteori i kombination med lärande, 
ansvar och involvering leder till tillfredsställelse hos arbetstagarna 
(Kaufmann & Kaufmann, 2005). Processteorin innebär att för att öka 
arbetstillfredsställelse hos medarbetare behöver faktorer som värderingar, 
förväntningar och behov samspela med vissa sidor av arbetet, till exempel 
medarbetarens prestationsmotivation. Prestationsmotivation kan beskrivas 
som den motivation medarbetaren har gentemot sina arbetsuppgifter. En 
medarbetare med hög prestationsmotivation finner ett större nöje i 
utmanande arbetsuppgifter än till exempel hög lön. En medarbetare med låg 
prestationsmotivation lägger större vikt vid lönen än vid exempelvis arbets-
uppgifter som utvecklar medarbetaren. Om arbetsplatsen begränsar möjlig-
heterna för att utmanas och höja sin prestationsutveckling kan det leda till 
frustration hos medarbetare med högt prestationsbehov (ibid.). 
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Faktorer som kan påverka arbetstillfredsställelse 

De faktorer som spelar in i medarbetarnas arbetstillfredsställelse kan delas 
upp i två kategorier: individfaktorer respektive organisationsfaktorer.  

Individfaktorer inkluderar värderingar samt personlighet. Värderingar kan 
hänföras till individens handlande samt hur meningsfullt och intressant man 
uppfattar sitt arbete. Man har forskat mycket om personlighet i relation till 
arbetstillfredsställelse och många resultat har visat på att en stabil 
personlighet spelar stor roll i den upplevda arbetstillfredsställelsen. Men 
trots det är det inte utan värde att försöka förbättra arbetstillfredsställelse, då 
forskning samtidigt har visat att situationsfaktorer påverkar medarbetarna i 
lika hög grad som personligheten.  

Organisationsfaktorer inkluderar arbetssituation och social påverkan. 
Arbetssituationen omfattar många olika faktorer, bland annat arbets-
uppgifternas utformning (t.ex. arbetsrotation, arbetets betydelse), ledning 
och handledning, den fysiska arbetsmiljön, samt lön, belöning och 
befordran. Social påverkan omfattar den sociala miljön, organisations-
kulturen samt det sociala stödet från kollegor (Kaufmann & Kaufmann, 
2005). 

Tidigare forskning 

Lärmiljö 

Lärmiljö är en viktig förutsättning för vuxnas lärande som sker kontinuerligt 
under våra liv. Lärande sker i formella utbildningssituationer samt infor-
mellt i det dagliga arbetet eller det dagliga livet. Miljön där lärandet sker 
kan beskrivas som lärmiljö. Allt lärande sker i relation till något annat och 
på arbetsplatsen sker lärande i relation till de arbetsuppgifter man har. 
Lärande kan med andra ord göra medarbetarna mer kompetenta. Tidigare 
forskning framhåller att de mest övergripande omständigheterna som 
influerar kvaliteten i arbetet är medarbetarnas förutsättningar till variationen 
av möjligheter. Trots att medarbetarna har samma krav på sig inom samma 
organisation kan deras lärmiljö skilja sig åt, detta på grund av hur 
förändringar och krav uppfattas utifrån ett individuellt perspektiv. Med-
arbetarnas förmåga att anta nya utmaningar relateras till deras tidigare 
erfarenheter och tidigare utbildningsnivåer. I en god lärmiljö skapas förut-
sättningar för informellt och formellt lärande. Det finns två typer av 
lärmiljöer, expansiv och restriktiv lärmiljö. En expansiv lärmiljö innebär att 
medarbetaren har möjlighet att förverkliga sitt lärande, medan en restriktiv 
lärmiljö begränsar möjligheterna till lärande (Johansson, 2011).  
 

Expansiv och restriktiv lärmiljö 

I Conway och Foskeys (2015) studie diskuteras såväl expansiv som 
restriktiv lärmiljö, där arbetsplatser med restriktiv lärmiljö tenderar att 
endast fokusera på kompetensutveckling eller att ”utveckla kompetensen” 
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och detta leder till ett begränsat och ”smalt” lärande. Bhardwaj, Kavitha, 
Gupta och Ibrahim (2015) beskriver restriktiv lärmiljö som en miljö där 
medarbetarna har besvärliga attityder och där lärandet hindras av tävlings-
inriktade attityder samt den fysiska miljön. Forskarna menar att en restriktiv 
lärmiljö har visat att de anställdas möjligheter att medverka i arbetet 
minskas. Det minskar även möjligheten till lärande samt möjligheten till att 
utveckla kompetensen. Det bidrar även till minskat välmående (Conway & 
Foskey, 2015). 

Expansiv lärmiljö där den psykosociala arbetsmiljön är bra belönar såväl 
anställda som arbetsgivare. Välmående medarbetare är trognare mot 
arbetsgivaren och söker aktivt möjligheter att få lära sig samt växa. De blir 
mer sällan sjukskrivna och risken för utmattning eller psykiska åkommor 
minimeras (Conway & Foskey, 2015). Vidare beskrivs expansiva lärmiljöer 
som en miljö där medarbetarna förses med stöd, uppmuntran, vägledning 
samt erkännande. Detta uppmuntrar i sin tur medarbetarnas deltagande i 
lärande och andra aktiviteter (Bhardwaj m.fl., 2015) 

Ett exempel på en expansiv lärmiljö redovisas i Gnaurs (2015) studie där 
lärmiljön hos ett ”call centre” tillåter medarbetarna att lägga fram och 
genomföra idéer. Två medarbetare hade en idé om hur man kan förbättra 
organisationens arbete genom att skapa en ny avdelning som aktivt arbetar 
med att behålla sina kunder. Ledningen tillät de två medarbetarna att ta 
ledigt från sina ordinarie arbeten för att vidareutveckla idén (ibid.). 

 

Informellt och formellt lärande 

Informellt lärande mellan kollegor beskrivs av Gnaur (2015) som en viktig 
del av arbetsplatslärandet, då detta leder till ny kunskap, erfarenhet samt 
gemenskap mellan kollegorna. Det informella lärandet kan ta sig uttryck 
genom samarbete och grupparbete och genom att fostra en inkluderande 
kultur (Rundle, 2014). Detta beskrivs vidare som oplanerat, ostrukturerat 
och flexibelt (Bhardwaj, m.fl., 2015), därför är det viktigt att medarbetarna 
själva aktivt deltar i lärandet. Förutom aktivt deltagande måste med-
arbetarna sätta egna mål för lärandet samt sträva efter att nå dessa mål. En 
blandning av formell och informell organisationskommunikation leder 
enligt Jusoh, Simun och Chung (2011) till produktiva medarbetare, men för 
de som var nyanställda eller nyexaminerade så var - enligt dem själva - inte 
det informella lärandet som till exempel grupparbete lika viktigt (ibid.).  

I resultatet på deras studie fick de fram att de nyexaminerade prioriterar 
högt att förbättra sig och utvecklas genom utbildning och de anser även att 
arbetserfarenhet kommer göra de bättre utrustade att genomföra sitt arbete 
på ett bättre sätt och att höja sina karriärmöjligheter. Forskning förklarar att 
en blandning av såväl formell som informell organisationskommunikation 
leder till produktiva medarbetare (Jusoh, m.fl., 2011).  

 

Trygghet 
En faktor som visade sig vara viktig för många medarbetare är trygghet för 
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att ens arbete finns kvar, att veta att man inte kommer bli av med jobbet 
inom den närmaste tiden. Det kan till exempel vara att man har en tills-
vidaretjänst eller att man vet om att det går bra för företaget och att det inte 
kommer att ske några nedskärningar inom den närmaste framtiden. Att även 
veta ifall det finns tillgång till arbete är inte bara viktigt för arbetstillfreds-
ställelse och motivationen, utan även för den psykiska hälsan. Ifall det finns 
brist på resurser eller det är för hög arbetsbelastning så kan det leda till att 
personalen blir utbränd (Djordjević, Petrović, Vuković, Mihailović, och 
Dimić, 2015). 

 

Individfaktorer 

Heather K. Spence Laschinger (2012) förklarar att personliga anlag, som till 
exempel personlighetsdrag, i kombination med situationsfaktorer har ett 
stort inflytande på anställdas arbetstillfredsställelse. Det finns fyra över-
gripande personlighetsdrag som spelar en stor roll för hur människan 
reagerar på sin arbetsmiljö. Dessa är självkänsla, känslomässig stabilitet, 
kontroll samt en individs tro på sin egen förmåga att utföra uppgifter. Dessa 
påverkar och har stor betydelse för om man upplever arbetstillfredsställelse 
eller utbrändhet. Låg självacceptans och dålig kontroll över sin omgivning 
leder enligt Rundle (2014) till oro och ohälsa. 

 

Ansvar och uppskattning 

Djordjević, m.fl. (2015) säger att när personal upplever att de har kontroll 
och ett eget ansvar för sin arbetstid och har arbetsuppgifter som utmanar 
dem och leder till variation på arbetet, så leder detta till ökad motivation och 
det leder i sin tur till arbetstillfredsställelse. Ifall en medarbetare upplever 
upprepade arbetsuppgifter så kan det leda till sänkt motivation, till skillnad 
från flexibla förfaranden och arbetsuppgifter som leder till högre motivation 
och högre arbetstillfredsställelse. Att få möjlighet att delta i beslut och att 
kunna påverka sin egen arbetstillfredsställelse är även viktigt för nyanställda 
(Jusoh, 2011). Laschinger (2012) förklarar också att faktorer som att man 
har kontroll över sitt arbete är viktigt för trivseln, men även att man 
upplever någon slags belöning för det arbetet man gör, så som till exempel 
lön för mödan eller uppskattning av chef och kollegor. Jusoh (2011) 
förklarar att ledarskap är en av de minst viktigaste faktorerna för nyanställda 
och nyexaminerade, då de förväntar sig att deras chefer ska ta på sig en mer 
berättande roll för att de ska kunna få tillräckligt med tid för att hinna lära 
sig de nya arbetsuppgifterna. När en chef eller en handledare förväntar sig 
att de nyexaminerade ska kunna allt med en gång och vara självgående, blir 
den nya personalen besviken på deras ledarskap (ibid).   

 

Stöd i arbetet 

Inom en organisation är stöd från både chef och medarbetare viktiga komp-
onenter av betydelse, och även effektivt samarbete mellan kollegor. När 
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man upplever en säker och uppmuntrande arbetsmiljö så höjer det ens 
arbetstillfredsställelse. Något som rättvis handledning och ett bra ledarskap 
är viktigt att uppleva på sin arbetsplats, och likaså jämlikhet (Djordjević, 
m.fl., 2015) och en känsla av gemenskap (Laschinger, 2012). Situations-
faktorer påverkar den anställdas relationer till deras arbete. När en anställd 
upplever strukturellt bemyndigande som leder till stöd, information, resurser 
och möjlighet till att utvecklas och lära sig nya saker så leder det till en 
positiv känsla av självständighet (Laschinger, 2012). Conway och Foskey 
(2015) och Rundle (2014) beskriver hur den sociala kontexten på arbets-
platsen är viktig för medarbetarnas vitalitet som leder till en känsla av 
gemenskap, kompetens och autonomi. De nyanställda i Jusohs (2011) 
undersökning upplevde att grupparbete inte var lika viktigt för dem, då de 
ansåg att de hade för lite erfarenhet för att kunna erbjuda hjälp till sina 
kollegor. 
Conway och Foskey (2015) menar dock även att arbetstillfredsställelse kan 
leda till en bättre relation mellan medarbetarna. När medarbetarna upplever 
arbetstillfredsställelse så leder detta till att de blir mer uppmärksamma i 
relationerna på arbetsplatsen och på så sätt blir de en del av gemenskapen. 
Medarbetarna delar med sig av erfarenheter med kollegorna, de hjälper 
varandra och samarbetar bättre. Goda relationer mellan kollegor utvecklas 
med andra ord av arbetstillfredsställelse. Stöttning genom samarbete kan 
även leda till större motivation hos medarbetarna samt minska risken för 
stress och ångest (Rundle, 2014). 

 

Arbetstillfredsställelse i relation till anställningstid  

Anställda som arbetat i färre än två år upplever arbetstillfredsställelse 
genom ett positivt ledarskapsbeteende, kommunikation, samarbete, 
utveckling, motivation samt en stark organisationskultur. Galbraith, Fry och 
Garrison (2016) visade i sin kvantitativa studie om bibliotekarier att ju 
längre en person varit anställd desto högre arbetstillfredsställelse kände de. I 
en annan kvantitativ studie gjord av Van Maele och Van Houtte (2012) där 
de undersökte arbetstillfredsställelse hos lärare visade det sig att ju längre de 
varit anställda desto sämre trivs lärarna. 

Avgränsningar 

Vi har valt att likställa arbetsmiljö med lärmiljö och vi kommer därför 
benämna lärmiljö som arbetsmiljö. Med lärandetyp menar vi formellt och 
informellt lärande. Trivsel likställts med arbetstillfredsställelse och i enkäten 
har begreppet trivsel använts för att respondenterna enklare ska förstå vad vi 
menar. Vi kommer dock benämna trivsel som arbetstillfredsställelse. Med 
anställningstid menas den tid som respondenten har uppgett att de arbetat på 
företaget. 

Syfte  

Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur arbetsmiljöns faktorer kan 
påverka upplevd arbetstillfredsställelse samt vilken lärandetyp som föredras 
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hos respondenterna. Vi vill även undersöka sambandet mellan respondent-
ernas anställningstid och deras upplevda arbetstillfredsställelse, arbetsmiljö 
samt föredragen lärandetyp. 

Problemformulering 

 Vilka faktorer i arbetsmiljön påverkar arbetstillfredsställelse? 
 Vilka faktorer i arbetsmiljön påverkar vilken typ av lärande som 

föredras?  
 Vilket samband finns det mellan anställningstid och upplevd 

arbetsmiljö, arbetstillfredsställelse samt föredragen lärandetyp? 

 

METOD 

Metodologiska utgångspunkter 

I vår studie utgick vi från empirismen, vilket innebär att vår kunskap 
utvecklas genom vår erfarenhet och våra sinnen. Man kan förklara empirism 
som att en person föds som ett “oskrivet blad” - utan kunskap. Våra sinnes-
intryck ger oss en verklig syn på verkligheten som sedan utvecklas till 
kunskap genom erfarenhet. Våra tidigare erfarenheter influerar vad vi 
koncentrerar oss på i världen och på ett sådant sätt utvecklas våran kunskap 
(Davidson & Patel, 2011). Det finns flera sätt att använda uttrycket 
empirism på, men det är två sätt som är vanligast. Det ena är som tidigare 
nämnt synsättet på verkligheten som bara kan accepteras genom kunskap 
man fått genom erfarenhet och sinnen. Det andra sättet är att våra idéer 
måste undergå en prövning innan de kan accepteras och betraktas som 
kunskap (Bryman, 2011). Vi utgick från det förstnämnda synsättet där man 
får kunskap utifrån sina sinnen - i detta fall genom enkäter där respond-
enterna delade med sig av sin världsbild och sina uppfattningar om arbets-
tillfredsställelse och lärande. 

 
Typ av undersökning 

Vi använde oss av ett deduktivt synsätt där man utgår från en teori för att 
besvara sina frågeställningar. Utifrån teorin formas en hypotes som sedan 
ska bekräftas eller förkastas utifrån det empiriska resultat som redovisas. 
Resultatet jämförs sedan med den teori som man utgått ifrån (Bryman, 
2011). Det deduktiva synsättet fungerar att kombinera med empirismen då 
båda synsätten utgår från empiri som metod för insamling av kunskap. Vi 
valde att genomföra en tvärsnittsdesign där man samlar in empiri från flera 
olika fall i syfte att hitta mönster mellan de empiriska forskningsresultaten. 
Insamlingen av empiri sker vid en viss tidpunkt, till exempel genom en 
enkätundersökning. Då syftet i vår studie var att hitta samband mellan de 
olika faktorerna fungerar en tvärsnittsdesign bra. En tvärsnittsdesign kan 
dock inte upptäcka kausala samband mellan variabler, utan det enda som går 
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att upptäcka är att det finns något slags mönster mellan dem. Det är även 
svårt att avgöra huruvida det finns en tredje okänd variabel som påverkar 
sambandet mellan de övriga två variablerna (ibid).  

Därför valde vi att göra en kvantitativ undersökning 

Då vi ville undersöka arbetstillfredsställelse och lärmiljö utifrån med-
arbetarnas perspektiv så ansåg vi att en kvantitativ metod skulle ge oss ett 
övergripande resultat från en stor grupp medarbetare. Hade vi valt att 
använda oss av en kvalitativ undersökning genom till exempel intervjuer 
hade en liten grupp medarbetare fått representera alla medarbetare. Då vi 
valde att göra en enkätundersökning så hade vi som mål att få in minst 50 
svar från våra respondenter. På så vis kunde vi lättare urskilja eventuella 
samband eller mönster mellan deltagarnas svar. 

 

Planering och genomförande 

Urval 

Våra artiklar om tidigare forskning söktes fram genom de två databaserna 
ERIC och Academic Search Premier. Sökorden har bland annat varit 
”workplace learning”, ”job satisfaction” och ”learning environment”. Våra 
sökningar var från år 2003 och framåt och den äldsta artikel vi använde oss 
av var från 2008. Alla artiklar var vetenskapligt granskade för att vi skulle 
kunna försäkra oss om deras tillförlitlighet (se bifogat sökschema).  

Vi utgick från ett bekvämlighetsurval som av Bryman (2011) beskrivs som 
ett urval där deltagarna råkar vara tillgängliga för forskarna. Bekvämlighets-
urval är ett icke-sannolikhetsurval, vilket innebär att det inte följer någon 
sannolikhetsprincip. Sannolikhetsprincipen i ett urval leder till att man har 
större möjlighet att dra slutsatser om den utvalda populationen där 
undersökningen ägt rum. Med andra ord kan man med ett bekväm-
lighetsurval inte dra samma slutsatser som i ett sannolikhetsurval. Bryman 
(2011) menar dock inte att ett bekvämlighetsurval inte går att göra, det är 
fullt möjligt att genomföra men man måste vara uppmärksam på att det inte 
går att generalisera i samma utsträckning.  

Vi valde att inte fokusera på en specifik organisation, utan enkäterna 
skickades ut till individer med en tillsvidareanställning. Anledningen till att 
vi inte valde en specifik organisation att undersöka är på grund av att den 
tidigare forskningen visar att faktorer som påverkar arbetstillfredsställelse 
och lärmiljö finns på alla arbetsplatser, oavsett vilken bransch det handlar 
om. Vissa faktorer kan ha större och mindre betydelse, ett exempel är den 
fysiska arbetsmiljön som kan ha större betydelse för industriarbetare. Den 
ena urvalsgruppen bestod av medarbetare på ett universitet, medan den 
andra gruppen bestod av individer som arbetar på olika arbetsplatser med 
olika yrken. Vi valde även att avgränsa oss till medarbetare som har en 
tillsvidareanställning, då vi ansåg att vi kommer att få ett mer reliabelt 
resultat. Vi trodde att andra faktorer kan spela in hos timanställda eller 
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vikariers arbetstillfredsställelse och även deras lärande, då de inte alltid har 
samma möjligheter och förmåner som tillsvidareanställda.  

Instrument 

Med vår frågeställning som utgångspunkt så utformade vi en enkät som 
instrument för vår datainsamling. De faktorer som i tidigare forskning 
visade sig ha stor betydelse för arbetstillfredsställelse och lärande blev 
utgångspunkten i vår enkätundersökning. Med hjälp av dessa faktorer ut-
formade vi frågor till vår enkät för att undersöka om respondenterna ansåg 
att faktorerna faktiskt var viktiga för deras arbetstillfredsställelse och 
lärande. Vi inkluderade även en öppen fråga i slutet av enkäten, där de 
medverkande fick uppge tre faktorer de ansåg var viktigast för deras trivsel. 
Detta för att se om vi kunde ha missat någon viktig faktor. 

Vi använde oss av en sexgradig likertskala i vår enkätundersökning. Det 
innebär att det finns ett antal påståenden som respondenten kan antingen kan 
ta avstånd från eller instämma i. Vår svarsskala bestod av sex svars-
alternativ, där alternativ ett stod för ”stämmer inte alls” och alternativ sex 
stod för ”stämmer bra”. När vi utformar vårt svarsalternativ på det viset så 
undviker vi att svarsalternativen drar sig in mot mitten, den så kallade 
centraltendensen. Det enklaste sättet att undvika centraltendensen är att man 
tar bort det mellersta alternativet och använder sig av jämna skalsteg, som 
till exempel sex, åtta eller tio (Davidson & Patel, 2011). Vi har i vår enkät 
klassificerat våra frågor genom mätvariabler: ålder som är en kvotvariabel; 
kön som är en dikotom nominalvariabel och anställningstid som är en 
ordinalvariabel. Övriga frågor är ordinalvariabler. Med en ordinalvariabel 
menas att variabeln går att rangordna, men däremot går det inte att avgöra 
avståndet mellan svarsalternativen - till exempel mellan de olika svars-
alternativen ett till sex. En kvotvariabel är en variabel som har en nollpunkt, 
till exempel ålder. En dikotom variabel kan förklaras genom att variabeln 
endast rymmer två kategorier medan en nominalvariabel innebär att en 
variabel inte kan rangordnas (Bryman, 2011). 

Upplevd arbetsmiljö mättes genom alla de faktorer som ingick i enkäten, det 
var totalt 13 frågor som alla mättes i en sexgradig skala. Bland dessa fanns 
en fråga som mätte den fysiska arbetsmiljön genom frågan “jag anser att jag 
har en god fysisk arbetsmiljö” och resten av frågorna behandlade övriga 
delar av arbetsmiljön, till exempel “jag får stöd från chefen genom 
handledning”. Lärandetyp mättes i en sexgradig skala genom två enkät-
frågor där vi frågade om föredragen lärandetyp: informellt lärande eller 
formellt lärande. Ett exempel på en fråga är “jag lär mig bäst genom 
utbildningar som erbjuds på arbetsplatsen” - detta mätte alltså det formella 
lärandet. Upplevd arbetstillfredsställelse mättes i en sexgradig skala genom 
en fråga som lydde “jag trivs på min arbetsplats”. Anställningstid var en 
ordinalvariabel där respondenterna kryssade i en kategori för att svara på 
frågan om hur länge de arbetat på sin nuvarande arbetsplats. Kategorierna 
var 0–1 år, 1–2 år, 2–3 år, 3–5 år samt 6 år eller mer.  

Upplevd lärmiljö mättes genom 12 frågor med bland annat frågor som “jag 
får vara delaktig vid beslut som tas om arbetsplatsen”, “jag anser att jag har 
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möjlighet till att utföra nya eller varierande arbetsuppgifter” och “jag anser 
att jag är begränsad till mina arbetsuppgifter”.   

Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att en studie är pålitlig och att resultaten inte ändras om 
studien genomförs på nytt. Om något man mäter inte är reliabelt så kommer 
det inte heller att vara valid (Bryman, 2011). Begreppet inkluderar tre olika 
faktorer som förklarar om en studie är reliabel eller inte och dessa tre 
faktorer är:  

1. Stabilitet: innebär att om en studie ska genomföras ett flertal gånger 
på exempelvis en arbetsplats så bör inte resultatet ändras avsevärt. 

2. Intern reliabilitet: innebär att det mätinstrument man använder sig av 
är pålitliga och har en logisk följdriktning.   

3. Interbedömarreliabilitet: kan förklaras enligt Bryman (2011) som 
“en överensstämmelse mellan observatörer eller bedömare”. Det kan 
handla om hur man tolkar och bedömer den data man har samlat in. 
Med vår enkät som exempel kan den sista frågan, som är en öppen 
fråga, försämra reliabiliteten då kategoriseringen av de öppna svaren 
kan skilja sig åt mellan forskare. Med andra ord krävs en 
överensstämmelse mellan forskare om hur man ska bedöma datan 
(Bryman, 2011). 

I denna studie försäkrade vi oss om reliabiliteten utifrån de tre ovanstående 
punkterna. De enkätfrågor som användes i undersökningen var utformade 
utifrån faktorer som enligt tidigare forskning ansågs vara viktiga för 
arbetstillfredsställelse och arbetsmiljö. För att öka reliabiliteten gick vi till-
sammans noggrant igenom hur undersökningen skulle genomföras, till 
exempel vilket urval och instrument som skulle användas. Gällande vari-
ablerna så formulerade vi om enkätfrågorna flertalet gånger för att kunna 
mäta dem på rätt sätt, men även för att kunna mäta viktiga variabler på olika 
sätt. Till exempel så mättes uppgiftsvariation genom att ställa en fråga om 
huruvida respondenterna ansåg att de har begränsade arbetsuppgifter samt 
med en fråga om de ansåg att de har varierande arbetsuppgifter. Slutligen, 
för att öka reliabiliteten, så lade vi in resultatet i SPSS och dubbelkollade att 
ingen data uteslutits eller förbisetts.  

Validitet 
Validitet innebär att de instrument man utformat för att genomföra en 
undersökning faktiskt mäter det de har i syfte att mäta. För att ett instrument 
ska vara valid så krävs det att mätningen är reliabel (Bryman, 2011). Man 
kan bestämma validiteten på fem olika sätt, dessa är ytvaliditet, samtidig 
validitet, prediktiv validitet, begreppsvaliditet och konvergent validitet. Vi 
valde att använda oss av samtidig validitet. Samtidig validitet innebär att 
forskaren ställer upp ett kriterium som reflekterar nutida forskning. En 
studie som undersöker vantrivsel kan mäta samtidig validitet genom att 
jämföra resultaten hos de respondenter som uppgett att de vantrivs. Stämmer 
resultaten överens med forskning så kan man anta att den samtidiga 
validiteten är hög (ibid.).  
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Insamling 

Vi skickade ut en länk med vår enkät till 15 prefekter på ett universitet och 
bad dem att vidarebefordra dessa till sina medarbetare. På så vis samlade vi 
in resultat från medarbetare med liknande yrken med olika anställningstid 
och åldrar. Vi skickade även ut vår enkät till bekanta som passade in i vår 
undersökning som alla är medarbetare med en tillsvidaretjänst. Av de 15 
prefekter vi kontaktade var det två som svarade och vidarebefordrade 
enkäten till sina medarbetare. I de två institutionerna var det totalt 53 
medarbetare, varav cirka 40 stycken besvarade enkäten. Då vi inte fått 
bekräftat att de andra prefekterna har vidarebefordrat enkäten kan vi inte 
räkna med dem i vår respondentgrupp. 

Analysmetod 

Vi genomförde en bivariat analys, som innebär att vi jämförde två olika 
variabler åt gången för att sedan se om det fanns något samband mellan 
dessa. Bryman (2011) förklarar att en korrelationstabell är det mest flexibla 
av sambandsanalyserna då de kan tillämpas på alla sorters variabler. Vi 
använde oss av Spearmans rho för att undersöka korrelationen mellan våra 
variabler. Denna variant av korrelationsanalys passar de variabler som 
ligger på ordinal- och nominalskala (ibid).  

Inför varje analys konstaterades den så kallade nollhypotesen (H0). Noll-
hypotesen säger att det inte finns något samband mellan variablerna som 
analyseras, vår arbetshypotes säger dock att det finns ett samband (Eliasson, 
2010). Syftet med en korrelationsanalys är att förkasta nollhypotesen och 
påvisa ett samband mellan variablerna. För att kunna förkasta nollhypotesen 
måste signifikansen för ett samband (p) vara lägre än den bestämda 
signifikansnivån (α). Två olika signifikansnivåer användes i denna analys: α 
= 0,05 samt α = 0,01. Avslutningsvis ska korrelationskoefficienten (rho) 
ligga så nära +1 eller -1 som möjligt (Bryman, 2011). En 
korrelationskoefficient nära +1 innebär ett positivt samband medan en 
korrelationskoefficient nära -1 innebär ett negativt samband. 

Generalisering 

Bryman (2011) beskriver hur alla resultat endast kan generaliseras till den 
population där man har tagit sin empiri från. Detsamma gäller vår studie, 
där generaliserbarheten endast kunde appliceras på den utvalda popula-
tionen. Det var inte möjligt att endast utifrån studien generalisera den inter-
nationellt eller nationellt, inte ens lokalt i staden där studien ägde rum. Vi 
använde oss av ett bekvämlighetsurval som försvårade generaliseringen 
ytterligare, då det inte är ett sannolikhetsurval och därför inte blir ett repre-
sentativt urval. Ett representativt urval ska kunna representera en större 
population och alltså inte vara unik för en viss grupp (Bryman, 2011). För 
att kunna generalisera vårt resultat hade vi behövt utgå från ett sannolikhets-
urval samt en större population.  
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Forskningsetiska överväganden 

Bryman (2011) beskriver regler kring forskningsetiska principer som finns 
till för att skapa riktlinjer kring förhållandet mellan forskare och deltagare i 
undersökningen. Dessa principer är viktiga för att forskaren ska kunna utöva 
sin forskning, men även för att individer som deltar i forskningen ska vara 
skyddade från exempelvis fysisk eller psykisk skada till följd av deltag-
andet. Det finns fyra huvudkrav på forskningsetiska principer:  

 
1. Informationskravet har till syfte att informera deltagarna om 

undersökningens syfte samt vilka villkor som gäller. I denna studie 
där en enkätundersökning var instrumentet för insamling av empiri 
innebar det att deltagarna i förväg fick information kring under-
sökningen. Informationen tog de del av genom enkätens missiv.  

2. Samtyckeskravet innebär att deltagarna ska ge sitt samtycke till att 
medverka i studien. De har även rätt att när som helst avbryta 
deltagandet om de så önskar. 

3. Konfidentialitetskravet är kravet om sekretess och att ingen 
information ska kunna hänföras direkt till en individ. I en enkät-
undersökning innebär detta att det inte ska gå att avgöra vem som 
svarat på vilken enkät.  

4. Nyttjandekravet innebär att forskarna inte får dela med sig av 
informationen så att någon annan kan nyttja den, till exempel i icke-
vetenskapligt syfte. Forskaren får inte heller (utan deltagarnas 
medgivande) dela med sig av uppgifterna så att det på något sätt 
påverkar deltagarna, till exempel genom tvångsvård eller liknande 
(Bryman, 2011). I enkätens missiv förklarade vi att resultatet skulle 
användas i vårt examensarbete, på så vis gav deltagarna sitt med-
givande när de gick med på att svara på enkäten. 

 
 

RESULTAT 
 

Syftet med vår undersökning var att ta reda på vilka faktorer i arbetsmiljön 
som påverkade arbetstillfredsställelse respektive vilken typ av lärande som 
föredrogs. Vi ville även ta reda på vilka samband det fanns mellan 
anställningstid och upplevd arbetsmiljö, arbetstillfredsställelse och vilken 
lärandetyp som föredrogs.  

Vår respondentgrupp bestod 50 personer, varav 52 % var kvinnor och 48 % 
var män. Våra respondenter bestod av åldersgrupper från 22 år upp till 64 år, 
med en medelålder på 43 år.  

Undersökningen bestod av 15 faktorer som beskrev arbetsmiljö, arbets-
tillfredsställelse och olika lärandetyper. Stapeldiagrammet nedan visar 
medianen för de undersökta faktorerna. Diagrammet visar bland annat hur 
respondenterna trivdes på sin arbetsplats, vilken typ av lärande de föredrog 
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och vilka faktorer de ansåg var viktiga för deras arbetsmiljö. Vi kommer här 
i resultatet försöka besvara våra problemformuleringar en i taget för att göra 
det så tydligt som möjligt. 

 

 

Figur 2. Medianen av de undersökta faktorerna 

 

Samband mellan arbetsmiljöns faktorer och 
arbetstillfredsställelse 

Som förberedelse för korrelationsanalysen skapade vi ett stapeldiagram som 
visade medianen på alla de faktorer som hade ett samband med arbets-
tillfredsställelse. Faktorerna ses tydligt i figur 2 och visar medianen på 
respondenternas svar. De samband vi kunde läsa av utifrån arbetsmiljöns 
faktorer i relation till respondenternas arbetstillfredsställelse på arbets-
platsen redovisas i tabell 1. Vi fann bland annat ett positivt samband vid 
informellt lärande (rho =0,378, p = 0,116), samt ett positivt samband vid 
formellt lärande (rho 0,496, p = 0,007). Detta kan förklaras som att de 
respondenter som har uppgett att de trivs lär sig bättre än de som inte trivs - 
oavsett vilken form av lärande. De respondenter som har högre 
arbetstillfredsställelse upplever dessutom att de får vara delaktiga vid beslut 
som tas om arbetsplatsen, vilket visades genom ett positivt samband (rho = 
0,513, p = 0,000). Även stöd från chefen genom handledning visade ett 
positivt samband (rho = 0,532, p = 0,000). Med detta resultat kan vi se att 
vid hög arbetstillfredsställelse upplever man mer stöd från chefen. 

Resultatet visade även ett samband mellan huruvida respondenterna kände 
sig uppskattade av chefen, där sambandet hade ett av de högsta korrelations-
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koefficienterna (rho = 0,700, p = 0,000). Detta starka positiva samband 
innebar att respondenterna som upplevde att de blev uppskattade av sin chef 
även kände arbetstillfredsställelse. Respondenter som däremot inte upplevde 
att de trivs på arbetet kände sig mindre uppskattade av sin chef. Resultatet 
visade även ett positivt samband mellan trivsel och respondenternas 
möjlighet till att själva kunna påverka hur de genomför sitt arbete (rho = 
0,492, p = 0,000). Vi fann ett positivt samband mellan arbetstillfredsställelse 
och varierande arbetsuppgifter (rho = 0,283, p = 0,047) vilket innebär att ju 
högre arbetstillfredsställelse man upplever desto större möjlighet har man 
till varierande arbetsuppgifter. Meningsfullt arbete hade också ett positivt 
samband med arbetstillfredsställelse (rho = 0,323, p = 0,022) som innebär 
att de respondenter som upplever att de trivs på arbetet även anser att deras 
arbete är meningsfullt. Feedback var också en faktor som hade ett positivt 
samband mellan arbetstillfredsställelse (rho = 0,481, p = 0,000) som kan 
förklaras som att ju mer man trivs desto mer feedback upplever 
respondenterna att de får från sin chef. Det sista sambandet vi fann var 
huruvida man vågade be om hjälp i samband med arbetstillfredsställelse 
(rho = 0,289, p = 0,044). Det kan tolkas som att de som trivs på sin 
arbetsplats i större utsträckning vågar be om hjälp än de som uppgett att de 
inte trivs. 

Det gick inte att utläsa några negativa signifikanta samband mellan arbets-
tillfredsställelse och arbetsmiljöns faktorer. Av studiens resultat visade det 
sig att arbetstillfredsställelse var högst bland de nyanställda och lägst bland 
de som arbetat 3-5 år. Ingen av de 50 respondenterna hade arbetat 2-3 år och 
därför saknas statistik för den gruppen. 
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Tabell 1. Korrelationsanalys för arbetstillfredsställelse 
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Samband mellan arbetsmiljöns faktorer och olika lärandetyper 

I korrelationsanalysen mellan arbetsmiljöns faktorer och de olika lärande-
typerna, fann vi ett samband mellan formellt lärande och stöd från chefen 
genom handledning respektive uppskattning av arbetsledaren. Stöd från 
chefen hade ett positivt samband (rho = 0,513, p = 0,000) vilket innebär att 
de respondenter som angett att de lär sig bäst genom formellt lärande också 
får stöd från chefen genom handledning. Även uppskattning av arbets-
ledaren hade ett positivt samband mellan formellt lärande (rho = 0,507, p = 
0,000) som innebär att precis som med stöd från chefen, upplever 
respondenter som lär sig bäst genom formellt lärande att de känner sig 
uppskattade av sin arbetsledare.  

Uppskattning från arbetsledaren hade ett positivt signifikant samband även 
när det gäller det informella lärandet. De respondenter som angett att de lär 
sig bäst genom att fråga sina kollegor upplevde även mer uppskattning från 
sina arbetsledare. Sambandet kunde utläsas som rho = 0,316, p = 0,25. Det 
andra positiva sambandet som kunde utläsas var med möjligheten att få vara 
delaktig i beslut som tas om arbetsplatsen (rho = 0,249, p = 0,050). 
Resultatet tyder på att respondenter som upplever att de lär sig bäst av 
informellt lärande även upplever att de är mer delaktiga i beslut.  

Samband mellan anställningstid och arbetstillfredsställelse 

Förutom de samband som fanns mellan arbetstillfredsställelse och arbets-
miljöns faktorer så fann vi även ett samband mellan anställningstid och 
arbetstillfredsställelse när vi jämförde de båda faktorerna. Resultatet visade 
att det fanns ett negativt samband (rho = -0,295, p = 0,037). I figur 3 ser 
man att det finns de som arbetat en längre tid som trivs bra precis som de 
som arbetat en kortare tid, men de med kortast anställningstid trivs allra bäst 
enligt vårt resultat. Det är alltså en större spridning i resultatet bland de med 
längre anställningstid. 
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Figur 3. Spridningsdiagram över korrelationen mellan anställningstid och 
arbetstillfredsställelse.  

1 = 0–1 år, 2 = 1–2 år, 3 = 2–3 år, 4 = 3–5 år, 5 = 6 år eller mer. 

Samband mellan anställningstid och arbetsmiljöns faktorer. 

Undersökningens resultat visade att de faktorer som hade högst samband 
med anställningstid var att få vara delaktig vid beslut, uppskattning, att vara 
begränsad till sina arbetsuppgifter, samt stöd och feedback från chefen (se 
tabell 3). Det som visade högst samband var stöd från chefen genom 
handledning (rho = -0,504, p = 0,000). Det negativa sambandet innebar att 
ju mindre anställningstid respondenten hade desto mer stöd upplevde de att 
de får från chefen genom handledning. Sambandet mellan anställningstid 
och uppskattning av arbetsledaren uppnådde även det ett negativt resultat 
(rho = -0,350, p = 0,013). Det samband som kunde utläsas mellan 
anställningstid och att få vara delaktig vid beslut som tas om arbetsplatsen 
var negativt (rho = -0,304, p = 0,197), vilket innebär att ju längre man varit 
anställd desto mindre delaktig får man vara vid beslut som tas om arbets-
platsen. Resultatet påvisade ett positivt samband mellan anställningstid och 
huruvida man upplever att man är begränsad till sina arbetsuppgifter (rho = 
0,280, p = 0,049). Detta kan tolkas som att ju längre man arbetat desto mer 
begränsad känner man sig i relation till sina arbetsuppgifter. Slutligen fann 
vi ett negativt samband mellan feedback och anställningstid (rho = -0,279, p 
= 0,050) som innebär att ju längre man varit anställd desto mindre feedback 
upplever man att man får från sin chef.  
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Tabell 3. Korrelationsanalys av anställningstid 

Samband mellan anställningstid och lärandetyper 

Resultatet visade inget samband mellan anställningstid och informellt 
lärande. I stället påvisade resultatet ett starkt negativt samband mellan 
anställningstid och formellt lärande (rho = -0,468, p = 0,001), detta antyder 
att de respondenter med mindre anställningstid upplever att de lär sig bäst 
av formellt lärande, medan de respondenter med högre anställningstid 
upplever att de inte lär sig lika bra med den typen av lärande. När vi dock 
läser igenom våra enkätsvar enskilt så kan man urskilja ett mönster som 
säger att de som har högre anställningstid lär sig bättre och föredrar 
informellt lärande framför formellt lärande. I enkäten så var det 48 % som 
svarade en fyra och 32 % som svarade en femma på att de lär sig bäst 
genom att fråga sina kollegor.  

Resultat av den öppna frågan 

I vår enkät hade respondenterna möjlighet att svara på en öppen fråga om 
vilka faktorer de ansåg bidrog till deras arbetstillfredsställelse. 39 av 50 
respondenter (78%) svarade på den öppna frågan, vilket är en hög andel 
svar. Bland våra svar fick vi fram många olika faktorer som respondenterna 
ansåg vara viktiga, en del faktorer visade sig dock vara viktigare än andra. 
Bland de viktigaste faktorerna fann vi att kollegialitet var något av de mest 
angivna svaren, med en svarsfrekvens på 62%. De svarade bland annat att 
de trivdes bättre på sin arbetsplats i fall de hade en bra och social relation 
med sina kollegor. Att ha pratglada, trevliga kollegor som höjer stämningen 
var ett vanligt svar. Tillit och “inget prat bakom ryggen” var något som 
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hamnade inom samma kategori då det var ganska tydligt de ville känna sig 
säkra med de de arbetade med.  

Faktorer som visade sig vara viktiga i respondenternas ögon var givande, 
varierande, utmanande och utvecklande arbetsuppgifter och deras innehåll. 
Från de respondenter som arbetade på universitetet så var studentkontakten 
viktig samt den akademiska friheten, till exempel genom att kunna lägga tid 
på sin forskning. Tydlighet, förtroende från sin chef och erkännande var 
faktorer som ansågs viktiga. Lönen ansågs inte vara en av de viktigaste 
faktorerna, då endast 7 av 50 (14%) svarade att lönen var en viktig faktor för 
deras arbetstillfredsställelse. Autonomi och möjligheten att påverka sin 
arbetsplats var även viktiga för respondenterna.  

I enkäten saknades en fråga som kunde visa om respondenterna anser att de 
har bra kollegor, men svaren från den öppna frågan kunde påvisa att det var 
viktigt för dem. Den öppna frågan kunde därför stärka de övriga enkät-
frågorna.  

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I detta avsnitt kommer vår metod diskuteras. Avsnittet inleds med en 
diskussion kring urval och instrument och vad vi hade kunnat göra 
annorlunda. Vid stycket om vårt valda instrument diskuteras utformning av 
enkätfrågor, svarsalternativen samt hur den öppna frågan har fungerat. 
Slutligen diskuteras den tidigare forskningen samt den kvantitativa metod 
som legat till grund för studien. 

I det stora hela är vi nöjda med utformningen av vårt undersöknings-
instrument, då vi fick in resultat med många samband i korrelations-
analysen. Det fanns dock en del aspekter vi hade kunnat förbättra, t.ex. 
större och mer specifikt urval samt relevansen kring och formuleringen av 
vissa frågor. Ursprungligen ingick 25 slutna frågor i enkätundersökningen, 
men vi valde att använda oss av 15 av dessa. På grund av utformningen av 
de övriga frågorna så valde vi att utesluta dessa från resultatet och istället 
använda dem som kontrollfrågor. Till exempel så hade vi en fråga som löd 
“lönen är viktig för att jag ska trivas på min arbetsplats” som vi valde att 
stryka ur resultatredovisningen då frågan behandlar två olika faktorer: lön 
samt arbetstillfredsställelse. Hade vi fått formulera om frågan så hade vi 
istället kunnat fråga “jag är nöjd med min lön” vilket hade kunnat leda till 
en korrelationsanalys mellan lönefrågan och respondentens arbetstillfreds-
ställelse. Ett annat exempel på en fråga vi valde att utesluta är “bra 
samarbete med mina kollegor är viktigt för min trivsel”. Även här bestod 
frågan av två faktorer: samarbete och arbetstillfredsställelse. I stället hade 
frågan kunnat formulerats “jag har bra samarbete med mina kollegor”. De 
frågor som uteslutits ur resultatredovisningen benämns som “övriga 
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faktorer” och dessa är markerade med en asterisk i bilaga 1. Gällande form-
uleringen av enkätfrågorna så hade vi dessutom en fråga om vilket kön de 
tillhörde som vi inte gjorde några beräkningar på, men vi anser att den var 
viktig att ha med för att kunna beskriva vår respondentgrupp. Vi ansåg att vi 
hade andra frågor som vägde över och var intressantare att undersöka i 
relation till vårt syfte. Hade vi lagt mer vikt vid genusperspektivet i vårt 
syfte så hade den varit mer relevant. Då hade vi kunnat undersöka ifall 
arbetstillfredsställelse och lärmiljö hade något samband med kön att göra. 

Vi använde oss av ett bekvämlighetsurval som bestod av medarbetare på 
blandade arbetsplatser samt medarbetare på ett universitet. Gällande urvalet 
anser vi att vi hade kunnat välja det ena eller det andra, inte på grund av ett 
dåligt resultat men på grund av möjligheten att kunna undersöka en arbets-
plats. På så vis hade vi kunnat studera arbetsmiljö och arbetstillfreds-
ställelse där alla respondenter har samma förutsättningar. Ett annat upplägg 
som hade varit intressant är att jämföra två olika arbetsplatser för att se olika 
samband eller mönster mellan till exempel olika yrken eller olika 
avdelningar.  

 

Vi skickade ut en förfrågan via mejl till prefekter på ett universitet där vi 
bad dem att vidarebefordra det till sina medarbetare. Detta tillvägagångssätt 
visade sig vara både effektivt och tidsbesparande och vi lyckades samla in 
50 enkäter som var vårt minimum. Vi hade dock varit ännu nöjdare om vi 
hade samlat in dubbelt så mycket. För att kunna samla in ännu fler enkäter 
hade vi till exempel kunnat besöka prefekterna på deras arbetsplats 
alternativt kontakta dem via telefon för att ha möjlighet att visa vilka vi är. 
Det hade eventuellt gjort ett mer professionellt intryck som i sin tur hade 
kunnat leda till fler respondenter. Hade vi valt att endast avgränsa oss till 
respondenter av olika slag med olika arbetsplatser hade vi kunnat skapa 
urvalsgrupper i olika sociala medier för att hitta lämpliga respondenter, 
exempel på sådana sociala medier är Linkedin och Facebook. 

 

Enkätens svarsalternativ var en sexgradig likertskala. Vi valde en sexgradig 
skala på grund av att vi ville undvika den så kallade centraltendensen hos 
respondenterna (Bryman, 2011). Skalan har fungerat mycket bra och för-
hoppningsvis har vi fått ärligare svar då respondenterna inte har kunnat ge 
ett neutralt svar. Hade vi använt oss av till exempel en femgradig skala där 
mittenalternativet är neutralt så hade respondenterna inte behövt tänka efter 
så mycket och hade eventuellt kryssat i på måfå. Med en sexgradig skala 
måste respondenterna ta ställning. 

 

Förutom de 25 slutna frågorna så hade vi även en öppen fråga i slutet där 
respondenterna själva kunde ange vilka tre faktorer som bidrar till deras 
arbetstillfredsställelse. På de slutna frågorna hade vi ett bortfall på vardera 
fråga ‘jag vill vara delaktig vid beslut som tas om arbetsplatsen’, ‘jag blir 
mer effektiv när jag får utföra nya arbetsuppgifter på arbetsplatsen’ och 
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‘ifall jag fastnar med en uppgift så vågar jag be om hjälp’. Bortfallet hade 
möjligtvis kunnat undvikas om ett neutralt svarsalternativ funnits 
tillgängligt. På vår öppna fråga så har vi fått in 39 svar av 50, alltså en 
svarsfrekvens på 79%. Anledningen till bortfallet skulle kunna vara att det 
tar för mycket av ens tid att komma på ett eget svar på en öppen fråga, 
särskilt när det gäller ett ämne som man kanske inte vanligtvis lägger stor 
vikt över. Vi är dock väldigt nöjda med vår svarsfrekvens då respondenterna 
som svarade faktiskt skrev ner tre förslag eller mer. Allt som allt så är vi 
väldigt nöjda med antalet registrerade svar på de slutna frågorna, då vi hade 
som mål att få in 50 stycken, och av de 50 så var det bara ett som föll bort.  

 

Den öppna frågan i enkäten upplevde vi som ganska svår att analysera, då 
det var en kvalitativ fråga. Kvalitativa frågor är generellt svårare att 
analysera då de ska göras om till kvantitativa data, detta gör man genom att 
kategorisera de olika kvalitativa svaren (Bryman, 2011). Även om det var 
svårt att analysera de öppna frågorna så hade vi inte tagit bort dem om vi 
genomförde undersökningen på nytt. I efterhand har vi ångrat att vi inte 
ställde en öppen fråga som handlade om lärandet på arbetsplatsen, då det 
också ingår i vår problemformulering. Dock var det ett val vi gjorde, då vi 
var rädda för att det skulle leda till för mycket bortfall och att respond-
enterna skulle tröttna och inte orka genomföra enkäten fullt ut. Vi har läst en 
del om hur öppna frågor i enkäter kan vara negativt då respondenterna gärna 
vill att det ska gå snabbt att svara på frågorna. Vid öppna frågor krävs det 
större eftertänksamhet av respondenterna samt att de behöver lägga mer tid 
på svaren (Bryman, 2011). 

 

Gällande de artiklar vi sökt på olika databaser så är vi överlag nöjda med de 
vi har använt oss av. En tanke vi har är att artiklarnas ursprung är väldigt 
utspridda över olika delar av världen. I och med att vår studie utgår ifrån 
svenska förhållanden hade vi eventuellt kunnat avgränsa oss till väster-
ländska undersökningar. Däremot har vi funnit att många av de viktiga 
faktorer som påverkar arbetstillfredsställelse och lärmiljö återfinns i den 
forskning som genomförts i andra delar av världen och därför valde vi att 
behålla artiklarna. Något annat vi hade velat göra annorlunda är att vi hade 
kunnat använda oss av nyare artiklar, då vi har ett par artiklar som är från 
2004 respektive 2011. Artiklarna är inte gamla eller omoderna, men i och 
med att det finns så pass mycket ny forskning från 2015–2016 så hade det 
eventuellt varit mer relevant med dessa.  

I analysen av den kvantitativa metod som använts har vi kommit fram till att 
utifrån de förutsättningar vi har haft så har kvantitativ metod fungerat bäst. 
Vi har fått in svar från många respondenter som inte hade varit möjligt på 
samma sätt i en kvalitativ studie. Däremot kan en kvalitativ studie ge 
djupare förståelse för varför respondenterna svarar som de gör. Allra helst 
hade vi velat kombinera kvantitativ och kvalitativ metod för att på så vis 
samla in omfattande empiri samt för att ha möjlighet att intervjua några 
respondenter i syfte att förstå deras arbetssituation.  
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Resultatdiskussion  

Arbetsmiljöns faktorer och vilken typ av lärande som föredras 

När vi jämförde sambandet mellan arbetstillfredsställelse och arbetsmiljöns 
faktorer fann vi ett positivt samband mellan formellt respektive informellt 
lärande. Vilket innebär att när respondenterna upplever att de trivs så 
kommer de också lära sig bättre både genom formellt och informellt 
lärande, men det kan även innebära att de lär sig mer när de upplever att de 
trivs bättre. De respondenter som uppgav att de inte trivs lär sig däremot 
sämre av båda varianterna av lärande. Den tidigare forskningen säger även 
att det informella lärandet inte bara bidrar till kunskap utan även till 
gemenskap (Gnaur, 2015). När en medarbetare upplever arbetstillfreds-
ställelse så leder det till att de blir uppmärksamma för de sociala relatio-
nerna på arbetsplatsen, och i sin tur blir en del av gemenskapen (Conway & 
Foskey, 2015). På så sätt delar medarbetarna med sig av sina erfarenheter, 
vilket leder till att man hjälper varandra och samarbetar bättre. Goda 
relationer med kollegor utvecklas genom arbetstillfredsställelse. Om med-
arbetarna på en arbetsplats inte har tillgång till informellt lärande kan det i 
sin tur leda till en sämre social relation till kollegor och då kan arbets-
tillfredsställelsen sjunka (Gnaur, 2015). Kock (2010) förklarar även att om 
man deltar i det formella lärandet så kan det öka ens förmåga att lära sig 
genom det informella lärandet. Detta kan vara en anledning till att de som 
uppgett att de trivs bra på sin arbetsplats även har svarat att de upplever 
delaktighet och uppskattning. Detta kan vi koppla ihop med Illeris tre 
dimensioner av lärmiljö, i detta fall den sociokulturella lärmiljö som känne-
tecknas av gemenskap på arbetsplatsen och den teknisk-organisatoriska 
lärmiljö som kännetecknas av den sociala interaktionen (Illeris, 2015).  

Arbetsmiljöns faktorer och arbetstillfredsställelse 

Som tidigare nämnts har arbetstillfredsställelse starka positiva samband 
mellan delaktighet, stöd från chefen genom handledning samt uppskattning 
från chefen. Det positiva sambandet med arbetstillfredsställelse betyder att 
ju bättre respondenten trivs, desto mer stöd och uppskattning får de från 
chefen. De känner sig även mer delaktiga än de respondenter som inte trivs i 
samma utsträckning. De respondenter som trivs väldigt bra har också 
uppgett att de själva har möjlighet att påverka hur de genomför sitt arbete 
samt att de upplever att de har tillgång till nya/varierande arbetsuppgifter. 
Meningsfullt arbete, feedback från chefen samt att våga be om hjälp hade 
också positiva samband med arbetstillfredsställelse. Alla dessa faktorer kan 
hänföras till Kaufmann och Kaufmanns (2005) teori om individ- och 
organisationsfaktorer. Som exempel kan meningsfullt arbete relateras till 
individfaktorer medan feedback från chefen, att våga be om hjälp och 
delaktighet är exempel på faktorer som relateras till organisationsfaktorer.  

En slutsats som kan dras från detta resultat är att dålig arbetstillfredsställelse 
har ett samband med begränsningar på arbetsplatsen. I de fall respond-
enterna har uppgett att de inte trivs så har det även funnits ett samband med 
möjligheten att påverka sitt arbete och delaktighet i beslut. Det är inte bara 
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begränsningar i arbetsuppgifterna, utan även begränsningar i den sociala 
relation som existerar mellan medarbetare och kollegor respektive med-
arbetare och chef. Till exempel genom att inte våga be om hjälp eller att inte 
känna sig uppskattad. Begränsningar på arbetsplatsen tyder på en restriktiv 
lärmiljö som hindrar medarbetarnas lärande. I vår studie kan vi inte uttala 
oss om orsakssamband men Conway och Foskey (2015) beskriver att en 
restriktiv lärmiljö karaktäriseras av minskade möjligheter till delaktighet, 
minskat lärande, ökade sjukskrivningar och utbrändhet. Vi kan alltså inte 
dra någon slutsats om låg arbetstillfredsställelse bidrar till en dålig 
arbetsmiljö, eller om en dålig arbetsmiljö bidrar till en lägre arbetstillfreds-
ställelse. 

 

I resultatet av den öppna frågan har vi hittat faktorer som karaktäriserar en 
expansiv lärmiljö. Dessa faktorer är bland annat givande, varierande, 
utmanande och utvecklande arbetsuppgifter samt dess innehåll. En annan 
faktor som respondenterna uppgav var viktig för deras arbetstillfreds-
ställelse var autonomi, vilket innebär att man har möjlighet till att vara 
oberoende samt att själv kunna styra sina arbetsuppgifter. Autonomi är en 
viktig del av en av lärmiljöns tre dimensioner som beskrivs av Illeris (2015) 
som teknisk-organisatorisk lärmiljö. Förutom autonomi är bland annat 
möjligheten till social interaktion, arbetsfördelning, arbetsinnehåll och 
belastning viktiga i en teknisk-organisatorisk lärmiljö (se figur 1, s.5). De 
faktorer som ingår i Illeris (2004) modell över lärmiljön visade sig också 
vara viktiga för våra respondenter, då de har svarat att det är viktigt med en 
god social relation till sina kollegor, förtroende för chefen, att få ha 
utvecklande och varierande arbetsuppgifter samt möjligheten till att påverka 
sin arbetsplats. Respondenternas svar i den öppna frågan kunde bekräfta 
många av de faktorer som den tidigare forskningen har påvisat är viktigt för 
arbetstillfredsställelse. Svaren kunde även stärka det resultat vi fått genom 
de slutna frågorna. Då en stor andel av respondenterna var anställda på ett 
universitet så var det många av dem som svarade att studentkontakt var 
viktig för deras arbetstillfredsställelse, då de ville nå ut till studenterna och 
se dem utvecklas. Lärarna ansåg även att de ville ha akademisk frihet bland 
annat genom att ha tid för forskning. 

Övriga faktorer 

Två av de frågorna vi hade med i enkäten som hamnar under kategorin 
“övriga faktorer” handlade om lön. Vi valde att utesluta dessa från resultatet 
då formuleringen av frågorna tyvärr inte visade det de hade till syfte att 
undersöka. Frågorna lydde: “lönen är viktig för att jag ska trivas på min 
arbetsplats” respektive “det viktigaste i mitt arbete är att tjäna pengar”. Vi 
vill dock fortfarande diskutera det resultat vi fick fram. Vid resultatanalysen 
gick det att urskilja att många respondenter ansåg att lönen var viktig, men 
vid frågan om huruvida lönen är det viktigaste så svarade majoriteten att det 
inte stämmer. Detta kan antyda att lönen faktiskt är en viktig del av den 
upplevda arbetstillfredsställelsen, men att om respondenterna får välja så 
finns det andra faktorer än lönen som är det viktigaste. Även om lönen inte 
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är det viktigaste i respondenternas arbetstillfredsställelse, så har den ändå en 
viss betydelse. Många respondenter svarade i den öppna frågan att för att de 
ska känna arbetstillfredsställelse så är det viktigt med en marknadsmässig 
lön eller en lön som motsvarar det arbete man utför - precis som Laschinger 
H.K.s. (2012) beskriver att arbetstillfredsställelse är kopplat till lön och 
belöningar.  

Vår teoretiska utgångspunkt utgår från en kombination av Herzbergs 
tvåfaktorteori och Kaufmann och Kaufmanns (2005) beskrivning av arbets-
tillfredsställelse. En slutsats som går att dra utifrån teorin och resultatet är 
att respondenterna i undersökningen har relativt hög prestationsmotivation, 
då lönen inte har visat sig ha lika stor betydelse för deras arbetstillfreds-
ställelse som möjligheten till varierande och utmanande arbetsuppgifter. 
Herzbergs tvåfaktorteori förklarar hur hygienfaktorer (exempelvis löne-
förhållanden) inte skapar arbetstillfredsställelse om de finns, men det skapar 
direkt missnöje om de saknas (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Precis som 
resultatet i vår studie visar så är det motivationsfaktorerna (uppskattning, 
utveckling och ansvar, med mera) som skapar arbetstillfredsställelse hos 
respondenterna, samtidigt som de har svarat att lönen är viktig för deras 
arbetstillfredsställelse.  

Anställningstid och arbetsmiljöns faktorer 

Fyra starka negativa samband mellan anställningstid och arbetsmiljöns 
faktorer redovisades i resultatet. Dessa var: att få vara delaktig vid beslut 
som tas om arbetsplatsen; stöd från chefen genom handledning; feedback 
samt uppskattning. Alla dessa samband var negativa, vilket visar att de 
respondenter med längre anställningstid inte har svarat lika högt på dessa 
frågor som de med kortare anställningstid har gjort. Djordjević, m.fl. (2015) 
förklarar att stöd från både chef och kollegor är väldigt viktigt för att uppnå 
arbetstillfredsställelse både för nyanställda och för de som varit anställda 
under en längre tid. Därför fann vi detta resultat oerhört intressant, då det 
tyder på att ju högre anställningstid man har desto mindre stöd får man från 
chefen. I en jämförelse med respondenter med mindre anställningstid står 
det tydligt att dessa i högre utsträckning får handledning, stöd, feedback och 
är mer delaktiga än sina kollegor med en högre anställningstid. Den tidigare 
forskningen säger att nyanställda vill att chefen tar på sig rollen som 
handledare istället för att endast “leda” för att kunna få mer tid på sig att lära 
sig de nya arbetsuppgifterna (Jusoh, 2011). Resultatet i vår studie stämmer 
överens med tidigare forskning då respondenterna med mindre anställnings-
tid svarade att de i hög utsträckning får stöd av sin chef genom handledning. 
Denna grupp respondenter angav även att de får mycket feedback från sin 
chef, till skillnad från de som varit anställda i fler år som inte upplever att de 
får lika mycket feedback. Resultatet visade dessutom ett positivt samband 
mellan anställningstid och huruvida respondenten känner sig begränsad till 
sina arbetsuppgifter. Det positiva sambandet innebär att begränsningarna 
ökar i samband med antal arbetade år. Alltså ju längre anställningstid desto 
mer begränsade känner sig respondenterna.  
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Anställningstid och arbetstillfredsställelse 

Tidigare forskning visade att ju längre anställningstid desto högre är arbets-
tillfredsställelsen bland bibliotekarier (Galbraith, Fry & Garrison, 2016). 
Däremot leder längre anställningstid bland lärare till lägre arbets-
tillfredsställelse (Van Maele & Van Houtte, 2012). Vårt resultat har visat att 
ju längre anställningstid respondenterna har desto lägre är arbetstillfreds-
ställelsen. Vi har funderat på vad som kan vara orsaken till att våra respond-
enter med längre anställningstid upplever lägre arbetstillfredsställelse. En av 
orsakerna kan vara att det finns en tredje, okänd faktor som spelar in i 
respondenternas arbetstillfredsställelse. Ett exempel på en sådan faktor kan 
vara omorganisation på arbetsplatsen som kan påverka arbetstillfreds-
ställelsen negativt. Andra faktorer som det kan bero på är om respond-
enterna verkligen tycker om sitt yrke eller om deras personlighet eller 
privatliv kan ha inflytande på deras upplevda arbetstillfredsställelse. 

Anställningstid och lärandetyper 

I resultatet kunde vi utläsa ett negativt samband mellan anställningstid och 
föredragen lärandetyp. För de respondenter med högre anställningstid var 
formellt lärande inte den föredragna lärandetypen, till skillnad från de med 
lägre anställningstid som ansåg att de lärde sig bäst med genom formellt 
lärande. En spekulation kring varför de som arbetat längre inte föredrar 
formellt lärande kan vara de upplever att de redan har en bred kunskap inom 
sitt yrke. På samma sätt kan vi spekulera kring varför respondenterna med 
lägre anställningstid föredrar formellt lärande, detta kan bero på att de 
fortfarande är nya på arbetet och har mycket kvar att lära sig. Då det 
saknades ett samband mellan informellt lärande och anställningstid kan vi 
ställa oss frågan om vi har undersökt rätt sak eller om vi skulle ha 
omformulerat frågan, då forskning visat att informellt lärande är viktigt i 
medarbetarnas arbetsmiljö (Gnaur, 2015). Även våra resultat i en univariat 
analys visade att respondenterna ansåg att informellt lärande är viktigt. Så 
trots att det inte finns något signifikant samband så visar analysen att det 
föredrogs. 
 
Illeris (2015) beskriver i sin modell om lärmiljö hur medarbetarnas 
läroförlopp påverkas av medarbetarnas arbetserfarenhet (vår definition är 
anställningstid) samt de formella utbildningar man erhåller. Det är dessa 
som ligger till grund för deras socialisation på arbetsplatsen, samt deras 
egna framtidsutsikter. Medarbetarnas läroförlopp är inget som sker av sig 
självt eller som naturligt leder fram till en expansiv lärmiljö, utan läro-
förloppet sker i samband med sociokulturell eller teknisk-organisatorisk 
lärmiljö. Med andra ord kan en medarbetare utifrån sina tidigare erfaren-
heter ha goda framtidsutsikter, men saknas en stödjande sociokulturell eller 
teknisk-organisatorisk lärmiljö så kan inte heller medarbetaren utvecklas. 
Då Illeris modell över lärmiljö innebär att man socialiserar med människor 
så innebär det att man även lär sig av andra människors tidigare erfar-
enheter, utbildning och kunskap. Därmed är en kombination av formellt och 
informellt lärande viktigt för en expansiv lärmiljö. 
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Slutsatser och implikationer 

Slutsatser 

I vår första och andra problemformulering går det inte att svara på vilka av 
arbetsmiljöns faktorer som påverkar arbetstillfredsställelse respektive vilken 
lärandetyp som föredras, då vi kan påvisa samband mellan faktorerna men 
dock inte kausalitet med den här undersökningen. Det går alltså inte att 
utläsa om det finns en tredje okänd faktor som kan påverka resultatet. I vår 
undersökning kan vi däremot utläsa samband mellan de övergripande 
faktorer i arbetsmiljön som är viktiga för respondenternas arbetstillfreds-
ställelse. De faktorer som visade ett samband i vår analys och den öppna 
frågan var informellt och formellt lärande, delaktighet i beslut, stöd från 
chefen genom handledning, uppskattning från arbetsledaren, att kunna 
påverka hur man ska genomföra sitt arbete, varierande arbetsuppgifter, 
meningsfullt arbete, autonomi och att våga be om hjälp. Detta resultatet var 
inte något som förvånade oss, då den tidigare forskningen och våra 
teoretiska utgångspunkter stödjer vårt resultat. Den sociala delen i arbetet är 
viktig, men även arbetsuppgifternas karaktär och möjligheten till variation 
påverkar den upplevda arbetsmiljön. I den sociala delen ingår bra och 
trevliga kollegor samt en chef som ger stöd och uppskattning till sina 
anställda. Ett intressant resultat var att respondenternas lärande påverkas av 
hur de trivs på arbetet, och de som trivs på sin arbetsplats lär sig bra oavsett 
lärandetyp. I den öppna frågan svarade även lärarna från universitetet att 
studentkontakten var viktig, då de ville nå ut till studenterna och se dem 
utvecklas. Den akademiska friheten var också en viktig faktor, då de ville ha 
tid för forskning och kunna planera sitt arbete.  
 
Det samband resultatet visade mellan olika lärandetyper var att formellt 
lärande hade ett samband mellan stöd från chef genom handledning 
respektive uppskattning av arbetsledaren. Informellt lärande hade ett 
samband mellan delaktighet vid beslut och uppskattning från arbetsledaren. 
Något som är intressant är att respondenterna som anser att de lär sig bäst 
genom informellt lärande även upplever att de är mer delaktiga vid beslut 
som tas om arbetsplatsen. Medan de respondenter som anser att de lär sig 
bäst genom formellt lärande i större utsträckning upplever mer stöd och 
uppskattning från sin arbetsledare eller chef. En spekulation till detta kan 
vara att det informella lärandet sker på hela arbetsplatsen - framför allt 
mellan kollegor, medan det formella lärandet ofta sker genom utbildningar 
där chefen behöver följa upp lärandet och lämna feedback. Med andra ord 
har man en annan typ av kontakt med chefen i formella utbildnings-
situationer.  
 
I vår tredje problemformulering så visade vårt resultat ett samband mellan 
några av arbetsmiljöns faktorer och anställningstid. Sambandet visade att de 
med längre anställning inte upplever delaktighet vid beslut, stöd från chefen, 
feedback eller uppskattning från sin arbetsledare i samma utsträckning som 
de med mindre anställningstid. En spekulation kring varför resultatet ser ut 
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på detta sätt är att nyanställda behöver mer stöd och hjälp i början av 
anställningen, till skillnad från de som varit anställda en längre tid. Att 
anställda med en högre anställningstid inte får stöd och hjälp i samma 
utsträckning kan bero på att det finns ett antagande om att de redan kan allt 
de behöver kunna och att om de behöver hjälp så går de själva till chefen 
och ber om det. Detta är givetvis inget vi kan konstatera, utan vi behöver i 
så fall undersöka det vidare till exempel genom intervjuer i en kvalitativ 
studie. 
 
Vi fann ett samband mellan anställningstid och arbetstillfredsställelse som 
visade att de som arbetat på sin arbetsplats i en längre tid, trivdes sämre än 
de som arbetat en kortare tid. Detta resultat är något som både stödjer och 
går emot vår tidigare forskning, då vi har fått fram resultat från båda hållen. 
I vår artikel för bibliotekariernas trivsel på arbetet så säger den att de trivs 
bättre ju längre de arbetat, medan artikeln om lärare sa att de trivdes sämre 
ju längre de hade arbetat. En likhet med vårt resultat är att många av våra 
respondenter arbetar inom skolväsendet, och detta skulle kunna tolkas som 
att de som arbetar inom skolväsendet eller som lärare trivs sämre ju längre 
de arbetat.  I resultatet hittade vi även ett negativt samband mellan 
anställningstid och formellt lärande. Vår spekulation kring det vi nämnde i 
resultatdiskussionen är att ju mindre man arbetat, desto mer behöver man 
lära sig om sitt nya yrke eller sina arbetsuppgifter. Då är formellt lärande 
eventuellt det bästa sättet att lära sig ny kunskap. De som arbetat en längre 
tid kan eventuellt uppleva att de redan har den kunskap som erhålls genom 
formellt lärande och därför anser de inte att det är av lika stort värde. 

Implikationer  

Vad ska då vi som personalvetare inom arbetslivspedagogik göra för att 
handskas med detta område? Det är viktigt att tänka på att alla individer har 
olika förutsättningar för lärande och vad som leder till deras arbetstillfreds-
ställelse. En gemensam nämnare för alla individer är dock den sociala 
gemenskapen som ligger till grund för det informella lärandet. Om den 
sociala kulturen saknas så kan det hindra individers utveckling. Vår 
praktiska tillämpning hade varit att vi hade velat erbjuda mer stöd för alla, 
oavsett hur länge man arbetat på arbetsplatsen. Vi anser att även om man 
arbetat i 15 år så kan man fastna med sina arbetsuppgifter och behöva hjälp, 
stöd och uppskattning. Utifrån resultatet verkar det som att de som arbetat 
en kortare tid verkar nöjda med mängden stöd och uppskattning de erhåller. 
Vi menar med detta att chefen borde stötta alla medarbetare i lika stor 
utsträckning. Att ha en öppen miljö genom till exempel arbetsplatsträffar 
som sker kontinuerligt, där varje individ får vara med och påverka sin 
arbetsplats kan vara ett sätt att göra alla delaktiga. För att uppmuntra 
delaktighet kan man exempelvis avsluta varje arbetsplatsträff med att fråga 
medarbetarna om de har några synpunkter eller förslag på förbättringar.  

 
Sammanfattningsvis anser vi att det inte är helt enkelt att definiera de 
faktorer som påverkar en medarbetares arbetstillfredsställelse och lärmiljö 
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då de flesta faktorer är djupt sammanvävda med varandra. De faktorer som 
karaktäriserar arbetstillfredsställelse går även att finna i arbetsplatsens 
lärmiljö och tvärtom. Alla dessa faktorer är även en del av arbetsmiljön. Det 
är ett komplext ämne som inte går att stapla upp i “bra” och “dåligt”, då 
medarbetarnas personlighet, sociala bakgrund, värderingar och inre arbets-
värden även har en stark inverkan på arbetstillfredsställelse och lärmiljö. 
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I 

Missiv 
Hej! 

Vi heter Nadja Corrigox och Hanna Malmqvist och studerar Personal och arbetslivs-
programmet med inriktning arbetslivspedagogik på Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu 
håller vi på med vår C-uppsats där vi har valt att använda oss av en enkät. Vi vill med 
hjälp av enkäten undersöka vad som påverkar trivsel och lärande hos medarbetare som 
har en tillsvidareanställning. 

 

Med hjälp av ditt deltagande så hjälper du oss att besvara vår forskningsfråga. Enkäten 
är helt anonym och du behöver varken lämna namn eller personliga uppgifter och den 
kommer endast ta ca 5-10 minuter att genomföra. Ifall du skulle vilja ta del av vår studie 
eller har några andra frågor kring vår undersökning är du varmt välkommen att kontakta 
oss eller vår handledare. 

 

Kontaktuppgifter:  

Hm222gr@student.lnu.se 

nc222by@student.lnu.se 

 

Kontaktuppgifter handledare: 

marie.hallback@lnu.se  

Universitetsadjunkt 

Institutionen för pedagogik 

Linnéuniversitetet 

351 95 Växjö 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Enkät 
 

Enkätundersökning 
 
Ålder  
 
 
Vilket kön har du? (Med kön menar vi könsidentitet, alltså det kön du identifierar dig 
som). 
Kvinna Man 
 
Arbetslivserfarenhet (antal arbetade år i företaget) 
0-1 år  1-2 år  2-3 år 3-5 år 6 år eller mer 
 
Hur trivs du på din arbetsplats?  
1 2 3 4 5 6 
Inte alls bra     Mycket bra 
 
Jag lär mig bäst genom utbildningar som erbjuds på arbetsplatsen. 
1 2 3 4 5 6 
stämmer inte alls    stämmer bra 
 
Jag lär mig bäst genom att fråga mina kollegor. 
1 2 3 4 5 6 
stämmer inte alls    stämmer bra 
Bra samarbete med mina kollegor är viktigt för min trivsel.* 
1 2 3 4 5 6 
stämmer inte alls    stämmer bra 
 
Jag anser att jag får vara delaktig vid beslut som tas om arbetsplatsen. 
1 2 3 4 5 6 
stämmer inte alls    stämmer bra 
 
Jag vill vara delaktig vid beslut som tas om arbetsplatsen.* 
1 2 3 4 5 6 
stämmer inte alls    stämmer bra 
 
Jag anser att jag har möjlighet till att utföra nya eller varierande arbetsuppgifter. 
1 2 3 4 5 6 
stämmer inte alls    stämmer bra 
 
Jag vill ha möjlighet till nya eller varierande arbetsuppgifter* 
1 2 3 4 5 6 
stämmer inte alls    stämmer bra 
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III 

Jag anser att jag blir mer effektiv när jag får utföra nya arbetsuppgifter på arbetsplatsen* 
1 2 3 4 5 6 
stämmer inte alls    stämmer bra 
 
Jag anser att jag är begränsad till mina arbetsuppgifter. 
1 2 3 4 5 6 
stämmer inte alls    stämmer bra 
 
Jag anser att mitt arbete är meningsfullt för mig själv  
1 2 3 4 5 6 
stämmer inte alls    stämmer bra 
 
Jag anser att jag blir utmanad i mitt arbete 
1 2 3 4 5 6 
stämmer inte alls    stämmer bra 
 
Jag anser att jag har en god fysisk arbetsmiljö. (Till exempel temperatur och buller) 
1 2 3 4 5 6 
stämmer inte alls    stämmer bra 
 
Lönen är viktig för att jag ska trivas på min arbetsplats* 
1 2 3 4 5 6 
stämmer inte alls    stämmer bra 
 
Jag anser att det viktigaste med mitt arbete är att tjäna pengar* 
1 2 3 4 5 6 
stämmer inte alls    stämmer bra 
 
Jag får stöd från chefen i arbetet genom handledning 
1 2 3 4 5 6 
stämmer inte alls    stämmer bra 
 
Jag får feedback i mitt arbete från min chef 
1 2 3 4 5 6 
stämmer inte alls    stämmer bra 
 
Ifall jag fastnar med en arbetsuppgift, så vågar jag be om hjälp. 
1 2 3 4 5 6 
stämmer inte alls    stämmer bra 
 
Jag anser att det är viktigt med en god social relation med mina kollegor.* 
1 2 3 4 5 6 
stämmer inte alls    stämmer bra 

Jag känner mig uppskattad av min arbetsledare mitt arbete. 

1 2 3 4 5 6 
stämmer inte alls    stämmer bra 
 



 

 

 

Jag kan själv påverka planeringen av mitt arbete. 

1 2 3 4 5 6 
stämmer inte alls    stämmer bra 

Jag kan påverka hur jag ska genomföra mitt arbete. 

1 2 3 4 5 6 
stämmer inte alls    stämmer bra 
 
Vilka tre faktorer anser du bidrar till att du trivs på arbetsplatsen?  
(fritext) 
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Databas & 
Datum 

Sökfråga Avgränsningar Sökträffar  Utvalda artiklar till 
resultatet 

 
 
ERIC 
7/11-16 

 
DE ”workplace 
learning”, DE 
”wellbeing” 

Vetenskapliga  
(Peer- review) tidskrifter 
+ Publ. datum 
2007-2016 
* Akademiska Tidskrifter 

 
 
         12 
 

 
Apprentices Thriving at 
Work: Looking through 
an Appreciative Lens 
(2015). 

 
 
ERIC 
7/11-16 
 

 
 
Worker well-
being, workplace 
learning  

 
*Vetenskapliga  
(Peer- review) tidskrifter 
+ Publ. datum 
2015 
* Akademiska Tidskrifter 

 
 
 
          3 

 
Seizing Workplace 
Learning Affordances in 
High-Pressure Work 
Environments (2015). 

Academic 
Search 
Premier 
(EBSCO) 

7/11-16 

 

 
job satisfaction, 
learning 
environment 

 
 
*Vetenskapliga  
(Peer- review) tidskrifter 
+ Publ. datum 

2011-2016  
* Akademiska Tidskrifter 

 
 
    
 
         99 

 
 
Expectation gaps, job 
satisfaction, and 
organizational 
commitment of fresh 
graduates (2011). 

Academic 
Search 
Premier 
(EBSCO) 

15/11-16 

 

 

 
 
Learning 
environment, 
Workplace NOT 
students 

 
 
 
* Vetenskapliga  
(Peer- review) tidskrifter 
+ Publ. datum 
2015-2016 
* Akademiska Tidskrifter 

 
 
          
           
 
       182 
          

 
 
 
 
Teaching and learning in 
workplace: contemporary 
perspectives (2015) 

 
 
ERIC 
23/11-16 

 
 
Illeris, learning 
environment 

 
* Vetenskapliga  
(Peer- review) tidskrifter 
+ Publ. datum 
2003-2015 
* Akademiska Tidskrifter 

 
 
 
          7 
          

 
 
A model for learning in 
working life (2008) 

Academic 
Search 
Premier 
(EBSCO) 

25/11-16 

 
 
 

job satisfaction, 
factor, learning 

 
 
* Vetenskapliga  
(Peer- review) tidskrifter 
+ Publ. datum 
2005-2016 
* Akademiska Tidskrifter 

 
 
 
 
         89 

 

Motivation and job 
satisfaction of health 
workers in a specialized 
health institution in 
Serbia (2015). 

Academic 
Search 
Premier 
(EBSCO) 

28/11-16 
 

 
 

 
job satisfaction, 
factors,  learning 

 
 
* Vetenskapliga  
(Peer- review) tidskrifter 
+ Publ. datum 
2011-2016 
* Akademiska Tidskrifter 

 
 
 
 
         89 

 
 
 
Job and career 
satisfaction and turnover 
intentions of newly 
graduated nurses (2012). 



 

 

Academic 
Search 
Premier 
(EBSCO) 

19/12-16 
 

 

Job 
satisfaction, 
well-being, 
attitude 

 
* Vetenskapliga  
(Peer- review) tidskrifter 
+ Publ. datum 
2016 
* Akademiska Tidskrifter 

 

 

        21 

 

The impact of faculty 
status and gender on 
employee well-being in 
academic libraries 
(2016). 

 

Academic 
Search 
Premier 
(EBSCO) 

28/11-16 
 

 
 
 
Learning, work 
environment 

 
 
* Vetenskapliga  
(Peer- review) tidskrifter 
+ Publ. datum 
2014-2016 
* Akademiska Tidskrifter 

 
 
 
 
        228 

 

Creating a Healthy Group 
Work Learning 
Environment in Law 
Classes (2014). 

Academic 
Search 
Premier 
(EBSCO) 

19/12-16 
 

 
 
 
Job satisfaction, 
years of 
experience, work 
environment 

 
 
* Vetenskapliga  
(Peer- review) tidskrifter 
+ Publ. datum 
2011-2016 
* Akademiska Tidskrifter 

 
 
 
 
         81 

 
 
The role of teacher and 
faculty trust in forming 
teachers' job satisfaction: 
Do years of experience 
make a difference? 
(2012). 
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