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Abstrakt 

Arbetsmotivation är ett välstuderat område inom arbetspsykologin. Syftet med föreliggande 

studie var att undersöka om faktorerna kön, ålder och empati hos ledaren predicerar inre 

respektive yttre arbetsmotivation. Även könsskillnader i arbetstillfredsställelse beroende på 

anställningstidens längd undersöktes. I denna kvantitativa studie deltog säljare och tjänstemän 

inom privata sektorn. Av dessa var 43 kvinnor och 56 män. Job Satisfaction Questionnaire 

(JSQ) baserat på Herzbergs tvåfaktorsteori användes för att mäta arbetsmotivation och 

arbetstillfredsställelse. Formuläret innehöll även fyra demografiska frågor samt fem 

påståenden gällande empatin hos ledaren som baserades på Interpersonal Reactivity Index 

(IRI). Statistisk prövning med Multipel Regressionsanalys och partiell korrelation visade att 

inre och yttre arbetsmotivation förklarade 10 % av empatiskt ledarskap. Övriga faktorer 

förklarade under 1 %. Statistisk analys med Manova avseende könsskillnader i 

arbetsmotivation visade att män hade signifikant högre inre och yttre arbetsmotivation än 

kvinnor. Könsskillnader i arbetstillfredsställelse beroende på anställningstidens längd 

prövades med tvåvägs ANOVA för mellangruppsmätning. Även här visade resultatet en 

statistisk signifikant könsskillnad. En tolkning till resultatet kan vara att empatiskt ledarskap 

skapar goda förutsättningar för arbetsmotivation. I diskussionen förs resonemang om 

resultatet i relation till tidigare forskning. 

 

Nyckelord: Arbetsmotivation, ledarskap, empati, arbetstillfredsställelse och kön. 
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Abstract 

Work motivation is a well-studied area of work psychology. The aim of the present study was 

to investigate whether the factors of gender, age and empathy of the leader predicts internal 

and external motivation. Although gender differences in job satisfaction depending on length 

were investigated. In this quantitative study participated sellers and administrative staff in the 

private sector. Of these were 43 women and 56 men. Job Satisfaction Questionnaire (JSQ) 

based on Herzberg's Two-Factor Theory were used to measure work motivation and job 

satisfaction. The questionnaire also contained four demographic questions and five statements 

regarding the empathy of the leader based on the Interpersonal Reactivity Index (IRI). 

Statistical testing with Multiple Regression Analysis and partial correlation showed that 

internal and external motivation was explained by 10% of empathetic leadership. Other 

factors explained less than 1%. Statistical analysis with Manova regarding gender differences 

in work motivation showed that men have significantly higher internal and external 

motivation than women. Gender differences in job satisfaction depending on work length was 

tested using two-way ANOVA for between group measurements. Results showed a 

statistically significant gender difference. One interpretation of the result can be that 

empathetic leadership creates good conditions for work motivation. The discussion is carried 

on effect on the outcome in relation to previous research.  

 

Keywords: Work motivation, leadership, empathy, work satisfaction and gender. 
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Introduktion 

Arbetet är idag en viktig del i människans liv. I genomsnitt spenderas åtta timmar av dygnet 

på arbetsplatsen. En positiv sinnesstämning efter arbetsdagens slut är viktig då det kan spegla 

av sig i det privata livet (Kazemi, 2009). Arbetstagare som känner sig nöjda och tillfreds med 

sin arbetssituation genererar en rad fördelar. Hög arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse 

anses öka välmående hos individen, arbetsprestationen samt lojaliteten gentemot företaget, 

(Myers & Tietjen, 1998). En faktor som är av stor betydelse för arbetsmotivationen är 

ledarskapet. En ledare som förstår sina medarbetares känslor och har förmågan att uttrycka 

empati skapar en god grund för goda relationer på arbetsplatsen (Avolio & Bass, 1995). Detta 

kan bidra till ökad arbetsmotivation som i sin tur leder till ökad effektivitet på arbetsplatsen, 

mindre frånvaro och lägre personalomsättning (Kellett, Humphrey & Sleeth, 2006). 

Arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse hos arbetstagare är viktigt eftersom det bland 

annat är mer ekonomiskt gynnsamt för företag att sträva efter att behålla sin personal än att 

rekrytera ny personal (Iverson & Deely, 1997). I följande studie kommer ett empatiskt 

ledarskap i relation till arbetsmotivation studeras närmare. En rad faktorer kan förklara graden 

av arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse och i denna studie valdes kön, ålder och 

anställningstidens längd hos arbetstagare.  

 

Arbetsmotivation 

En namnkunnig arbetspsykolog har skrivit om vikten av att skilja på inre och yttre motivation. 

“Den inre världen är för människan viktigare än den yttre. Det människor går och drömmer 

om är för många viktigare än alla slags belöningar, pengar, befordran eller status. Drömmen 

är en stark drivkraft bakom motivationen och viljan”(Moxnes 1995). 

 

I boken “Från ledarskap till vinst” (2011) förklaras motivationspsykologin med begreppen 

drifter, känslor, behov, motiv och värderingar som leder till en process där många beteenden 

och reaktioner uppstår spontant. Denna inre process styr människors beteenden vilket innebär 

att det måste finnas förutsättningar för att kunna motivera arbetstagare. Ur ett 

organisationspsykologiskt perspektiv ger hög motivation hos arbetstagare en styrka att vilja 

göra sitt jobb vilket leder till att dennes förmåga används fullt ut och i sin tur gör att 

arbetstagaren utvecklas. Om arbetstagaren inte har motivation leder det på sikt till frustration 

och besvikelse. Sådana förhållanden skapar inga vinnare, bara förlorare och därför är det 

viktigt att komma till rätta med problematiken när den uppstår.  
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Upplever arbetstagare för många negativa känslor för sin ledare och sin arbetsplats kommer 

de att minska sitt mentala engagemang och deras motivation minskar. Det är alltså viktigt att 

ledaren kan kommunicera och lyssna till sina medarbetare (Larson, 2011). 

 

Herzberg (1993) skapade en teori utifrån behov på arbetsplatsen, som i sin tur genererar 

arbetstillfredsställelse och motivation (Herzberg, 1993). Den innefattar motivationsforskning 

från 1960-talet men är relevant än idag. Teorin delar in faktorer i två grupper, 

motivationsfaktorer och hygienfaktorer (Jönsson & Strannegård, 2009). Motivationsfaktorer 

är de inre faktorerna och innefattar arbetsuppgiftens art, ansvar och påverkan, erkännande och 

uppskattning, yrkeskunnande och personlig utveckling. Ju mer man har av dessa fem faktorer 

desto mer motiverad är man. Hygienfaktorer handlar om externa faktorer som kan påverka 

arbetstagaren positivt i sin motivation om de blir uppfyllda men mindre motiverade om de 

inte uppfylls. Dessa yttre motivatorer handlar om hur arbetstagaren upplever organisationens 

ledning, fysisk arbetsmiljö, lön och relationen till arbetskamrater (Herzberg, Mausner & 

Snyderman, 1993). Teorin har tidigare visat hur viktigt det är att ledaren försöker förstå varje 

enskild medarbetare för att kunna skapa motivation, meningsfullhet och engagemang i arbetet. 

Det är viktigt att vara medveten om att människor motiveras av olika saker som dessutom kan 

ändras i olika faser i livet och till och med kan vara beroende av dagsform och situation 

(Jönsson & Strannegård, 2009).  

 

Det som motiverar olika individer och de individuella skillnader som finns har länge varit ett 

syfte inom arbetspsykologin att studera eftersom det påverkar arbetstillfredsställelsen och 

motivationen (Furnham, Eracleous & Chamorro-Premuzic, 2009). Organisationsforskare har 

föreslagit att det finns grundläggande skillnader i personliga egenskaper, värderingar, attityder 

och beteenden i olika generationer på arbetsplatser (Appelbaum, Serena, & Shapiro, 2004, 

Smola & Sutton, 2002). De hävdar att organisationer måste känna igen dessa skillnader (Egri 

& Ralston, 2004) för om det misslyckas kan kommunikationen med medarbetarna att 

äventyras och leda till lägre nivåer av engagemang och lojalitet (Lancaster & Stillman, 2002; 

Zemke, Raines, och Filipczak, 2000). 
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Arbetstillfredsställelse 

Grunden till nutida teorier om motivation och arbetstillfredsställelse finns för att 

organisationer bättre ska kunna influera sina arbetstagare till högre entusiasm inför sin 

arbetsroll (Stress and Porter, 1991). Arbetstillfredsställelse handlar om till vilken grad 

människor känner sig nöjda med sitt arbete (Warr, 2002) och diskuteras ofta som ett viktigt 

begrepp inom arbetspsykologi, (Warr, 2002). En individs arbetstillfredsställelse nås med 

faktorer och omständigheter som motiverar denne (Furnham, 1992). Herzberg (1993) menar 

att yttre motivationsfaktorerna måste uppfyllas för att inte låg arbetstillfredsställelse och 

missnöje skall infinnas hos individen. De inre motivationsfaktorerna kan dock inte bidra till 

arbetstillfredsställelse i sig, utan håller endast negativa aspekter borta. 

 

Ledarskap 

Det finns olika definitioner av empati. I denna studie har vi valt att definiera empati som 

förmåga att sätta sig in i och förstå en annan människas situation och känslor genom att visa 

medkänsla och förståelse, (Ulla Holm, 2001). Empati anses av flera forskare som en aspekt av 

emotionell intelligens (Bass, 1998; Mayer, Caruso & Salovey, 1999; Goleman 2000), och som 

en viktig egenskap hos en effektiv ledare (Wong & Law, 2002). Ledare som anser sig själva 

vara problemlösare och funktionella experter men som saknar empati tappar förmågan att 

kunna se praktiska saker med sunt förnuft. Därmed minskar anställdas motivation att utföra 

uppgifter villigt. Det har visat sig att ledare med empatisk förmåga är bättre rustade när 

problem uppenbarar sig eftersom de lättare får bra rådgivning och hjälp från kollegor. 

Ytterligare fördel med empatiskt ledarskap är att det skapar förståelse för vad arbetstagaren 

behöver och kan därför tillgodose dem med konstruktiv feedback. Dagens moderna företag 

har uttryckt att det är kostnadseffektivt och lönande att ha en empatisk ledning i 

organisationen (Dalip Singh, 2006). Även Engquist (1994) menar att ledare ska uttrycka 

värme och kunna leva sig in i andras känslor men att det även är viktigt med styrka för att visa 

att han/hon kan driva frågor. Människor kan följa en stark ledare men far illa av dennes 

frånvaro av känsla för andra människor. En ledare med kombinationen av egenskaperna 

styrka och värme utgör alltså en god plattform för att medarbetarna ska vilja följa sin ledare 

(Anders Engquist, 1994). 

 

Holt & Marques (2012) anser att empati är en färdighet som bör ingå i ledarskap för att ha 

förmåga att uppfatta andras emotioner, känslor och behov. Empatisk förmåga är positivt för 

att hjälpa andra att reglera sina emotioner och på så vis effektivare uppnå önskvärda mål.  
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Holt & Marques (2012) studerade vilka egenskaper som är väsentliga för att vara en effektiv 

ledare. Deltagarna var ekonomistudenter som fick rangordna 10 olika ledaregenskaper. 

Resultatet visade att studenterna rankade empati bland de minst viktiga egenskapen som en 

ledare bör ha för att vara effektiv. Forskarna anser att den låga rankningen av empati kan bero 

på att deltagarna var unga vuxna i ålder 21 till 30 år och drar därför slutsatsen att empatiskt 

tänkande kräver en mognadsprocess och är ännu inte fullt utvecklad hos studenterna, samt att 

studien avslöjar ett behov av att ekonomistudenter behöver fokusera mer på empati och andra 

mjuka färdigheter. Trots studiens resultat belyser ändå artikeln vikten av empatisk förmåga 

bland ledare i organisationer då det kan anses att psykopatiska och narcissistiska drag är 

motsatsen till empati. Eftersom ledare med psykopatiska eller narcissistiska drag i sin 

personlighet oftast är manipulativa, egocentriska, har brist på självbehärskning och 

ansvarstagande kan arbetet bli alltför ostimulerande vilket kan leda till att de drar ner hela 

organisationen de arbetar för (Holt & Marques, 2012). Dessa antaganden får även stöd av 

Boddy (2010) som fann i sin forskning att anställda i arbetsmiljö där psykopater befanns sig 

led mer av arbetsrelaterade slitningar orsakade av mänskliga anledningar än anställda i 

arbetsmiljö utan psykopater. Boddy (2010) menar att ledare med psykopatliknande drag har 

negativa effekter både internt och externt i de organisationer de befinner sig i eftersom deras 

beteende påverkar anställdas engagemang samt att de känner sig mindre involverade, 

uppskattade och belönade. 

 

Relationsorienterad ledarskapsstil är ytterligare en beskrivning av ledarskap som innefattar 

empati som bakomliggande egenskap hos ledaren. Det relationsorienterade ledarskapet visar 

därmed beteenden såsom hänsyn, som kännetecknas av ömsesidig tillit, respekt och stöd för 

en annan persons idéer och uppskattning av deras känslor. En hög grad av hänsyn innebär 

således en stark känslighet för anhängarnas behov (Judge, Piccolo, & Ilies, 2004). I 

arbetslivsinstitutets rapport Ledarskap och medarbetares hälsa (2004)  konstaterar forskaren 

att chefer som är relationsorienterade, visar intresse och omtanke om sina medarbetare och 

samtidigt ger god vägledning påverkar medarbetarnas trivsel och därmed hälsa i positiv 

riktning. Det finns till synes flera benämningar och definitioner på olika stilar på ledarskap 

och egenskaper hos ledaren. I denna studie lades fokus på den empatiska förmågan som 

egenskap hos ledaren och det var arbetstagaren själv som gjorde en skattning av sin ledares 

empati. 
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Ålder, anställningslängd och kön 

Furnham et al., (2009) har undersökt hur personlighet och demografiska data såsom ålder och 

anställningslängd predicerar nivån av arbetsmotivation. Resultatet visar ett samband mellan 

kortare anställningslängd och högre allmän arbetstillfredsställelse samt att det finns 

åldersskillnader i den inre arbetsmotivationen men inte i den allmänna 

arbetstillfredsställelsen. Howard & Frink (1996) rapporterar att ålder inte gör någon skillnad i 

inre arbetsmotivation medan Oswald & Warr (1996) visar på en U formad kurva i 

arbetsmotivation som börjar högt vid 20 års ålder och är lägst vid 38 års ålder för att sedan 

vända uppåt igen. De anser att den nedåtgående kurvan kan förklaras av andra livssituationer 

som exempelvis att familjebildandet är anledning att arbetsmotivation minskar vid den åldern. 

Eskildsen & Kristensen (2003) har i sin studie i de nordiska länderna ett resultat som är 

nästintill perfekt linjär. Både motivation och arbetstillfredsställelse är som högst runt 60 år 

och lägst mellan 18 och 24 år vilket förklaras av författarna att det kan finnas både globala- 

och kulturskillnader. Det har även studerats om ålder skiljer sig i graden av arbetsmotivation 

och om skillnader i arbetsmotivation mer förklaras av chefsnivå än efter ålder. Individer på 

lägre chefsnivåer hade högre nivåer av extern motivation, medan individer på högre 

chefsnivåer hade högre nivåer av inre motivation. Arbetsmotivationen verkar vara mer 

relaterad till chefsnivå än till ålder 

 

Flera studier (Clark et al., 1996; Sousa-Poza & Sousa-Poza, 2000; 2000; Kalleberg & 

Mastekaasa, 2001) har visat att kvinnor är mer motiverade i sitt arbete än män. Eskildsen & 

Kristensen (2003) rapporterar däremot att det i de nordiska länderna inte finns några 

könsskillnader på varken arbetsmotivation eller arbetstillfredsställelse. De anser att resultatet 

kan förklaras av att den nordiska arbetsmarknaden är mer homogen med hänsyn till kön än i 

flertalet andra länder så som exempelvis skillnader i antalet kvinnor som arbetar heltid. 

Könsskillnader i arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse var huvudfrågan i Sousa-Poza & 

Sousa-Pozas (2000) studie som gjordes i 21 länder världen över, där endast fem länder visade 

en signifikant skillnad mellan män och kvinnor (Storbrittanien, Usa, Ungern, Nya Zealand 

och Spanien). I dessa fem länder hade kvinnor högre allmän arbetstillfredsställelse och 

arbetsmotivationen förklarades av hög säkerhet på jobbet, samhällsnyttiga arbetsuppgifter 

samt goda relationer med ledning och kollegor. För övrigt ansåg kvinnorna i studien att deras 

jobb var mer utmattande än vad män ansåg om sina arbetsuppgifter. Däremot framgår att 

männen i studien generellt sätt arbetade fler timmar om dagen än kvinnorna samt att de oftare 

hade mer fysiskt krävande arbeten. 
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Forskarna rapporterar även att i de flesta länder har män större karriärmöjligheter och högre 

lön än kvinnor, men att kvinnor generellt sätt har en bättre relation med ledningen än vad män 

har (Sousa-Poza & Sousa-Poza, 2000). 

 

Syfte och hypoteser  

Syftet med föreliggande studie var att undersöka graden av inre och yttre arbetsmotivation hos 

arbetstagare i relation till olika faktorer. Fokus lades på empatin hos ledaren och hur mycket 

den förklarar graden av arbetsmotivation. Ytterligare faktorer som valdes till förklaring av 

arbetsmotivationens grad var anställningstidens längd, kön och ålder. I studien undersöktes 

även allmän arbetstillfredsställelse som antas samvariera med anställningstidens längd hos 

arbetstagarna. Dock sker en selektion över åren eftersom de som inte är nöjda kan antas byta 

arbete. 

 

Hypotes1: Anställningstidens längd, den anställdes ålder och empatin hos ledaren predicerar 

inre arbetsmotivation hos arbetstagarna. 

Hypotes2: Anställningstidens längd, den anställdes ålder och empatin hos ledaren predicerar 

yttre arbetsmotivation hos arbetstagarna. 

Hypotes3: Det finns könsskillnader avseende inre respektive yttre arbetsmotivation.  

Hypotes4: Det finns könsskillnader avseende arbetstillfredsställelse beroende på 

anställningstidens längd hos arbetstagare. 

 

Metod 

Deltagare och urval 

Enkäter delades ut till 107 deltagare. Deltagarna var anställda tjänstemän och säljare på tre 

olika företag inom privata sektorn i en mellanstor ort i södra Sverige. Åldern hos deltagarna 

var mellan 19 och 56 år (se tabell 1). Anställningens längd varierade från tre månader upp till 

360 månader. Könsfördelningen var 43 kvinnor och 56 män. Internt bortfall förekom då åtta 

stycken av de 107 deltagarna inte fyllde i frågan om ”Kön” och en kvinnlig deltagare fyllde 

inte i anställningstidens längd. Viss risk för systematiskt bortfall fanns i empatifrågorna 

eftersom fyra deltagare valde att inte besvara dessa frågor. En muntlig motivering från 

deltagarnas sida var att relationen till närmaste ledaren är ytterst känslig. En deltagare som 

inte besvarade empatifrågorna fyllde inte heller i ”Kön”. Fem företag tillfrågades om 

deltagande i studien. Två av dessa tackade nej.  
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Ledningen i ett av dessa gav motiveringen att frågorna i enkäten kunde påverka de anställda 

på ett negativt sätt. Det andra företaget tackade nej utan motivering.  

 

Material 

I denna kvantitativa studie gjordes datainsamling med hjälp av frågeformulär som omfattar tre 

sidor. Enkäten innehöll information om studiens syfte och etiska aspekter. Första delen av 

enkäten bestod av fyra demografiska frågor om deltagaren som ålder, kön, anställningens 

längd samt kön på närmaste ledare. Andra bestod av testet Job Satisfaction Questionnaire 

(JSQ) som baserades på Herzbergs tvåfaktors teori. Testet är välbeprövat och anses ha en hög 

validitet (Basset-Jones & C. Lloyd, 2005). Påståenden i testet skattade inre respektive yttre 

motivationsfaktorer samt allmän arbetstillfredsställelse. De inre motivationsfaktorerna indelas 

i fem delskalor som omfattar fyra frågor vardera; “Arbetsuppgifternas art” (exempel, Jag trivs 

med mina arbetsuppgifter), “Ansvar och påverkan”(exempel, Jag känner ett personligt ansvar 

för det arbete jag utför),” Erkänsla och uppskattning” (exempel, Jag får ofta beröm för det jag 

gör på mitt arbete), “Yrkeskunnande” (exempel, Jag har den kunskap och utbildning som 

krävs för mitt arbete) och “Personlig utveckling” (exempel, Jag kan vidareutbilda mig inom 

mitt yrke, om jag så vill). Yttre motivationsfaktorerna de så kallade hygienfaktorerna utgörs 

av tre delskalor som omfattar fyra frågor vardera;“ Relation till arbetskamrater” (exempel, 

Kamratskapet är gott i min arbetsgrupp),” Lön” (exempel Min lön motsvarar mitt 

yrkeskunnande), “Relation med arbetsledningen” (exempel, Jag har goda kontakter med 

arbetsledningen). I orginaltestet ingick delskalan ”Fysisk miljö” men valdes bort i 

föreliggande studie eftersom frågor som “I mitt arbete besväras jag av buller” ansågs inte 

relevant för studiens syfte. 

 

Allmän arbetstillfredsställelse omfattar en delskala som utgörs av sex frågor till exempel ”Det 

är mycket som behöver förbättras på min arbetsplats”. Arton frågor i JSQ inverterades så att 

höga värden innebar hög arbetsmotivation. Reliabiliteten i Herzbergs arbetsmotivation 

testades med Cronbachs Alpha. Frågorna rörande de inre arbetsmotivatorerna 

(motivationsfaktorerna) gav ett värde på 0,850 de yttre arbetsmotivatorerna 

(hygienfaktorerna) 0,809 och allmän arbetstillfredsställelse 0,815.  

 

Enkätens tredje del omfattade fem frågor hämtade från IRI (Interpersonal Reactivity Index, 

Davis 1980). De mätte en individs empati och består i sin helhet av 28 frågor.  IRI anses vara 

att mätinstrument med hög reliabilitet och intern validitet (Evans et al., 1993).  
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På grund av studiens syfte ändrades formuleringen på dessa fem frågor gällande individens 

egen empati (exempel, Jag har en benägenhet att tappa kontrollen i kritiska lägen) till att gälla 

ledarens empati (exempel, Jag upplever att min närmaste ledare har benägenhet att tappa 

kontrollen i kritiska lägen). Deltagarna ombads att besvara frågorna i frågeformuläret så som 

de tyckte passade bäst in på dem själva. Svarsalternativen var följande 1 Instämmer inte, 2 

Instämmer knappast, 3 Instämmer i någon mån, 4 Instämmer i hög grad och 5 Instämmer helt. 

Tre av dessa fem inverterades till frågor som gav hög empati vid hög poäng. Sammanlagt 

kunde man då få mellan 5 och 25 poäng. Reliabiliteten testades även för empatifrågorna och 

fick värdet 0,80. Detta visade en god intern homogenitet i samtliga faktorer.  

 

Procedur 

Efter personlig kontakt med de ansvariga på de tre utvalda företagen gavs godkännande att 

utföra studien. Datainsamlingen genomfördes på vart och ett av de tre företag som ingick i 

studien. Detta skedde under respektive företags morgonmöte som avsattes för detta 

syfte.  Undersökningsledarna delade ut enkäterna och var närvarande under hela processen. 

Även deltagarnas ledare närvarande ifyllandet av enkäterna. När det gäller etiska 

överväganden har Vetenskapsrådets rekommendationer gällande anonymitet och frivillighet 

hos deltagarna tagits hänsyn till. Informationskravet innebär att information ges till deltagarna 

om innehållet och syftet med studien. Ytterligare information gavs när frågeformuläret 

presenterades vid kontakttillfällena om bland annat frivilligheten om deltagande samt att de 

kunde avbryta sitt deltagande om de så önskade. Samtyckeskravet innebär deltagarna måste 

ge sitt muntliga samtycke till att delta i studien. Konfidentialitetskravet innebär att alla 

uppgifter ska hanteras på sådant sätt att utomstående inte kan identifiera personerna i 

undersökningen. Nyttjandekravet innebär att material som samlats in för undersökningen 

enbart ska användas i detta syfte. Materialet får inte föras vidare till andra parter i andra icke 

undersökningssyften (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

För statistisk analys av data användes statistikprogrammet Statistic package of social sciences 

(SPSS) version 22. Föreliggande studie hade oriktade hypoteser därför sattes signifikansnivån 

p = <0,05. För att använda parametriskt test transformerades skeva variabler via rangordning. 

Levene´s test utfördes för att kontrollera eventuella skillnader i spridningen. Power 

beräknades med hjälp av en power calculator.  
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För stark statisk power i multipel regressionsanalys behövs ca 34 deltagare och för medium 

power behövs ca 76 deltagare. Föreliggande studie innehöll 107 deltagare (Nolan & Heinzen, 

2011). 

 

Resultat 

Medelvärden (M), standardavvikelser (SD) för variablerna inre och yttre arbetsmotivation 

samt arbetstillfredsställelse, deltagarnas ålder, anställningstidens längd och ledares empati 

redovisas i tabell 1. 

 

 

Tabell 1. Deskriptiv data. 

Medelvärden och standardavvikelser för studiens variabler (n=107). 

Variabler M SD Range 

Inre arbetsmotivation** 3,64 0,53 1 ─ 5 

Yttre arbetsmotivation** 3,55 0,60 1 ─ 5 

Arbetstillfredsställelse** 3,73 0,77 1 ─ 5 

Deltagarens ålder 32,35  8,92 19 ─ 56 

Anst. längd*  59,70  68,0 3 ─ 360 

Ledares empati** 3,821 0,826 1 ─ 5 

*Anställningstidens längd anges i månader.  

**Möjliga min/max poäng 1─ 5 

 

 

För att testa Hypotes 1, om ”anställningstidens längd, den anställdes ålder och empatin hos 

ledaren förklarar inre arbetsmotivation hos arbetstagarna” utfördes en Multipel 

Regressionsanalys, metod Enter. Resultatet av analysen visade att modellen var signifikant 

(F(3, 98) = 4,901, p = 0,003) och förklarade 10,4% av variansen i inre arbetsmotivation 

(Adjusted R² = 0,104). Ledarens empati var det som starkast predicerade inre 

arbetsmotivation när övriga variabler kontrollerades. Empatiskt ledarskap predicerade 10,4% 

av den inre arbetsmotivationen medan de övriga variablerna predicerade under 1,9 % (se 

tabell 2). 
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Tabell 2. Redovisning av ostandardiserade (ß) och standardiserade (B) 

regressionskoefficienterna, standard eror och signifikansvärde gällande prediktorerna för 

inre arbetsmotivation (n=102). 

Variabler ß B SE p 

Anställningstidens längd -0,212 -0,213 0,119 0,079 

Deltagarens ålder 0,132 0,132 0,120 0,273 

Ledares empati 0,312 0,305 0,097 0,002 

 

 

För testning av Hypotes 2, om ”anställningstidens längd, den anställdes ålder och empatin hos 

ledaren förklarar yttre arbetsmotivation hos arbetstagarna” användes Multipel 

Regressionsanalys, metod Enter. Modellen var signifikant (F(3, 98) = 4,794, p = 0,004) och 

förklarade 10,1% av variansen i yttre arbetsmotivation (Adjusted R² = 0,101).  

Ledarens empati var det som starkast predicerade yttre arbetsmotivation när övriga variabler 

kontrollerades. Empatiskt ledarskap predicerade 10,1% av den yttre arbetsmotivationen och 

de övriga variablerna predicerade under 1 %.  

 

 

Tabell 3. Redovisning av ostandardiserade (ß) och standardiserade (B) 

regressionskoefficienterna, standard error och signifikansvärde gällande prediktorerna för 

yttre arbetsmotivation (n=102). 

Variabler ß B SE p 

Anställningstidens längd -0,001 -0,062 0,002 0,606 

Deltagarens ålder -1,298 -0,001 0,002 0,996 

Ledares empati 0,007 0,345 0,002 0,000 

 

 

Med utgångspunkt från resultatet (tabell 3) utfördes partiell korrelation med ledarens kön som 

kontrollvariabel. Ledarens kön visade ingen signifikant inverkan på sambandet mellan empati 

hos ledaren och inre och yttre arbetsmotivation. 

 

Hypotes 3, om ”det finns könsskillnader i inre respektive yttre arbetsmotivation” testades med 

statistiska testet Manova eftersom det fanns två beroende variabler nämligen inre och yttre 

arbetsmotivation. Den oberoende variabeln var kön. Testet visade att männen hade signifikant 

högre yttre arbetsmotivation än kvinnor (f = 6,160; df = 99; p = 0,015) och effektstorlek på 6 

%. Män visade även svag tendens till högre inre arbetsmotivation än kvinnor 

(f = 3,090; df = 99; p = 0,082) med liten effektstorlek på 3,1 %.  



13 

 

Hypotes 4, om ”det finns könsskillnader i arbetstillfredsställelse beroende på 

anställningstidens längd hos arbetstagare”, testades med Tvåvägs ANOVA. Det var lämpligt 

val då det var en mellangruppsmätning med två oberoende variabler (kön och 

anställningstidens längd) samt att kraven för parametriska tester uppfylldes. 

Anställningstidens längd kodades om från kontinuerlig till en variabel i tre olika kategorier, 1 

kort anställningstid (0-22 månader, män n=21, kvinnor n=10), 2 mellan (23-60 månader, män 

n=21, kvinnor n=14) och 3 lång (61-360 månader, män n=14, kvinnor n=18). Ett bortfall 

förekom. Resultatet visade en signifikant huvudeffekt i arbetstillfredsställelse beroende på 

anställningstidens längd (F(1, 92) = 3,256; p = 0,043) med effektstorlek 6,6 %. Största 

skillnaden (se figur1) var mellan kategori ett och två, där kvinnornas arbetstillfredsställelse 

sjönk efter 20 månader och männens var oförändrad. Det finns ingen signifikant 

interaktionseffekt mellan anställningstidens längd och kön (p = 0,291). 

För att se om skillnad kvarstå i kategori två utfördes ett oberoende t-test. Resultatet visade att 

mellan 23 och 60 månader anställningslängd har män en signifikant högre 

arbetstillfredsställelse än kvinnor (t = 2,093, df = 35, p = 0,047) (mean difference = -0,515). 

 

Figur 1. Könsskillnader i arbetstillfredsställelse beroende på anställningstidens 

längd, (män=56, kvinnor=42). 
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Diskussion 

Huvudsyftet med denna studie var att studera arbetstagarens arbetsmotivation utifrån 

ledarskapets empatinivå. Studien visade att inre och yttre arbetsmotivation påverkas av 

ledarens empati. De övriga variablerna ålder och anställningstidens längd, påvisade ingen 

statistisk signifikans för varken inre eller yttre arbetsmotivation. Hög nivå av empatisk 

förmåga hos ledare har tidigare beskrivits som en bidragande faktor till en stimulerande 

arbetsplats, en godare hälsa och känsla av tillhörighet bland arbetstagarna.  

Det leder också till att arbetstagare lättare når uppsatta mål inom organisationen (Body, 

2010). Resultatet är alltså i likhet med tidigare forskning om empati som en viktig egenskap 

hos ledaren och dess positiva betydelse för arbetsmotivationen (Holt & Marques, 2012). Vår 

studie visar tydligt vikten av ett empatiskt ledarskap vilket är förenligt med tidigare forskning 

(Wong & Law 2002). Trots att ledaren kan vara en effektiv problemlösare minskar de 

anställdas arbetsmotivation om denne brister i empatisk förmåga. Empatiskt ledarskap är 

alltså en stor fördel, inte bara för att skapa förståelse för arbetstagarens behov, utan även för 

att öka organisationens effektivitet och lönsamhet (Dalip Singh, 2006).  

En möjlig förklaring till betydelsen av ledarens empati skulle kunna vara att ett arbetsteam 

med empatisk ledare kan ha högre måluppfyllelse, starkare gruppsammanhållning, mindre 

sjukfrånvaro till skillnad från de som har en mindre empatisk ledare. Vidare reflektioner om 

vikten av empati är att det starkt bidrar till bland annat trivsel, bekräftelse och utveckling på 

arbetsplatsen som är grunden till arbetsmotivation.  Samhällets utveckling har lett till att 

arbetstagare tillbringar mer och mer tid på sin arbetsplats där av präglar empatiskt ledarskap 

både arbetslivet och privatlivet.   

 

Variablerna Anställningstidens längd och deltagarnas ålder förklarade inte inre eller yttre 

arbetsmotivation. Howard & Frink (1996) har kommit fram till att ålder inte gör någon 

skillnad i arbetsmotivation vilket stödjer vårt resultat. Däremot visade andra studier (Oswald 

& Warr, 1996) att det finns åldersskillnader i arbetsmotivation(arbetsmotivationen var högst 

vid 20 års ålder och lägst vid 38 år). En möjlig förklaring till att det inte fanns åldersskillnader 

i vår studie kan vara deltagarnas ålder och även anställningstidens längd (se tabell 1). 

 

Hypotes 3 visade att män har signifikant högre yttre och inre arbetsmotivation än kvinnor. 

Detta motsäger forskning som visar att det i de nordiska länderna inte fanns några 

könsskillnader när det gäller arbetsmotivation (Eskildsen & Kristensen 2003). Resultatet i 

föreliggande studie kan bero på det låga antalet individer som deltog från endast tre företag. 
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Det går inte heller att generalisera till andra grupper än de vi har undersökt (lågt antal 

individer, tre företag i begränsad del av Sverige). En möjlig förklaring gällande detta resultat 

skulle kunna vara att män är mer motiverade på grund av att de generellt har högre lön 

(Riksdagen 2012). Försäkringskassan rapporterar att kvinnor står för 75,6% av uttagen 

föräldraledighet. En tolkning av detta skulle kunna vara att bildandet av familj är en 

bidragande faktor till kvinnornas lägre arbetsmotivation. Upprepade föräldraledigheter kan 

medföra hinder i karriärmöjlighet för kvinnor samt en sämre löneutveckling. 

Försäkringskassan (2012). Flera internationella studier utförda i 21 länder (Clark et al., 1996; 

Sousa-Poza & Sousa-Poza, 2000; 2000; Kalleberg & Mastekaasa, 2001) har däremot visat att 

kvinnor var mer motiverade i sitt arbete än vad männen var. Dessa olika resultat visar vikten 

av fortsatta studier på området. 

 

När det gäller könsskillnader i arbetstillfredsställelse beroende på anställningstidens längd 

(Hypotes 4) visade resultatet det motsatta än vad forskare tidigare kommit fram till. Sousa-

Poza & Sousa-Pozas (2000) internationella studie rapporterade att kvinnor har en högre grad 

av allmän arbetstillfredsställelse, däremot visade Eskildsen & Kristensens (2003) nordiska 

studie ingen könsskillnad. Resultatet (Figur 1) visade tydligt hur arbetstillfredsställelsens nivå 

ändrades beroende på anställningstidens längd. Män och kvinnor började på samma nivå av 

arbetstillfredsställelse men efter 22 månader skedde en markant förändring. Kvinnornas 

arbetstillfredsställelse sjönk medan männens ökade. Den största skillnaden mellan män och 

kvinnors arbetstillfredsställelse noterades just vid 22 månader. I diagrammet kan utläsas en 

nedåtgående kurva både för män och kvinnor efter 60 månader (fem år). De kvinnliga 

deltagarna i studien kan tänkas befinna sig i familjebildande ålder (m=32) och mer fokus 

läggs då på familjelivet som kan skapa högre frånvaro, till exempel föräldraledighet och vård 

av barn (Försäkringskassan, 2012). Hög frånvaro från arbetsplatsen kan vara en förklaring till 

eventuella svårigheter för exempelvis karriär-och löneutveckling (Riksdagen, 2012). Därför 

kan detta leda till en signifikant skillnad i arbetstillfredsställelse mellan män och kvinnor.  
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Metoddiskussion  

I studien deltog 107 deltagare. Det gav stark statiskt Power i all bearbetning utom i tvåvägs 

ANOVAN som borde haft fler deltagare eftersom analysen bestod av grupperade data.  

Generellt har valet av kvantitativ forskningsmetod visat sig vara relevant för att ge svar på 

hypoteserna. Trots detta anser vi att ett kvalitativt tillägg via intervjuer hade kunnat bidra till 

ytterligare relevant information som till exempel individens personliga upplevelser.  

Dessa kan vara svåra att fånga upp via enkäter men kan anses relevanta. Det är viktigt att inse 

studiens begränsningar gällande bland annat tidsram, geografisk begränsning samt faktorer 

som social önskvärdhet. Högre antal deltagare, fler företag och större geografisk spridning 

hade antagligen påverkat resultatet och gjort studien mer generaliserbar. Deltagarna kan anses 

ha en typ av tjänst där sociala faktorn är hög och därför fanns en viss risk för att social 

önskvärdhet påverkade ifyllandet av enkäten. En annan svaghet i studien kan vara valet av 

just privat sektor och yrkesvalet (tjänstemän och säljare) som kan ha påverkat resultatet och 

möjligtvis reliabiliteten.  

 

Arbetsmotivation kan förklaras av andra faktorer än denna studies inriktningar. Detta anser vi 

vara en svaghet då arbetsmotivation kan ha samband med en rad andra faktorer exempelvis 

organisationskultur och fysisk arbetsmiljö.  

Ytterligare faktorer som bör tas i åtanke gällande studiens validitet kan vara deltagarnas 

relation till ledaren, organisationsförändringar samt övriga livssituationer hos deltagarna. 

Även ledarens närvaro vid ifyllandet av enkäten kan ha påverkat deltagarnas svar. Validiteten 

kan hotas genom att omformuleringen av empatifrågorna oss veterligen inte gjorts i tidigare 

studier. Reliabiliteten på frågorna bekräftas dock av de höga värdena i Cronbachs Alpha (över 

0,80). 

 

Trots begränsningar gav studien intressanta resultat som är viktiga ur arbetspsykologiskt 

perspektiv. Sen tidigare finns mycket forskning kring faktorer som förklarar graden av 

arbetsmotivation men ämnet ligger alltid rätt i tiden och bör kontinuerligt uppdateras. 

I framtida studier skulle det vara intressant att undersöka om den skattade empatinivån hos 

närmaste ledaren förändras beroende på ledarens anställningslängd. Även skillnader i 

arbetsmotivation mellan privat och offentlig sektor skulle kunna vara en intressant framtida 

forskningsfråga.  
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