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Abstract 

Syftet med denna studie var att undersöka om tjänstemän och arbetare skiljer sig åt i 

självskattad arbetstillfredsställelse samt att studera om arbetstillfredsställelse kan prediceras 

utifrån prediktorerna kön, ålder, anställningstid och facklig tillhörighet. Studien utfördes på 

ett statligt universitet i södra Sverige. Samplet bestod av 80 anställda från fyra avdelningar, 

ekonomiavdelningen, personalavdelningen, IT-avdelningen och lokal- och 

serviceavdelningen. Av dessa var 26 arbetare och 54 tjänstemän, baserat på facklig 

tillhörighet. Studiens mätinstrument bestod av en enkät baserad på Sigvard Rubenowitz test 

om psykosocial arbetsmiljökartläggning (PAK). Testet mäter arbetstillfredsställelse utifrån 

subskalorna egenkontroll, stimulans från arbetet, arbetsgemenskap, arbetsledningsklimat och 

arbetsbelastning. Statistisk prövning med med  t-test och multipel regressionsanalys visade en 

signifikant skillnad mellan arbetare och tjänstemän där tjänstemän upplevde högre 

egenkontroll, mer stimulans från arbetet och högre arbetsbelastning. Anställningstid var en 

signifikant prediktor för arbetsbelastning och ålder visade sig vara en signifikant prediktor för 

arbetsledningsklimat och stimulans från arbetet.  

The purpose of this study was to examine if blue- and white collar workers differ in self-rated 

job-satifaction  and  also to find out if job-satisfacaction can be predicted by gender, age, 

period of employment and union affiliation. The study was performed at a state university in 

southern Sweden. The sample consisted of 80 employees from four different departments, the 

accounting department, the department of human reosurces, the IT department and the service 

department. Of these were 26 blue collar-workers and 54 white collar-workers based on 

union affiliation. The questionnaire was about psychosocial work environment (PAK) and is 

based on the test of Sigvard Rubenowitz. The test measures job-satisfaction by five different 

scales, self-control, work management, working community, work incentive and work load. 

Statistical analysis with t-test and multiple regression analysis revealed a significant 

difference between blue collar workers and white collar workers where white collar-workers 

felt more work incentive, more self-control and felt a higher work load. The result also 

revealed that period of employment was a significant predictor for work load and age was a 

significant predictor for work management and work incentive. 
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Introduktion 

De flesta vuxna människor i dagens samhälle spenderar en stor del av sitt liv på arbetet.  

Människans arbetskraft är något som varken ska underskattas eller tas för given, utan den ska 

ses som en resurs som måste tas hand om (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Det arbete en 

motiverad människa levererar i förhållande till vad en omotiverad människa kan leverera 

varierar stort. För både organisationens och människans skull bör därför 

arbetstillfredsställelse vara högt prioriterat på arbetsplatsen. Att ha medarbetare som upplever 

hög arbetstillfredsställelse skulle därför kunna definieras som nyckeln till organisationens 

framgång. Det innebär att arbetstillfredsställelse och en organisations psykosociala 

arbetsmiljö går hand i hand. En hög arbetstillfredsställelse på arbetsplatsen leder ofta till att 

organisationen i sin tur får betalt genom en minskad sjukfrånvaro och personalomsättning. 

Något som i sin tur ger beaktansvärd utdelning på organisationens ekonomiska konton 

(Kaufmann & Kaufmann, 2010). En annan anledning till att fördjupa sig i detta 

problemområde är att en negativ psykosocial arbetsmiljö istället kan leda till stora besvär hos 

personalstyrkan. Tidigare arbetsvetenskaplig forskning har visat att en sådan miljö kan 

avspeglas genom låg drivkraft hos medarbetarna, somatiska besvär överlag och särskilt i 

samband med andra psykiska prövningar. Utöver detta ökar alla typer av frånvaro hos 

medarbetarna och dess intresse för att byta jobb ökar. Sist men inte minst ökar även antalet 

olycksfall på arbetsplatsen (Rubenowitz, 2004).   

Sveriges arbetsmarknad kan indelas i arbetare och tjänstemän. Indelningen av arbetare 

och tjänstemän skulle kunna definieras av facklig tillhörighet. Den har betydelse för 

arbetstider, arbetsplatser, arbetsledning men framförallt sättet att arbeta. Det skulle i sin tur 

kunna innebära att arbetstagaren, beroende på dennes fackliga tillhörighet, upplever 

arbetstillfredsställelse i olika hög grad. Upplevd egenkontroll i arbetet, arbetsledningsklimat, 

stimulans i arbetet, arbetsgemenskap och belastning av arbetsuppgifter är fenomen som kan 

relateras till huruvida en individ upplever arbetstillfredsställelse på sin arbetsplats. I denna 

studie kommer vi därför att undersöka sådana skillnader, där ett stort fokus kommer läggas på 

att ta reda på skillnader i arbetstillfredsställelse mellan yrkesrollerna arbetare och tjänstemän. 

I samband med detta vill vi även undersöka om arbetstillfredsställelse går att predicera utifrån 

facklig tillhörighet, kön, ålder och anställningstid.  
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Teori   

Schultz och Schultz (2010) benämner att Abraham Maslows behovshierarki länge varit 

populär inom motivationsforskning. Maslow utgår från att de flesta människor har sina behov 

ordnade i en hierarki. Dessa behov behöver i sin tur uppfyllas för att en människa ska känna 

sig tillfredsställd. De fysiologiska behoven ligger nederst. Hierarkins topp utgörs av behovet 

av självförverkligande. Där emellan finns flera nivåer som behöver uppfyllas innan individen 

kan nå självförverkligande. Logiken bakom hierarkin är att behoven på en högre nivå inte 

påverkar beteendet innan behovet på lägre nivå har tillfredsställts (Schultz & Schultz, 2010). 

Men behoven behöver inte alltid vara ordnade i den följden. För vissa personer ligger vissa 

behov högre upp eller lägre ner än vad de gör för andra (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Alla 

behoven måste inte vara fullt tillfredsställda innan man förverkligar andra behov (Lundberg, 

2011). Maslow menade att människan har en stor förmåga och strävan att kunna förverkliga 

sig själv, men denna förmåga kan strypas hos många när de kommer i kontakt med 

omgivningar som skolor och arbetsplatser. Modellen presenterades 1943 av Maslow och 

beskriver att människan har fem grundbehov: 

1. Fysiologiska behov och biologiska drifter som är nödvändiga för individens 

överlevnad.  T.ex. hunger, törst och sömn.  

2. Trygghetsbehovet som omfattar både fysisk och känslomässig trygghet. T.ex. att 

inte räddas för sjukdom, att känna sig trygg i omgivningsmiljön och en framtidstro. Bra 

sjukvård, besparingar, försäkringar och pensioner är sådana trygghets-faktorer.  

3. Sociala behov som handlar om behov av kärlek och tillhörighet mellan partner och 

sociala grupper, barn, vänner och omgivningen. Detta leder i sin tur till stöd och acceptans.  

4. Behov av erkännande och uppskattning. Att utveckla en god självsyn och att få 

uppskattning från andra. Att prestera, vinna prestige och framgång. Motivationsmekanismen 

på här den nivån är av stor betydelse i livet. 

5. Den högsta nivån i trappan är behovet av självförverkligande. En människa på 

denna nivå vill känna att denne har ett betydande inflytande över sitt eget liv. Behovet av 

självförverkligande kan dock leda till att missnöje och rastlöshet uppstår om inte individen 

får göra vad denne är lämpad för, även om alla behov är uppfyllda. 

Maslow’s behovstrappa har kritiserats för att kategorierna är så oprecist formulerade 

att de är oklart vad som ligger i dem (Schultz & Schultz, 2010). Det är dessutom empiriskt 
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svårt att fastställa om de fem olika behovstyperna är hierarkiskt ordnade. David McClellands 

behovsteori är den som idag tycks åtnjuta störst respekt. Medan Maslow hävdar att 

behovskategorierna inbördes är hierarkiskt ordnade, menar McClelland att behoven är 

ordnade längs ett kontinuum. Alltså att behoven har möjlighet att röra sig i båda riktningarna 

om man till exempel inte lyckas tillfredsställa vissa behov innan ett annat.  

Frederick Herzberg utförde på 1960-talet studier om sambandet mellan 

arbetstillfredsställelse och arbetsprestation (Herzberg, Mausner & Snyerman, 1993). En teori 

som grundats i Maslow’s behovstrappa. Den allmänna uppfattningen folk hade när Herzberg 

genomförde sina studier var att om det ändrades på förhållandena som gjorde arbetarna 

missnöjda, till exempel lönen, skulle trivseln öka. Detta skulle i sin tur leda till högre 

prestationer. Slutsatsen av Herzbergs studier blev emellertid att tillfredsställelse och 

vantrivsel var relaterade till åtskilda komplex av omständigheter. Det betyder att om det 

gjordes någonting åt förhållandena som väckte medarbetarnas missnöjde, var de inte liktydigt 

med att de blev nöjda och motiverade. Herzberg et.al (1993) kallade förhållandena som 

befrämjade arbetstillfredsställelse för “motivationsfaktorer” eftersom de motiverar de 

anställda att prestera bättre. Exempel på detta är att arbetet är utmanande, att få ha ett ansvar 

på arbetet och att få erkännande från andra. Detta erkännande kan komma från både kollegor 

och chefer (Granberg, 2011). Faktorer relaterade till vantrivsel benämnde han som 

”hygienfaktorer” då de visade sig handla om arbetsmiljön, exempelvis lön, arbetssäkerhet och 

relationen till överordnade. Detta innebär att motivationsfaktorer skapar trivsel i den mån 

som de finns, men inte nödvändigtvis vantrivsel om de inte finns. Motsvarande slutsats gäller 

för hygienfaktorerna. De kan skapa vantrivsel om de saknas, men inte nödvändigtvis trivsel 

om de finns. Exempelvis skapar goda arbetsförhållanden inte trivsel medan dåliga skapar 

vantrivsel. Man har också funnit att de råder ett tydligt, positivt samband mellan 

arbetstillfredsställelse och god hälsa, men inte motsvarande för lön och god hälsa (Jacobsen 

& Thorsvik, 2008). Denna teori innebär också att arbetstillfredsställelse och arbetsprestation 

går hand i hand. Något som även Rubenowitz (2014) hävdar ha ett starkt samband mellan 

varandra.  

Arbetstillfredställelse 

Det är viktigt att inte ta för lätt på organisationens arbetsklimat för att uppnå 

behovstillfredsställelse och egen tillväxt. Behovstillfredsställelse kan beskrivas som den grad 
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av tillfredsställelse en individ anser sig uppnå av grundläggande behov på arbetsplatsen 

(Kaufmann & Kaufmann, 2010). Något som också går att relatera till Maslow’s Behovstrappa 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008). Vanligt förekommande faktorer som påverkar graden av 

behovstillfredsställelse är relaterade till arbetslivet. Ofta är detta faktorer som grundar sig i att 

personen känner sig tillfreds när det gäller behov av social samhörighet, erkännande, egen 

styrning av sina livsvillkor och den arbetsmiljö personen arbetar i . Dessa faktorer som får en 

individ att känna sig tillfredsställd går alltså ofta att relatera till arbetsplatser. 

Arbetstillfredsställelse skulle kunna definieras som det mätinstrument en organisation eller 

företag använder för att mäta hur bra företaget i sig faktiskt lyckas tillgodose arbetstagarnas 

behovstillfredställelse på arbetsplatsen i form av ovan nämna faktorer (Kaufmann & 

Kaufmann, 2010).  

Arbetstillfredsställelse skulle också kunna definieras i ett mer tekniskt avseende, som 

effekten av den belöning en medarbetare tilldelas av organisationen (Kaufmann & Kaufmann, 

2010). Belöning behöver däremot inte betyda belöning i fysisk form, så som lön och 

friskvård. Belöning handlar ofta om intresse i arbetet, relationer till arbetskollegor och hur 

mycket eget ansvar en arbetstagare får på arbetsplatsen. Detta är faktorer som ofta går att läsa 

om inom organisationspsykologin och psykosocial arbetsmiljö (Kaufmann & Kaufmann, 

2010).  

Psykosocial arbetsmiljö 

Den psykosociala arbetsmiljön går att definiera på olika sätt. Enligt Rubenowitz (2004) finns 

det vissa beståndsdelar som utmärker en bra eller mindre bra psykosocial arbetsmiljö. Dessa 

speglar i hög grad arbetstagarens upplevda arbetstillfredsställelse och den totala 

arbetstillfredsställelsen på arbetsplatsen. Dessa fem element består av: 

- Egenkontroll i arbetet. För en arbetstagare innebär det att personen i fråga till viss 

mån själv kan styra över arbetstempo hur dennes arbetsuppgifter skall verkställas. 

- Arbetsledningsklimat. För att uppnå en god psykosocial arbetsmiljö är en av 

grundpelarna att det ska förekomma ett gott gemensamt arbete mellan chefer och 

medarbetare. 

- Stimulans från själva arbetet. Detta innebär att individen skall känna sig stimulerad 

av arbetet och att få använda sina egna kunskaper, villkor och talanger. 
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- Arbetsgemenskap. Villkor för välbehag och personlig kontakt med arbetskollegor bör 

finnas att tillgå.  

- Arbetsbelastning. Denna typ av belastning bör både mentalt- och kroppsligt vara 

optimal.  

I ju högre grad ett företag eller organisation lyckas tillgodose dessa element hos sina 

medarbetare, desto högre arbetstillfredsställelse bör finnas på arbetsplatsen. Detta leder i sin 

tur till ett ökat engagemang med minskad frånvaro och minskad stress från medarbetarnas 

sida (Rubenowitz, 2004).  En god psykosocial arbetsmiljö är inget frivilligt åtagande för 

arbetsgivaren. Många av de faktorer som är avgörande för en individs upplevda 

arbetstillfredsställelse är också lagstadgade i arbetsmiljölagen och därmed ett krav att alla 

arbetsgivare skall leva upp till (Rubenowitz, 2004).  
 

Arbetare eller tjänsteman? 

Avgörande för om en medarbetare är arbetare eller tjänsteman kan för många vara vilken 

facklig tillhörighet personen har. Till följd av detta är tillhörigheten till ett visst kollektivavtal 

avgörande. Däremot är det de faktiska arbetsuppgifterna inget som ska bortses från i 

avgörandet om en medarbetare är arbetare eller tjänsteman (Arbetets Marknad, 2014). De 

arbetstagare som utför sitt jobb på kontorslandskap som bas eller arbetar med administrativa 

uppgifter, betraktas generellt som tjänstemän. Arbetare har däremot arbetsuppgifter som 

utförs ute i organisationen, så som vaktmästeri eller parkarbete.  
 

Tidigare forskning 

Det finns en massiv samling av tidigare forskning inom organisationspsykologi, framför allt 

kring problemområdet arbetstillfredsställelse. Problemområdet som definierats i denna 

uppsats är ett väl undersökt område särskilt med hög fokus på fenomenen tjänstemän och 

arbetare. Resultaten av dessa skiljer sig åt. Harris och Locke (1974) studerade källor till 

arbetstillfredsställelse och vantrivsel på arbetet bland arbetare och tjänstemän. 31 tjänstemän 

och 14 arbetare intervjuades om faktorer som gav upphov till tillfredsställelse och missnöje 

på arbetsplatsen. Dessa faktorer kategoriserades genom att använda ett klassifikationssystem 

som utvecklades av J. Schneider och E. A. Locke in 1971 som byggde på Herzbergs teori. 

Det konstaterades att tjänstemän var mer benägna att relatera sin arbetstillfredsställelse och 

vantrivsel till motivationsfaktorer, som t.ex. prestation eller misslyckande. Det visade sig 
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också att arbetare relaterade sin arbetstillfredsställelse till hygienfaktorer, som t.ex. lön 

(Harris & Locke, 1974).  

Tidigare forskning på den svenska arbetsmarknaden är också av intresse. En studie av 

Wright, Bengtsson och Frankenberg (1994) visade på att både män och kvinnor över 40 år 

upplever sin fysiska arbetsmiljö aningen bättre än sina yngre arbetskollegor. Detta framkom i 

en studie om bland annat fysiskt arbete, mental stress och arbetstillfredsställelse. Studien 

utfördes på en stor svensk industri bland arbetare och tjänstemän. Ungefär 60% av kvinnorna 

och nästan lika många av männen upplevde sin psykologiska arbetsmiljö som stressig. 

Resultatet i studien visar också att kvinnor var generellt kände än lägre arbetstillfredsställelse 

på arbetsplatsen än männen.  

För att leda in på vår hypotes har vi kritiskt granskat studier som mätt olika aspekter 

av arbetstillfredsställelse. En studie gjord av Hu, Kaplan och Dalal (2010) om 

arbetstillfredsställelse utfördes på 870 deltagare. Dessa var alla anställda på ett universitet 

lokaliserat i västra USA. Av deltagarna var 144 män. Samplet bestod av 628 arbetare och 314 

tjänstemän. Syftet med studien var att undersöka huruvida arbetare och tjänstemän utvärderar 

sin trivsel på arbetsplatsen, för att sedan kvalitativt kunna undersöka skillnader mellan dessa 

två grupper.  Hu et al. (2010) menar att arbetare och tjänstemän upplever sina arbetsuppgifter 

såpass olika, att det ger dem potential till att också ha olika tankesätt kring vad som får dem 

att trivas på arbetsplatsen. Detta är vad vi kallar för arbetstillfredsställelse. Utöver intresset att 

undersöka hur arbetstillfredsställelsen speglas hos de olika grupperna var även syftet med 

studien att ta reda på vilka faktorer som påverkar grupperna att uppleva sina jobb olika. Hu et 

al. (2010) skriver att arbetare och tjänstemän upplever sina jobb olika. Det första fyndet 

handlar om tillfredsställelsen i sig. Hu et al. (2010) berättar att tjänstemän innehar en mer 

mångfasetterad bild av sitt arbete än arbetarna. Det visar sig också att tjänstemän har en 

förmåga att involvera sig i arbetsuppgifter som kräver högre kompetens än arbetarna. Dessa 

arbetsuppgifter är ofta mer mentalt utmanande och skulle i sin tur kunna leda till att 

tjänstemännen upplever en högre arbetstillfredsställelse. Hu et al. (2010) spekulerar i att 

tjänstemän kan se sina arbetsuppgifter som både positiva och negativa, medan arbetare ser 

arbetsuppgifterna som enbart något av det. Slutligen drogs slutsatsen att tjänstemän är mer 

tillfreds med arbetet i sig än arbetare. Hu et al. (2010) skriver däremot att arbetare i högre 

grad än tjänstemän skapar mer etablerade relationer med arbetskollegor. Detta skulle kunna 
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bero på att arbetare överlag har arbetsuppgifter som kräver mer samarbete kollegor emellan. 

Denna studie är av intresse då den är utförd på ett universitet, precis som vår studie. Samplet 

bestod av totalt 870 deltagare, men frågeformuläret hade från början skickats ut till 1147 

personer. Svarsfrekvensen på enkäten låg därmed på 81%. Då nästan 20% av det tänkta 

samplet saknas skulle detta kunna medföra svårigheter i generaliseringen av resultatet. 

Ytterligare en begränsning är att av 870 deltagare var enbart 144 av dessa kvinnor.  

Ännu en intressant studie hade som syfte att undersöka frågan om arbetare upplever 

arbetsplatsklimatet annorlunda än tjänstemän. Detta är intressant då arbetsplatsklimat är en 

faktor som i hög grad kan relateras till en individs uppleva arbetstillfredsställelse. En studie 

med deltagare i åldrarna 25 år till 69 år gjordes för att undersöka detta. Deltagarna bestod av 

arbetare och tjänstemän. Arbetsplatsklimatet definierades genom underskalor så som 

arbetsledning, relation till arbetskollegor, rökning, träning och flexibilitet på arbetsplatsen. 

Enligt Morris, Conrad, Marcantonio, Marks och Ribisl (1999) skiljer sig arbetare och 

tjänstemän sig åt. Skillnaderna kunde relateras till deltagarens utbildningsnivå. Tjänstemän 

visade sig ha en mer positiv uppfattning av arbetsklimatet på arbetsplatsen. Tjänstemännens 

resultat visade dock att de kände en större oro för framtiden än arbetarna. Den största 

skillnaden var att tjänstemännen kände störst support från kollegor och arbetsledning. 

Slutligen menar Morris et al. (1999) att arbetare är mer skeptiska till att visa engagemang 

gentemot arbetsgivare och till att förbättra arbetsklimatet på arbetsplatsen.  

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att arbetstillfredsställelse skiljer sig åt 

mellan arbetare och tjänstemän.  
 

Syfte och hypotes 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns skillnader mellan arbetare och 

tjänstemän i självskattad arbetstillfredställelse. Vidare vill vi undersöka om 

arbetstillfredsställelse går att predicera utifrån kön, ålder, anställningstid och facklig 

tillhörighet. Detta för att få en fördjupad kunskap om hur arbetstillfredsställelsen ser ut på 

den svenska arbetsmarknaden. Vår hypotes i studien har formulerats enligt följande: 

Tjänstemän upplever en högre arbetstillfredsställelse än arbetare. 
 

Frågeställningar 

Frågeställning 1: Skiljer arbetare och tjänstemän sig åt i självskattad arbetstillfredsställelse?  
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Frågeställning 2: Går det att predicera arbetstillfredsställelse utifrån prediktorerna kön, 

ålder, anställningstid och facklig tillhörighet? 

 
Metod 

Deltagare 

Med tanke på vår frågeställning skedde vårt urval i en organisation med både arbetare och 

tjänstemän som anställda, vilket resulterade i ett bekvämlighetsurval (Wilson & MacLean, 

2011). Deltagarna var anställda på fyra olika avdelningar på ett universitet i södra Sverige. 

Avdelningarna bestod av ekonomiavdelningen, personalavdelningen, IT-avdelningen och 

lokal- och serviceavdelningen. Totalt tillfrågades 193 personer om att delta i studien varav 80 

deltagare besvarade enkäten. Detta resulterade i en svarsfrekvens på 41,5%. Av 

respondenterna i studien var 26 (32,5%) arbetare (kvinnor 58%, män 42%) och 54 (67,5%) 

tjänstemän (kvinnor 42,5 %, 57,5 män %). Av deltagarna var totalt 42 (52,5%) män och 38 

(47,5%) kvinnor. Deltagarna var mellan 21 och 64 år (M= 43,3 år, SD= 10,5) och hade 

arbetat i organisationen mellan 1 och 25 år (M= 9,1 år, SD= 6,8).  
 

Mätinstrument 

I tidigare forskning är det vanligt förekommande att undersöka skillnader mellan arbetare och 

tjänstemän. I många fall har gymnasiala- och eftergymnasiala studier som krävs för arbetet 

varit en avgörande faktor för om deltagaren räknas som arbetare eller tjänsteman. I denna 

studie kommer däremot utbildningsnivå inte vara avgörande för om individen är arbetare eller 

tjänsteman. Istället kommer deltagarens fackliga tillhörighet vara av kriterium. Arbetare 

definieras av personer som tillhör LO och tjänstemän av personer som tillhör 

SACO/TCO/SR. Denna uppdelning gjordes på grund av att deltagarnas utbildningsnivå inte 

var av intresse då det redan undersökts i flera tidigare studier. Vi fann istället facklig 

tillhörighet som en smidig uppdelning att använda sig av.  

Vårt mätinstrument bestod av en enkät. Den första delen av enkäten bestod av några 

grundläggande frågor om kön, ålder, anställningstid och yrkets facktillhörighet. Vidare valdes 

att använda ett redan utvecklat, standardiserat och modifierat test kring arbetstillfredsställelse. 

Detta test är skapat av professor Sigvard Rubenowitz. Testet heter psykosocial 

arbetsmiljökartläggning (PAK) och mäter den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen 
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med fokus på fem huvudfaktorer som visat sig ha stor betydelse för den psykosociala 

arbetsmiljön. Dessa är egenkontroll, arbetsledningsklimat, arbetsgemenskap, stimulans i 

arbetet samt arbetsbelastning. Huvudfaktorerna mäter slutligen arbetstillfredsställelsen på 

arbetsplatsen (Rubenowitz, 2004). Testet är validerat för att mäta psykosocial arbetsmiljö och 

ovanstående nämnda faktorer. Varje huvudfaktor mäts med fem frågor vilket ger ett 

frågeformulär som totalt omfattar 25 frågor. Ett exempel på en fråga från huvudfaktorn 

egenkontroll är “ Vilka möjligheter har du själv att bestämma arbetstakten?”. En fråga från 

huvudfaktorn arbetsledningsklimat kan exempelvis se ut ”Hur bedömer du kontakten och 

samarbetet med din närmast överordnade vara?”.  Ett exempel på en fråga från huvudfaktorn 

stimulans från arbetet är ”I vilken utsträckning anser du att ditt arbete är intressant och 

stimulerande?”. Ett exempel på en fråga från huvudfaktorn arbetsgemenskap är ”Hur ofta får 

du uppskattning av dina arbetskamrater när du gjort ett bra arbete?”. Ett sista exempel på 

fråga från huvudfaktorn arbetsbelastning är ”Tycker du att ditt arbete är psykiskt 

påfrestande?”.  Varje fråga har i sin tur fem svarsalternativ för deltagaren att besvara. 

Svarsalternativen till våra frågor går i en skala från positivt till negativt. Exempel på 

svarsalternativ till en fråga skulle kunna vara “Mycket ofta”, “ganska ofta”, “ibland”, “sällan” 

och “aldrig”. Svarsalternativen scoras på en skala från 1-5 där hög poäng anger positivt svar.   

På varje huvudfaktor (n=5) kunde våra deltagare få ett värde mellan fem och 

tjugofem. Efter att besvarat hela enkäten och alla huvudfaktorer fick deltagaren det 

sammanlagda värdet från varje huvudfaktor, alltså ett värde mellan 25 och 125. Enligt 

Rubenowitz (2004) kan tolkning av resultatet ske genom värden från varje huvudfaktor. Ett 

värde på 15 hos varje huvudfaktor eller totalt sett 75 för hela mätinstrumentet kan räknas som 

ett acceptabelt medelvärde. I det fall deltagarnas värden understiger 10 hos varje huvudfaktor 

kan det räknas som låg arbetstillfredsställelse. I övriga fall där värden är över 20 hos varje 

huvudfaktor, som är extremt begärligt, kan detta räknas som en synnerligen angenäm 

arbetstillfredsställelse. Även vi tolkade resultatet enligt Rubenowitz (2004) riktlinjer. Ett 

Cronbachs Alpha utfördes för att undersöka frågornas interna samhörighet, vilket resulterade 

i ett värde på .76. 
 

Procedur 

Inledningsvis kontaktades avdelningscheferna på de fyra avdelningarna via mail för att 
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informeras om undersökningen och tillfrågas om tillåtelse att utföra undersökningen. Efter ett 

godkännande fick avdelningscheferna välja om de ville att enkäten skulle distribueras i 

pappersform eller som webbenkät. Samtliga avdelningar bad om en webbenkät då de ansåg 

det som ett smidigare alternativ. Därefter skickades webbenkäten ut till samtliga avdelningar 

tillsammans med ett förbrev med samtyckeskrav. I förbrevet fick deltagarna information om 

studiens syfte, frivillighet och konfidentialitet. Dessutom utgick även kontaktinformation till 

oss vid eventuella frågor och ett sista svarsdatum. För att se till att deltagarna fick fylla i 

enkäten under icke stressfyllda förhållanden fick de 7 arbetsdagar på sig att svara på 

enkäten.  Efter tre arbetsdagar skickades ett mail ut till samtliga deltagare för att påminna 

dem om att svara på enkäten. Då det inte inkommit tillräckligt många svar som var önskvärt 

vid tidpunkten så kontaktades en av avdelningscheferna, vars deltagare hade lägst 

svarsfrekvens, om att få komma ut och lämna en enkät i pappersform också. Efter ett 

godkännande lämnades 30 pappersenkäter ut på en av avdelningarna. Dessa lämnades 

personligen till avdelningschefen och inte till deltagarna själva. Efter två dagar hämtades 

enkäterna upp hos avdelningschefen.  

 

Statistiska analyser 

Varje deltagare tilldelades en poäng på varje subskala i testet PAK och en totalpoäng i 

självuppskattad arbetstillfredsställelse. Efter att all data samlats in analyserades den i 

databehandlingsprogrammet SPSS (PASW Statistics Data Editor 18). Med hjälp av deskriptiv 

data beräknades medelvärden, standardavvikelse och sampelstorlek. Dessa undersöktes 

grundligt utifrån de variabler som valts att utforska. Frågeställningarna bestod av en beroende 

variabel, arbetstillfredsställelse som var en kontinuerlig variabel. Den beroende variabeln 

arbetstillfredsställelse bröts ner i subskalorna egenkontroll, stimulans från arbetet, 

arbetsgemenskap, arbetsbelastning och arbetsledningsklimat. Dessa blev kontinuerliga 

beroende variabler i studien. Frågeställningarna bestod också av flera oberoende variabler 

vilka var facklig tillhörighet, kön, ålder och anställningstid. När all data matats in utfördes 

oberoende t-test på alla våra beroende variabler, med facklig tillhörighet som oberoende 

variabel. Detta gjordes för att ta fram eventuella skillnader och besvara frågeställning 1. 

Oberoende T test utfördes på variablerna arbetsledningsklimat, stimulans från arbetet, 

arbetsbelastning och total arbetstillfredsställelse. På variablerna egenkontroll och 
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arbetsgemenskap användes istället ett icke-parametriskt Mann-Whitneytest, då fördelningen 

av dessa variabler var skeva. För att besvara frågeställning 2 utfördes Multipla 

Regressionsanalyser på samtliga av våra sex beroende variabler med prediktorerna kön, ålder, 

anställningstid och facklig tillhörighet. De oberoende variablerna medverkade till granskning 

av ifall dessa kunde predicera den totala arbetstillfredsställsen, men även egenkontroll, 

stimulans från arbetet, arbetsgemenskap, arbetsbelastning och arbetsledningsklimat. 

 

Etik 

I vår studie togs tre etiska principer i aktning. Dessa är informationskavet, samtyckeskravet, 

och konfidentialitetskravet (Wilson & MacLean, 2011).  Deltagarna i vår studie har blivit 

informerade om vad syftet är med vår studie i ett förbrev. Därmed är informationskravet 

uppnått.  För att uppnå krav på samtycke har samtliga deltagare själva fått välja att delta i 

studien. Även detta gjordes i ett förbrev där de fick godkänna sitt deltagande. I samband med 

detta fick de information om att de kunde avbryta deltagandet när de ville. Svarsdatan från 

deltagarna har behandlats helt konfidentiellt, detta har deltagarna informerats om. Att datan 

behandlats med hög konfidentialitet har prioriterats då deltagare fått besvara frågor kring 

arbetsledning, något som kunde anses känsligt för deltagare. 
 

Resultat 

I tabell 1 presenteras fördelningen av kvinnor och män, samt medelvärden för variablerna 

ålder och tid i organisationen beräknat i år.  

Tabell 1. Beskrivande statistik. Beskriver uppdelningen av kvinnor och män, ålder och tid i 

organisationen (n=80) 

Variabel   Män (n=42)   Kvinnor (n=38)   Total (n=80) 
    M              SD   M              SD   M            SD 
Ålder 

 
42.98         10.56 

 
43.55         10.62 

 
43.25     10.53 

Tid i organisationen 8.40           5.68   9.79           7.93   9.06        6.83 
 

Tabell 2 visar medelvärden för testets subskalor egenkontroll, arbetsledningsklimat, 

stimulans från arbetet, arbetsgemenskap, arbetsbelastning och total arbetstillfredsställelse.  
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Tabell 2. Beskrivande statistik. medelvärdesskillnader och resultat från t-test och Mann-

Whitney-test (n=80) 

Variabel   Arbetare1 (n=26) Tjänstemän2 (n=54)   Total (n=80) 
    M          SD M          SD t p M          SD 
Egenkontroll 17.08     2.06 18.52     3.01  .011 18.05     2.80 
Arbetsledningsklimat 20.38     3.19 19.67     2.93 .997 .322 19.90     3.02 
Stimulans från arbetet 19.04     3.39 20.85     2.58 2.653 .010 20.26     2.97 
Arbetsgemenskap 19.46     3.10 19.81     2.83  .584 19.70     2.90 
Arbetsbelastning 19.46     2.55 17.43     3.43 2.684 .009 18.09     3.30 
Total arbetstillfredsställelse 95.65     10.57 96.19     9.80 .221 .825 96.01     9.99 
1 = LO-anslutna  

    2 = SACO-ansluta 
  

    Frågeställning 1 ämnade undersöka skillnader i självskattad arbetstillfredsställelse mellan 

arbetare och tjänstemän, se tabell 2. För att besvara frågeställningen användes oberoende t-

test med facklig tillhörighet som oberoende variabel och de olika subskalorna som beroende 

variabler. På grund av skeva fördelningar i variabler har det även utförts ett icke-parametrisk 

test vid namn Mann-Whitney. I tabell 2 visar resultatet signifikanta skillnader mellan arbetare 

och tjänstemän i subskalorna stimulans i arbetet (p=,010), arbetsbelastning (p=,009) och 

egenkontroll (p=,011).  Resultatet från testen visar att tjänstemän känner en högre stimulans 

från arbetet än vad arbetare gör. Tjänstemän upplever en högre arbetsbelastning än arbetare. 

Slutligen upplever tjänstemän sig ha mer egenkontroll än arbetare.  

Tabell 3 visar samband mellan samtliga subskalor i testet PAK. Resultatet visar på 

signifikanta samband mellan egenkontroll och arbetsledningsklimat (p= ,046), egenkontroll 

och stimulans från arbetet (p= ,009), egenkontroll och arbetsbelastning (p= ,001), 

arbetsledningsklimat och stimulans från arbetet (p < ,000), arbetsledningsklimat och 

arbetsgemenskap (p < ,000), arbetsledningsklimat och arbetsbelastning (p= ,017) samt 

stimulans från arbetet och arbetsgemenskap (p < ,000). Samtliga signifikanta korrelationer är 

positiva och varierar mellan ,223 och ,550. 
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Tabell 3. Korrelationsmatris, Pearson´s r (n=80) 

  
Egen- 
kontroll 

Arbetslednings-
klimat 

Stimulans 
från arbetet 

Arbets-
gemenskap 

Arbets- 
belastning 

Egenkontroll 
      Arbetsledningsklimat .223* 

     Stimulans från arbetet .291* .441* 
    Arbetsgemenskap .153 .384* .550* 

   Arbetsbelastning .359* .267* .113 .219     
*= p < .05 

För att besvara vår sekundära frågeställning har multipla regressionsanalyser utförts på 

samtliga beroende variabler med prediktorerna kön, ålder, anställningstid och facklig 

tillhörighet.  

I regressionsanalysen för att predicera egenkontroll visade sig modellen vara 

signifikant: F(4,72) = 2,609, p= ,043. Modellen förklarar 7,8 % av variansen i egenkontroll 

(adj.R2 = ,078). Facklig tillhörighet visade sig vara en signifikant prediktor för egenkontroll 

(β= 0,26, p=,025). Resultatet visar att tjänstemän upplever en högre egenkontroll än arbetare.  

I regressionsanalysen för att predicera stimulans från arbetet visade sig modellen vara 

signifikant: F(4,72) = 3,693, p= ,009. Modellen förklarar 12,4% av variansen i stimulans från 

arbetet (adj.R2 = ,124). Ålder (β= 0,30, p= ,046) samt facklig tillhörighet (β= 0,31, p= ,006) 

visade sig vara signifikanta prediktorer för variabeln stimulans från arbetet. Resultatet visar 

att ju äldre man är desto mer stimulans från arbetet, samt att tjänstemän känner en högre 

stimulans från arbetet än arbetare. 

I regressionsanalysen för att predicera arbetsbelastning visade modellen sig även här 

vara signifikant: F(4,72) = 4,090, p= ,005. Modellen förklarar 14,0% av variansen i stimulans 

från arbetet (adj.R2 = ,140). Anställningstid (β= -0,39, p= ,010) samt facklig tillhörighet  

(β= -0,30, p= ,007) visade sig vara signifikanta prediktorer för variabeln arbetsbelastning. 

Resultatet visar att ju längre man varit anställd desto mer arbetsbelastning och tjänstemän 

upplever en högre arbetsbelastning än arbetare. 

I regressionsanalysen för att predicera arbetsledningsklimat visade sig modellen vara 

signifikant: F(4,72) = 2,885, p= ,028. Modellen förklarar 9,0% av variansen i egenkontroll 

(adj.R2 = ,090). Ålder visade sig vara en signifikant prediktor för arbetsledningsklimat (β= 



 
 

 

 

16 

0,37, p=,018).  Resultatet visar att ju äldre man är desto bättre tycker man om sitt 

arbetsledningsklimat. 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka om det finns skillnader mellan arbetare och 

tjänstemän i självskattad arbetstillfredställelse. Vidare ville vi undersöka om 

arbetstillfredsställelse går att predicera utifrån kön, ålder, anställningstid och facklig 

tillhörighet. 

För att sammanfatta resultatet av frågeställning 1 så finns det en signifikant skillnad i 

självskattad arbetstillfredsställelse mellan arbetare och tjänstemän vad gäller subskalorna 

egenkontroll, stimulans från arbetet och arbetsbelastning. Tjänstemän upplever att de har mer 

egenkontroll i sitt arbete än arbetare. Dessutom känner tjänstemännen att de får mer stimulans 

från sitt arbete än arbetare. Dock upplever arbetare mindre arbetsbelastning än vad 

tjänstemän gör. Enligt Rubenowitz (2004) är ett önskvärt totalvärde hos deltagarna som fått ta 

del av PAK 75 poäng. Detta innebär i sin tur att både arbetare och tjänstemän på vår 

arbetsplats känner sig tillfreds med arbetet. Ett totalt medelvärde hos deltagarna som är över 

100 poäng har däremot en mycket bra och angenäm arbetstillfredsställelse (Rubenowitz 

2004). Då medelvärdena hos arbetare och tjänstemän båda närmade sig 100 poäng, skulle 

detta kunna tyda på att båda yrkesgrupperna känner en mycket god arbetstillfredsställelse. I 

denna studie har inte heller varken tjänstemän eller arbetare ett medelvärde som är lägre än 

17.08, på någon av subskalorna som mäter arbetstillfredsställelse. Ett värde under 10 poäng 

skulle Rubenowitz (2004) tolkas som en mycket dåligt upplevd psykosocial arbetsmiljö, och 

därmed arbetstillfredsställelse. Sammansfattningsvis upplever studiens deltagare en medelgod 

arbetstillfredsställelse, enligt Rubenowitz (2004) tolkningsnorm. 

I denna studie visade det sig att tjänstemän i högre grad än arbetare upplever mer 

stimulans från arbetet. Detta kan bekräftas i en tidigare studie gjord av Harris och Locke 

(1974). De kom fram till att tjänstemän till skillnad från arbetare var mer benägna att relatera 

sin arbetstillfredsställelse till motivationsfaktorer. Detta enligt Herzbergs teori om 

arbetsmotivation. Enligt Herzberg et al. (1993) kan motivationsfaktorer jämföras med att 

känna stimulans från arbetet och ha utmanande arbetsuppgifter.  I likhet med Harris och 

Lockes studie (1974) känner tjänstemän även i vår studie arbetstillfredställelse i former som 
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kan relateras till motivationsfaktorer. Ytterligare en studie bekräftar vårt fynd. Hu et al. 

(2010) skriver om att tjänstemän har en mer mångfasetterad bild av sitt arbete än vad arbetare 

har. Studien visar också att tjänstemän är mer benägna att involvera sig i arbetsuppgifter som 

kräver högre kompetens och är mer mentalt utmanande. Att tjänstemän tendererar att känna 

en högre stimulans från arbetet än arbetare skulle kunna bero på tjänstemannayrken vanligtvis 

kräver högre utbildning, vilket ger en högre kompetens. Detta skulle i sin tur kunna vara en 

förklaring till att tjänstemän drivs av arbetsuppgifter som kräver högre kompetens och är 

utmanande. Kanske skulle det även kunna vara så att tjänstemän känner högre stimulans från 

arbetet, då de med sin utbildning investerat mer i sitt arbete är arbetare. 

Till skillnad från vår studie fann Hu et al. (2010) en skillnad mellan tjänstemän och 

arbetare gällande arbetsgemenskap. De fann att arbetare skapar mer etablerade relationer med 

sina arbetskollegor än tjänstemän. Detta skulle kunna bero på att arbetare har arbetsuppgifter 

som kräver mer nära samarbete med andra arbetskollegor. Att vårt resultat ej visade någon 

skillnad mellan arbetare och tjänstemän gällande arbetsgemenskap skulle kunna bero på 

kulturella skillnader. Studien av Hu et al. (2010) utfördes i USA, vilket är ett land som på 

många sätt skiljer sig kulturellt från Sverige. I vår studie har en kunskapsorganisation 

studerats. Denna organisation kan möjligtvis ha en annan arbetsplatskultur än ovanstående 

studie, vilket kan bidra till att resultatet skiljer sig åt. Dessutom är den organisation vi 

undersökt en kunskapsorganisation, vilket innebär att det är en akademisk arbetsplats där 

högre utbildning meriteras. Enligt en annan studie av Morris et al. (1999) så skiljer sig 

arbetare och tjänstemän sig åt i upplevelsen av arbetsledningsklimatet på arbetsplatsen, där 

tjänstemän känner en högre support från arbetsledningen än arbetare. De fann att detta kunde 

relateras till deltagarnas utbildningsnivå. Denna skillnad fanns inte i vår studie. Detta skulle i 

sin tur kunna bero på att vi valt att inte undersöka deltagarnas utbildningsnivå. Ännu en 

faktor som kan ha bidragit till att vårt resultat skiljer sig från Morris et al. (1999) skulle kunna 

vara att studien utfördes för över 15 år sen. 

Hu et al. (2010) har i sin studie kommit fram till att tjänstemän till skillnad från 

arbetare upplever högre arbetstillfredsställelse. I vår studie fick vi inte fram någon signifikant 

skillnad gällande den totala arbetstillfredsställelsen. Detta skulle kunna bero på att vårt 

sampel, 80 deltagare, var mycket litet i förhållande till Hu et al. (2010) 870 deltagare. 
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Studiens andra frågeställning ämnade undersöka ifall ålder, anställningstid, kön och 

facklig tillhörighet kan predicera arbetstillfredsställelse. Resultatet tyder på att ålder, 

anställningstid och facklig tillhörighet är signifikanta prediktorer för arbetstillfredsställelsen. 

Upplevelsen av ett bättre arbetsledningsklimat och mer stimulans från arbetet tenderar att öka 

med åldern. Dessutom verkar arbetsbelastningen öka i relation till anställningstiden. 

Egenkontroll, stimulans från arbetet och arbetsbelastning kan prediceras av facklig 

tillhörighet där tjänstemän har högre poäng på samtliga skalor. 

Wright et al. (1994) ämnade undersöka fysiskt arbete, mental stress och 

arbetstillfredsställelse i sin studie. Det framkom att äldre upplever den fysiska arbetsmiljön 

som bättre än yngre. Arbetsmiljö är som tidigare nämnts en faktor som går att relatera till 

arbetstillfredsställelse.  Dessutom kom de fram till att kvinnor generellt upplevde en längre 

arbetstillfredsställelse än män. I vårt resultat fann vi en gränssignifikant (p=.051) tendens till 

att ålder kan predicera den totala arbetstillfredsställelsen på arbetsplatsen. Med ett större 

sampel är det möjligt att skillnaden hade lett till ett signifikant resultat. Vad gäller 

könsskillnaden som Wright et al. (1994) fann i sin studie, kunde vi konstatera att kön inte var 

en signifikant prediktor i vår studie. Att kön inte visade sig vara en signifikant prediktor kan 

ha att göra med att Sverige utvecklats framåt vad det gäller jämställdhet mellan kvinnor och 

män. Klyftan berörande arbetsförhållanden mellan könen har minskat med åren (World 

Economic Forum, 2014). Det är möjligt att Wright el al. (1994) fick fram en könsskillnad år 

1994 då arbetsförhållandena kan ha sett annorlunda ut beroende på könstillhörighet. Kanske 

skulle detta kunna vara en anledning till kön i denna studie inte är signifikant prediktor för 

arbetstillfredsställelsen.  

Slutligen fann vi i denna studie att anställningstid var en signifikant prediktor för 

arbetstillfredsställelse i form av arbetsbelastning. Det visade sig att arbetsbelastningen ökade 

i relation till antal anställningsår i organisationen. Detta fynd är något som vi inte kunnat 

utläsa i tidigare studier. Detta skulle kunna bero på att arbetstagaren med åren får mer ansvar 

och därmed känner mer skyldighet gentemot organisationen. Detta i form av lojalitet till 

arbetsgivaren och kanske till och med att individen identifierar sig med sin arbetsroll.  

Som tidigare nämnts fann vi en del signifikanta skillnader, när det gäller arbetare och 

tjänstemäns arbetstillfredsställelse på arbetsplatsen. Det visade sig vara som så att tjänstemän 

i märkbart högre grad än arbetare upplever sig ha en högre egenkontroll och få mer stimulans 
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från arbetet. Däremot upplever tjänstemän sig ha en högre arbetsbelastning än arbetare. För 

att sätta dessa fynd i relation till Maslow’s behovstrappa skulle det kunna spekuleras i att 

arbetare och tjänstemän befinner sig på olika platser i detta kontinuum av behovsuppfyllelse. 

Den första nivån enligt Maslow’s teori handlar om fysiologiska behov, som i arbetslivet 

skulle kunna motsvara en lön och säker arbetsmiljö. Med hjälp av resultatet i denna studie 

skulle vi kunna tolka det som att både arbetare och tjänstemän fått dessa behov uppfyllda. 

Den andra nivån i teorin handlar om trygghet, att medarbetare inte skall känna rädsla för att 

förlora sitt jobb och kunna utvecklas. Tjänstemän på arbetsplatsen där studien utförts har en 

större möjlighet till utveckling är arbetare. Detta skulle i sin tur kunna innebära att arbetarna 

på denna nivån börjar känna osäkerhet och därmed att arbetstillfredsställelsen minskar. 

Arbetare som deltog i denna studie visade sig ha aningen sämre arbetstillfredsställelse än 

tjänstemän, vilket skulle kunna relateras till att arbetare i studien inte uppfyllt sina behov i 

behovstrappan på en lika hög nivå som tjänstemännen. På den fjärde nivån i Maslow’s 

behovshierarki diskuteras behov av uppskattning och erkännande. På en arbetsplats skulle 

detta kunna motsvara att man har kontroll över sitt eget arbete och självständighet. I resultatet 

fick vi fram en skillnad där tjänstemän upplevde en signifikant högre egenkontroll än 

arbetare. Detta skulle återigen kunna tolkas som att tjänstemän på arbetsplatsen har placerat 

sig snäppet högre upp i denna trappa av behov, än arbetarna.   

I resultatet framkom det att oavsett facklig tillhörighet, ökar medarbetarens 

arbetsbelastning i relation till antalet år personenen arbetat i organisation. För att sätta detta i 

relation till Maslow’s behovshierarki skulle det kunna tolkas som att desto längre man varit 

på arbetsplatsen, ju högre har man också klättrat i Maslow’s trappa. Det femte steget i 

hierarkin handlar om behovet av självförverkligande. På arbetsplatsen skulle det kunna yttra 

sig genom att utforma arbetet efter personliga erfarenheter, något som ger stark motivation. 

Kanske skulle detta kunna innebära att även om man känner en ökad arbetsbelastning allt 

efter att åren går, så strävar man också mot en typ av självförverkligande på arbetsplatsen. 

Något som ger ökad motivation, till fördel för både arbetstagare och arbetsgivare.  

Metodologisk diskussion 

Slutligen vill vi förtydliga att möjligheten till att dra generella slutsatser av resultatet i denna 

studie är liten. Detta beroende på några olika faktorer. En anledning som påverkar 
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generaliserbarheten är vårt urval. Vi har använt oss utav ett bekvämlighetsurval, vilket 

innebär att studiens sampel inte är helt representerbart för populationen. En annan viktig 

synpunkt för generaliserbarheten är det faktum att en webbenkät använts vid 

datainsamlingen. Detta resulterade i en svarsfrekvens på mindre än hälften. Detta innebär i 

sin tur att vi i viss grad drabbats av response bias (Wilson & MacLean, 2011). Detta leder till 

att våra slutsatser inte kan generaliseras till den tänka populationen. De personer som ej 

besvarade enkäten hade möjligtvis svarat signifikant annorlunda än de deltagare som besvarat 

enkäten. Kanske hade de personer som ej deltagit i studien, svarat såpass annorlunda att hela 

vårt resultat sätt helt annorlunda ut. Syftet med studien var även att undersöka skillnader 

mellan arbetare och tjänstemän. Vid enkätinsamlingen framkom fördelningen att endast en 

tredjedel av deltagarna var arbetare medan resterande var tjänstemän. Vid ett större sampel av 

arbetare hade detta också kunnat bidra till att ytterligare skillnader hittats. De skillnader som 

hittats i studien, skulle också vid ett större och mer lika fördelade sampel kunnat se 

annorlunda ut. Vi vet inte heller om vårt sampel kan representera arbetstillfredsställelsen på 

hela organisationen. Dock kan man utifrån vårt resultat säga något om hur 

arbetstillfredsställelse ser ut på statliga universitet i Sverige. Vi anser att det är en rimlig 

generalisering i förhållande till vårt sampel.  

Framtida forskning 

Som tidigare nämnt finns det flera beståndsdelar som utgör en viktig roll för individens 

trivsel på arbetsplasten. Dessa är bland annat social samhörighet, intresse i arbetet, eget 

ansvar och arbetsmiljön (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Vi tror därför att framtida forskning 

kring arbetstillfredsställelse bör omfatta flera av dessa beståndsdelar. Något som vi hade velat 

se är en jämförelse mellan den offentliga och privata sektorn. På så sätt skulle forskaren 

kunna se om det finns någon skillnad på hur man går till väga i de olika sektorerna gällande 

t.ex. eget ansvar, arbetsmiljö och belöning. Vi tror inte att det hanteras på samma sätt i de 

olika sektorerna och därför skulle ny forskning om detta kunna leda till nya rutiner och 

tillvägagångsätt för att optimera arbetstagarnas arbetstillfredsställelse.  

Ytterligare en forskningsfråga som vi tycker hade varit intressant att undersöka är 

arbetsledningen. Det är ingen hemlighet att en frisk och motiverad arbetsstyrka leder till 

ekonomisk utdelning i organisationen, men att nå dit verkar desto svårare. Framtida studier 
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med mer resurser skulle därför kunna undersöka om arbetstillfredsställelsen ökar om 

arbetsledningen får regelbunden kompetensutveckling. 

 

Referenser 

Arbetets Marknad.(2014). Arbetare eller tjänsteman. Hämtad 2015-11-03, från 

http://arbetetsmarknad.se/tema/arbetets-marknad/arbetare-eller-tjansteman/ 

Brace, Nicola, Kemp, Richard & Snelgar, Rosemary (2003). SPSS for psychologists: a guide 

to data analysis using SPSS for Windows. 2. ed. Basingstoke: Macmillan 

Granberg, O. (2011). PAOU: personaladministration, HRM och organisationsutveckling. (8., 

[rev. och utök.] utg.) Stockholm: Natur och kultur. 

Harris, T. C., & Locke, E. A. (1974). Replication of white-collar-blue-collar differences in 

sources of satisfaction and dissatisfaction. Journal of Applied Psychology, 59(3), 369-370. 

doi:10.1037/h0036771  

Herzberg, F., Mausner, B. & Snyderman, B.B. (1993). The motivation to work. ([New ed.]). 

New Brunswick, N.J.: Transaction. 

Hu, X., Kaplan, S., & Dalal, R. S. (2010). An examination of blue- versus white-collar 

workers’ conceptualizations of job satisfaction facets. Journal of Vocational Behavior, 76(2), 

317-325. doi:10.1016/j.jvb.2009.10.014 

 

Jacobsen, D. I. & Thorsvik, J. (2008). Hur moderna organisationer fungerar. Enskede: TPB. 

Kaufmann, G. & Kaufmann, A. (2010). Psykologi i organisation och ledning. (3., rev. uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 

Louhevaara, V., Penttinen, J., & Tuomi, T. (1999). Work Ability and Job Demands of Aging 

White- and Blue-Collar Workers in 1981 and 1996. Experimental Aging Research, 25(4), 

307-311. doi:10.1080/036107399243751 

Lundberg, U. (2011). Det lilla extra: om drivkrafter i arbetslivet. (1. uppl.) Malmö: Liber. 

http://arbetetsmarknad.se/tema/arbetets-marknad/arbetare-eller-tjansteman/
http://h/
http://h/


 
 

 

 

22 

Morris, W. R., Conrad, K. M., Marcantonio, R. J., Marks, B. A., & Ribisl, K. M. (1999). Do 

Blue-collar Workers Perceive the Worksite Health Climate Differently than White-collar 

Workers?. American Journal of Health Promotion, 19(6), 319-324. doi:10.4278/0890-1171-

13.6.319 

 

Rubenowitz, S. (2004). Organisationspsykologi och ledarskap. (3., [omarb.] uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Schultz., D.P. & Schultz, S.E. (2010). Psychology and work today: an introduction to 

industrial and organizational psychology. (10. ed.) Boston [etc.]: Pearson. 

Wilson, S. & MacLean, R. (2011). Research methods and data analysis for psychology. New 

York: McGraw-Hill Higher Education 

World Economic Forum. (2014). The Global Gender Gap Report 2014. Geneve: World 

Economic Forum.  

Wright, I., Bengtsson, C., & Frankenberg, K. (1994). Aspects of psychological work 

environment and health among male and female white-collarand blue-collar workers in a big 

Swedish industry. Journal of Organizational Behavior, 25(2), 177-183. 

doi:10.1002/job.4030150206 

 


