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Abstract 
 
Studien avser att undersöka om det finns någon skillnad mellan män och kvinnors 

arbetstillfredsställelse definierat som aspekter av arbetssituationen enligt Hackman och 

Oldhams (1976, 1980 i Arnold et al., 1998) Job Characteristics Model, och om det finns några 

skillnader i ålder vad gäller arbetstillfredsställelse utifrån JCM. Det var en explorativ 

undersökning eftersom mycket av tidigare forskning har fått varierande resultat, och vi ville 

se vad vi skulle få för resultat. Metoden som har använts är kvantitativ och syftet har 

undersökts med hjälp av en enkät. Som teoretisk bakgrund användes Hackman & Oldhams 

”Job Characteristics Model” (JCM) (1976, 1980) och den användes även vid utformningen av 

enkäten. Urvalet bestod av 49 deltagare inom Landstinget i Karlskrona och Ronneby. Ett T-

test gjordes för att se om det fanns några skillnader mellan kön och arbetstillfredsställelse, 

vilket inte var fallet. Det gjordes också ett T-test mellan kön och enskilda frågor, det blev då 

signifikanta skillnader på påstående fyra (Jag får uppskattning från människor utanför min 

arbetsplats för det arbete jag utför), sex (Det jag utför i mitt arbete är meningsfullt för mina 

kolleger) och tolv (Jag får uppskattning från andra människor i organisationen för det arbete 

jag gör). En Pearsonkorrelation gjordes för att se om det fanns någon skillnad mellan ålder 

och arbetstillfredsställelse, inte heller här hittades något signifikant samband. För att testa 

reliabiliteten på enkäten gjordes ett Cronbach Alpha-korrelationstest, och därefter en 

Pearsonkorrelation för att se vad som behövde ändras i beräkningarna. Det gjordes också en 

Pearsonkorrelation mellan själva aspekterna i JCM, där upptäcktes en del signifikanta 

samband. 
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1 Introduktion 
Idén till att skriva om arbetstillfredsställelse kom från en bok i arbetspsykologi av Arnold, 

Cooper & Robertson (1998). Arbetspsykologi och framförallt arbetstillfredsställelse är något 

som vi finner mycket intressant och skulle vilja arbeta med i framtiden. Därför tyckte vi att 

det här ämnet skulle passa bra att skriva om. Syftet med studien är att undersöka om det finns 

någon skillnad mellan män och kvinnors arbetstillfredsställelse och om det finns någon 

skillnad i ålder vad gäller arbetstillfredsställelse.  

  Arbetstillfredsställelse handlar om hur en människa känner för sitt arbete som helhet, men 

också hur personen känner för olika aspekter av arbetet. Enkelt sätt skulle man kunna säga att 

det är i hur stor utsträckning en människa gillar eller ogillar sitt arbete (Spector, 1997). Man 

har tidigare sett på arbetstillfredsställelse utifrån två grunder, den första visar hur en persons 

mentala hälsa är. Om personen inte är lycklig på sitt arbete är det troligt att individen inte är 

speciellt lycklig generellt. Den andra är, om personen är tillfredsställd med arbetet så leder det 

till motivation som gör att arbetsprestationen ökar. Men en sådan förbindelse mellan attityd 

och beteende behöver inte alltid gälla. Ibland kan en anställd ha låg motivation till att utföra 

sina arbetsuppgifter även om personen sköter dem felfritt. Locke (1976) citerad i Arnold et al. 

(1998) har definierat arbetstillfredsställelse som ”ett behagligt och positivt emotionellt 

tillstånd som resulterar från värderingar eller upplevelser av ens arbete” (Arnold et al., 1998). 

Hollingworth (1988) citerad i Petersson, Leppänen, Jönsson & Tranquist (2006) säger att 

arbetstillfredsställelse innefattar den sammantagna värderingen av negativa och positiva delar 

i arbetsmiljön. Medan Björkman och Lundqvist (1981) citerad i Petersson et al. (2006) hävdar 

att uppfattningen om att vara tillfreds med sitt arbete eller inte består av sammanflätning av 

livserfarenheter, den aktuella livssituationen och arbetsmiljön (Petersson et al., 2006). 

Arbetstillfredsställelse är den mest studerade variabeln inom forskning på 

organisationsbeteenden. Den är intressant både för de människor som arbetar i en 

organisation, och för de som studerar den. Numera ses arbetstillfredsställelse som vilken 

attityd en anställd har till sitt arbete. Vissa människor gillar att arbeta och tycker om sitt arbete 

och vissa ser arbetet som ett nödvändigt ont. Tidigare såg en del forskare 

arbetstillfredsställelse som fysiska och psykiska behov som en anställd behövde från sitt 

arbete. Men den synen har tonats ned och dagens forskare fokuserar mer på kognitiva 

processer än på underliggande behov. Attitydperspektivet är nu den mest dominerande synen 

på arbetstillfredsställelse. Arbetstillfredsställelse kan antingen ses som en global känsla för 
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arbetet eller som växlande attityder om olika aspekter av arbetet. Det tidigare används när 

arbetstillfredsställelse ska undersökas som helhet, till exempel för att se om människor gillar 

eller ogillar sitt arbete. Den senare används för att få reda på vilka aspekter av arbetet som 

gillas eller ogillas. Det är ett bra sätt för organisationer att se vilka aspekter i arbetet som 

ogillas och de kan på så sätt förbättras. Det är även bra att använda båda sätten för att få en 

helhetsbild av anställdas arbetstillfredsställelse. De aspekter eller delar av arbetet som är 

vanliga bland undersökningar inom arbetstillfredsställelse är: uppskattning, kommunikation, 

kolleger, fördelar, arbetsförhållanden, arbetets natur i sig, organisationen i sig, lön, personlig 

utveckling, möjlighet till befordran, erkännande, säkerhet och tillsyn. Men organisationer kan 

även vara intresserade av att göra undersökningar på andra aspekter än de här. Det är väldigt 

bra när en undersökning om arbetstillfredsställelse studerar många olika aspekter av arbete då 

det kan vara skillnad i känslorna för de olika aspekterna. Locke (1976) citerad i Spector 

(1997) har gjort många studier som visar att vissa av de tidigare uppräknade aspekterna har ett 

starkt samband med varandra. De aspekter som korrelerar med varandra hamnar i samma 

grupp. De är fyra olika grupper: belöningar (t.ex. lön och fördelar), andra människor (t.ex. 

kollegor och chefer), arbetets natur i sig och organisationens uppbyggnad (Spector, 1997). 

  Det finns olika teorier om vad som skapar arbetstillfredsställelse. Teorierna kan delas in i tre 

olika kategorier. Personlighetsteorier, interaktiva teorier och situationsteorier. Den första 

kategorin av teorierna är personlighetsteori som gör antagandet att arbetstillfredsställelse 

grundar sig i egenskaper och erfarenheter hos den enskilde individen. Den andra teorin är den 

interaktiva som föreslår att arbetstillfredsställelse uppstår genom samspelet mellan situation 

och person. Situationsteorierna är de teorier som menar att det är själva arbetes natur eller 

händelser kring arbete som avgör graden arbetstillfredsställelse (Judge, Parker, Colbert, 

Heller, Ilies, 2002). Den teori som dominerat mest sen slutet på 1970-talet är Job 

Characteristics Model (JCM) av Hackman och Oldham (1976, 1980).  Enligt denna modell är 

det arbetssituationen som är den viktigaste källan till arbetstillfredsställelse (Arnold et al., 

1998). Det finns typiska aspekter av arbetet som hänvisar till själva arbetsuppgifterna och som 

i sig påverkar arbetstillfredsställelsen (Spector, 1997). I JCM beskrivs fem grundläggande 

aspekter av arbeten som har en inverkan på arbetstillfredsställelse. Den första är 

uppgiftsvariation; om medarbetarna får utnyttja sina skickligheter och förmågor. Den andra är 

uppgiftsidentitet; om medarbetaren får följa produktionsutvecklingen genom arbetsprocessen 

från början till slut. Den tredje är uppgiftsbetydelse; i vilken grad uppgiften är meningsfull för 

människor inom eller utanför organisationen. Den fjärde är autonomi; om arbetet ger frihet att 

välja själv i tillvägagångssätt. Den femte och sista aspekten är feedback; om man får feedback 
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på det arbete man utför. Job Characteristics Model är sagt att producera kritiska psykologiska 

tillstånd. De tre första aspekterna ska påverka erfarenhet och meningsfullhet för arbetarna. 

Autonomi ska påverka ansvaret av resultatet och feedback ska ge kunskap om det riktiga 

resultatet av arbetsaktiviteterna. Gemensamt tror man de kritiska psykologiska tillstånden ska 

påverka tre resultat; motivation, tillfredsställelse och arbetsprestation. Hackman och Oldham 

(1976) introducerade en personlighetsvariabel i sin Job Characteristics Model, Growth-Need 

Strenght (GNS). De hade en hypotes om att den här variabeln skulle påverka relationen 

mellan de fem aspekterna (Spector, 1997). Modellen används mer med människor med hög 

growth-need än de med låg (Arnold et al., 1998). Anledningen till det här är att personer med 

låg GNS inte antas bli motiverade av arbeten som har höga poäng från en formel kallad 

Motivation Potential Score (MPS). MPS är en matematisk formel som visar de sammanlagda 

poängen av de fem aspekterna, MPS = (UV+UI+UB)/3 x Autonomi x Feedback (Spector, 

1997). 

 

1.1 Kritik på JCM 

Kaufmann och Kaufmann (1998) citerad i Hanberger (2005) har hävdat att enbart 

förändringar i arbetsmiljön inte kan öka anställdas tillfredsställelse (Hanberger, 2005). 

Roberts och Glick (1981) citerad i Arnold et al. (1998) har kritiserat JCM eftersom de tycker 

att mycket forskning som har gjorts om JMC har gjorts av samma människor med liknande 

metoder. Utvärderingar av metoden har inte gjorts på rätt sätt, och undersökningar har ofta 

inte gjorts för att förbättra anställdas arbetstillfredsställelse och motivation, utan för att testa 

relationer mellan olika variabler (Arnold et al., 1998). Fried och Ferris (1987) har gjort en 

recension av Hackman och Oldhams Job Characteristics Model. Där mäter de validiteten av 

modellen genom att granska nästan 200 godkända studier som handlar om JCM. De kom fram 

till att studier på JCM både har lyckats och misslyckats med att styrka modellen med de fem 

grundläggande aspekterna. En förklaring till det här tror de kan ha att göra med att studier har 

olika deltagare. De själva gjorde 1986 en studie med 6930 anställda från 876 olika arbeten där 

deltagare som var antingen chefer, yngre personer eller utbildade personer levde upp till JCM. 

Deltagare som inte var chefer, som var äldre eller mindre utbildade reagerade inte på det sätt 

som JCM beskriver. De anser också att sambandet mellan de fem aspekterna och vad en 

anställd känner för sitt arbete är generellt starkare och mer konsekvent än sambandet mellan 

de fem aspekterna och hur en anställd beter sig på sin arbetsplats. Det visar att en anställd inte 

behöver vara tillfredsställd med sitt arbete för att utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. 

När man ska förutspå ett resultat av beroende variabler är det enligt forskning som Fried och 
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Ferris (1987) studerat bättre att addera de tal från JCM som hör ihop, än att använda MPS. 

Ferris och Gilmore (1985) upptäckte dock att man lättare hittar samband med MPS än när 

man bara adderar (Fried & Ferris 1987). 

 

1.2 Kön 

Studier som har undersökt om det finns något samband mellan arbetstillfredsställelse och kön 

har varit mycket motsägelsefulla. Ett medelvärde av dussintals studier med tusentals deltagare 

har räknats ut och visat att män och kvinnor är lika tillfredsställda med sina arbeten. Men det 

som är förvånande i dessa studier är att männen och kvinnorna inte har samma sorts arbeten. 

Greenhaus, Parasuraman, och Wormley (1990) citerad i Spector (1997) har upptäckt att det 

inte finns någon skillnad mellan könen fastän det var så att kvinnorna i studien sannolikt hade 

yrken som gav lägre lön än de yrken männen hade och/eller yrken som inte krävde lika 

mycket kvalifikationer (Spector, 1997). Mannheim (1983) citerad i Sokoya (2000) menar att 

det inte finns någon skillnad mellan män och kvinnor vad det gäller arbetstillfredsställelse 

medan Martin och Hanson (1985) citerad i Sokoya (2000) menar att förväntningarna av 

arbetande kvinnor vad det gäller arbetstillfredsställelse är annorlunda mot männens (Sokoya, 

2000). Tidigare empirisk forskning inom arbetstillfredsställelse har visat att kvinnor själva 

visar sig vara mer tillfredsställda med sitt arbete än män. Kvinnors högre 

arbetstillfredsställelse har visats i studier gjorda av Clark (1996, 1997) citerad i Sanz de 

Galdeano (2001) och Sloane, Williams (2000) citerad i Sanz de Galdeano (2001). Det har 

föreslagits att manliga och kvinnliga anställda har olika värderingar vad gäller utbildning och 

arbetstid. Det skulle kunna förklara den observerade skillnaden mellan könens 

tillfredsställelse (Sanz de Galdeano 2001). Det finns flera förklaringar till varför kvinnor har 

lika mycket arbetstillfredsställelse som män trots olikheterna i arbetsförhållanden och lön. 

Brush m.fl. (1987) citerad i Spector (1997) har föreslagit att kvinnor har en annan uppfattning 

vad det gäller förväntningar. De förväntar sig mindre och blir därför tillfredsställda av mindre. 

Detta tänkesätt har förmodligen utvecklats genom generationer eftersom kvinnor har fått färre 

erbjudanden om befordran och lägre lön för samma arbeten som män. Witt och Nye (1992) 

citerad i Spector (1997) diskuterar skillnaden i hur män och kvinnor uppfattar rättvisheten i 

fördelningar av belöningar. Kvinnor upplever inte orättvisa belöningar lika skeva som män 

gör när de blir felaktigt kompenserade. De här är bara tänkbara (inte fastställda) förklaringar 

till varför kvinnor är lika tillfredsställda som män trots att de inte har likvärdiga arbeten 

(Spector, 1997). 
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  Enligt Arnold et al. (1998) finns det ett antal studier som har visat att kvinnor har lägre 

arbetstillfredsställelse än män. De skriver att det här har gjort att man ser en stereotyp av 

kvinnan, att hon skulle vara mindre intresserad och involverad i sitt arbete än  vad män är. Det 

kan vara så på grund av att kvinnor ofta har mindre i lön än vad män har. En annan förklaring 

till varför kvinnor skulle vara mindre tillfredsställda med sitt arbete kan vara att de har sämre 

arbeten än män (Arnold et al., 1998).  

 

1.3 Ålder 

Det finns ett samband mellan arbetstillfredsställelse och ålder. Man vet inte exakt hur 

sambandet ser ut eftersom studier av fenomenet har fått varierande resultat. Också varför det 

finns ett samband är tämligen okänt, men det finns många hypoteser om det. Wright och 

Hamilton (1978) citerad i Spector (1997) har föreslagit två rimliga anledningar. Den första 

handlar om att äldre människor har ändrat sina förväntningar och värderingar angående sitt 

arbete. De är mer tillfredsställda eftersom de accepterar den mängd rättigheter de har och 

förväntar sig mindre av sitt arbete. Den andra är att äldre människor har bättre arbeten och fler 

färdigheter än deras yngre kollegor. Den första hypotesen har dock inte testats och det skulle 

kräva mycket tid att göra en sådan undersökning. Men den andra har fått lite vetenskapligt 

stöd. White och Spector (1987) citerad i Spector (1997)  har visat att sambandet mellan 

arbetstillfredsställelse och ålder kan förklaras av att äldre har bättre arbetsförhållanden. I deras 

undersökning ansåg de äldre deltagarna i större utsträckning än de yngre att de i sitt arbete har 

vad de eftersträvar från ett arbete. Detta gällde även lönen och den personliga kontrollen av 

belöningar. Det finns också två andra hypoteser om varför äldre personer har högre 

arbetstillfredsställelse, men det här har dock undersökts väldigt lite: För det första, att de 

investeringar som görs i ens arbete, som förmåner (t.ex. pension) och belöningar (t.ex. lön) 

ökar med tiden. För det andra, att människor förändrar sina förväntningar så att de blir mer 

realistiska och passande för deras arbete. Det gör att människor blir nöjda med mindre när de 

blir äldre (Spector, 1997). Lee och Wilbur (1985) citerad i Sokoya (2000) föreslog att 

arbetstillfredsställelse ökar med åldern. En förklaring till detta menar de, är att äldre anställda 

är bättre på att justera sina förväntningar (Sokoya, 2000). En psykologisk avdelning på 

Universitet i Akron, Ohio, USA har testat om det är något samband mellan ålder och 

arbetstillfredsställelse. Många typer av test gjordes och resultatet visade ett signifikant men 

svagt positivt samband. Detta indikerar att ålder som en kronologisk variabel, inte är en 

möjlig förutsägelse av arbetstillfredsställelse. I framtida forskning ska man försöka förklara 

åldersskillnader i relation till arbetstillfredsställelse genom att inrikta sig på andra mera 
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relevanta psykologiska variabler associerade till bakomliggande åldringsprocesser (Bernal, 

Snyder & McDaniel, 1998). 

 

1.4 Nytt test 

Vi utvecklade en nytt, kort test för att mäta arbetstillfredsställelse utifrån JCM. Anledningen 

till att vi valde att inte använda oss av redan färdiga frågeformulär var att de var väldigt långa, 

vilket kan leda till att deltagarna lätt tröttnar och slarvar när de fyller i det. Men också för att 

vi ville lära oss att själva skapa en enkät. 

 

1.5 Syfte 

Studien avser att undersöka om det finns någon skillnad mellan män och kvinnors 

arbetstillfredsställelse definierat som aspekter av arbetssituationen enligt Hackman och 

Oldhams (1976, 1980 i Arnold et al., 1998) Job Characteristics Model, och om det finns några 

skillnader i ålder vad gäller arbetstillfredsställelse utifrån JCM. 

 

 

2 Metod 
2.1 Deltagare 

Populationen i denna enkätstudie är anställda inom Landstinget i Karlskrona och Ronneby. 

Urvalet gjordes av vår kontaktperson på Landstinget i Karlskrona. Fyra avdelningar där det 

var relativt jämt fördelat mellan könen valdes ut. Deltagarnas yrke spelade ingen roll för 

denna studie, därför fick alla anställda svara. För att deltagarna skulle känna att de var 

anonyma och deras svar var konfidentiella sattes ett blankt försättsblad på varje enkät. Det 

lämnades ut 80 exemplar av enkäten och det var 49 personer som deltog, de externa bortfallen 

blev 31 stycken. Det blev två interna bortfall på frågan om kön men 21 män och 26 kvinnor 

svarade. Deltagarna var i åldrarna 23 till 63 och medelåldern var 43 år. 

 

2.2 Material 

För att kunna utföra denna studie utformades en enkät. När påståendena till enkäten skulle 

utarbetas satt var och en för sig och funderade ut påståenden utifrån JCM. Det här gjordes för 

att se om vi båda fick liknande resultat, vilket var fallet. I JCM finns fem aspekter och det 

gjordes fyra påståenden om vardera. Här är aspekterna som vi har utgått ifrån och vilka 

påståenden som tillhör vilken aspekt: Uppgiftsvariation: 1, 10, 13, 17. Uppgiftsidentitet: 5, 2, 
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7, 18. Uppgiftsbetydelse: 6, 9, 16, 19. Autonomi: 3, 11, 14, 20. Feedback: 4, 8, 12, 15 (alla 

påståenden kan ses i bilaga 1). Enkäten inleddes med ett följebrev där det fanns lite 

information om författarna, vad undersökningen handlade om, att deltagandet var anonymt 

och att uppgifterna skulle behandlas konfidentiellt. De första frågorna gällde kön och ålder, 

vilket spelar stor roll för vår undersökning och det är också ett bra sätt att starta en enkät. Det 

avslöjades dock inte i följebrevet att en jämförelse mellan kön respektive ålder skulle göras 

eftersom vi inte ville att deltagarnas svar skulle påverkas. Det blev sammanlagt 20 påståenden 

i enkäten och i slutet fanns en öppen fråga: ”Egna reflektioner”, som lades till efter att en 

pilotstudie gjorts. I den studien deltog nio personer. Den öppna frågan var till för att fånga lite 

av det kvalitativa och ifall någon av deltagarna ville skriva någon kommentar. Efter 

pilotstudien ändrades en del av påståendena för att deltagarna lättare skulle förstå dem. 

Svarsalternativen till de 20 påståendena var en skattningsskala från ett till sju, där ett var 

”Instämmer inte alls” och sju var ”Instämmer helt”. En fördel med vår enkät är att den passar 

bra för enkätstudier då den är kort och går fort att fylla i. 

 

2.3 Procedur 

När ämnet och metoden för undersökningen hade valts togs det kontakt med Landstinget i 

Karlskrona. Där förklarades syftet med undersökningen för den kontaktperson vi fick. 

Kontaktpersonen hjälpte oss att komma i kontakt med sammanlagt fyra avdelningar i 

Karlskrona och Ronneby. Avdelningarna valdes med utgångspunkt på hur många män och 

kvinnor som arbetade där, med tanke på att det skulle göras en jämförelse mellan könen. 

Enkäten delades ut till en testgrupp och efter att ändringar gjorts kunde den delas ut till den 

riktiga populationen. Sedan kontaktades avdelningsföreståndarna på varje avdelning och 

bestämde en dag då vi kunde komma och lämna enkäterna. Väl där bestämdes en dag då 

enkäterna skulle hämtas. Varje avdelning fick 20 enkäter var eftersom antalet anställda på 

varje avdelning enligt vår kontaktperson skulle vara cirka femton stycken. När samtliga 

enkäter samlats in lades deras resultat in i SPSS och en Cronbach alpha-korrelationsberäkning 

gjordes på de fem aspekterna. När beräkningen var klar gjordes ett T-test för att se om det 

fanns någon skillnad mellan kön och arbetstillfredsställelse. En Pearson-korrelation mellan 

ålder och de fem aspekterna var det sista som gjordes. I den korrelationen kunde man också se 

om det fanns något samband mellan aspekterna i sig. 
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3 Resultat 
Syftet med denna studie var att undersöka om det finns någon skillnad mellan män och 

kvinnors arbetstillfredsställelse definierat som aspekter av arbetssituationen enligt Hackman 

och Oldhams (1976, 1980 i Arnold et al., 1998) Job Characteristics Model, och om det finns 

några skillnader i ålder vad gäller arbetstillfredsställelse utifrån JCM. För att kontrollera den 

interna reliabiliteten hos våra skalor, beräknade vi Cronbach alpha för alla fem delskalorna. 

Resultatet av Cronbach alpha-korrelationsberäkningen visar att ”uppgiftsidentitet” fick ett 

alpha-värde på .34, men efter att ett Pearson-korrelationstest gjorts upptäcktes att påstående 

sju inte korrelerade högt med något annat påstående i sin skala. Det här påståendet togs bort 

från beräkningen av ”uppgiftsidentitet” och alpha-värdet blev då .56, vilket är ett rimligt 

värde. De andra fyra aspekterna (uppgiftsvariation, uppgiftsbetydelse, autonomi och 

feedback) fick alpha-värdena: .67, .62, .78 och .68. De här värdena var godkända och krävde 

inte att något påstående behövdes tas bort. 

 
 
Tabell 1. T-test mellan män och kvinnor på de fem aspekterna från JCM. 

  Kön N Medelvärde t df p 
Uppgiftsvariation k 26 6,04 0,98 45 > .05 
 m 21 5,85    
Uppgiftsidentitet k 26 5,73 0,56 45 > .05 
 m 21 5,57    
Uppgiftsbetydelse k 26 5,67 -0,26 45 > .05 
 m 21 5,73    
Autonomi k 26 4,84 -1,27 45 > .05 
 m 21 5,2    
Feedback k 26 5 -1,68 45 > .05 
  m 21 5,44       
 
Tabell 1 visar att medelvärdena på de fem aspekterna är relativt höga, de är närmare sju 

(instämmer helt) än ett (instämmer inte alls) av skalan. På ”uppgiftsvariation” och 

”uppgiftsidentitet” har kvinnorna (M=6,04), (M=5,73) något högre medelvärde än männen 

(M=5,85), (M=5,57). Männen har däremot något högre medelvärden på ”uppgiftsbetydelse” 

(M=5,73), ”autonomi” (M=5,20) och ”feedback” (M=5,44). Kvinnornas medelvärden på 

”uppgiftsbetydelse”, ”autonomi” respektive ”feedback” var (M=5,67), (M=4,84), (M=5,00). 

Men skillnaderna är så pass vaga att de inte har så stor betydelse. Det finns i denna 

undersökning inget samband på .05-nivån mellan arbetstillfredsställelse och kön (se tabell 1). 
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Tabell 2. T-test mellan män och kvinnor på enskilda påståenden. 

  Kön N Medelvärde t df p 
Fråga 4 k 25 4,28 2,08 44 < .05 
 m 21 5,19    
Fråga 6 k 26 5,35 2,19 45 < .05 
 m 21 5,86    
Fråga 12 k 26 5,38 2,14 45 < .05 
  m 21 4,54    
 

Vi tittade även på enskilda påståenden och fann genom ett T-test några signifikanta skillnader 

som visas i tabell 2. De frågor som inte finns med i tabellen fick ingen signifikant skillnad. På 

påstående fyra ”Jag får uppskattning från människor utanför min arbetsplats för det arbete jag 

utför” hade männen högre medelvärde (M=5,19) än kvinnorna (M=4,28). På påstående tolv 

”Jag får uppskattning från andra människor i organisationen för det arbete jag gör” hade 

kvinnorna högre medelvärde (M=5,38) än männen (M=4,54). Påstående fyra och tolv tillhör 

samma aspekt, feedback. På påstående sex ”Det jag utför i mitt arbete är meningsfullt för 

mina kollegor” hade männen högre medelvärde (M=5,86) än kvinnorna (M=5,35). Påstående 

sex tillhör aspekten uppgiftsbetydelse. 

 
Tabell 3. Korrelation mellan ålder och de fem aspekterna från JCM. 

  r p 

Uppgiftsvariation -,089 > .05 

Uppgiftsidentitet -,045 > .05 

Uppgiftsbetydelse -,129 > .05 

Autonomi -,141 > .05 

Feedback -,126 > .05 
 
Resultatet av korrelationstestet mellan ålder och de fem aspekterna (se tabell 3)  visar att det 

inte finns något samband mellan ålder och någon av aspekterna på .05-nivån. 

 
Tabell 4. Korrelation mellan de fem aspekterna i JCM. 

  Uppgiftsvariation Uppgiftsidentitet Uppgiftsbetydelse Autonomi Feedback 

Uppgiftsvariation 1     

Uppgiftsidentitet ,509** 1    
Uppgiftsbetydelse ,626** ,464** 1   

Autonomi ,243 ,374** ,290* 1  
Feedback ,428** ,517** ,602** ,376** 1 
**. Korrelationen är signifikant på .01 nivån 
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  *. Korrelationen är signifikant på .05 nivån 
 
I tabell 4 visas hur de fem aspekterna korrelerar med varandra. Uppgiftsvariation korrelerade 

signifikant med uppgiftsidentitet (r = .509), uppgiftsbetydelse (r = .626), samt feedback (r 

=.428), alla (p < .01). Det betyder att de deltagare som känner att de får utnyttja sina 

färdigheter känner också att de får följa utvecklingen i produktionen på sin arbetsplats. De 

känner även att deras arbete är meningsfullt för människor inom eller utanför organisationen 

de arbetar i, och att de får feedback för det arbete de utför. Uppgiftsvariation korrelerade inte 

signifikant med autonomi (r= .243) (p > .05). 

  Uppgiftsidentitet korrelerade signifikant med uppgiftsbetydelse (r = .464), autonomi (r = 

.374) och feedback (r = .517), alla (p < .01). De deltagare som känner att de får följa 

produktionsutvecklingen känner att deras arbete är meningsfullt för människor inom eller 

utanför organisationen de arbetar i, de känner att de har frihet att själva välja tillvägagångssätt 

och att de får feedback för det arbete de utför. 

  Uppgiftsbetydelse korrelerade signifikant med feedback (r = .602, p < .01). Deltagarna som 

känner att deras arbete är meningsfullt för människor inom eller utanför organisationen de 

arbetar i känner också att de får feedback för det arbete de utför. Uppgiftsbetydelse 

korrelerade signifikant med autonomi (r = .290, p < .05). De deltagare som känner att deras 

arbete är meningsfullt för människor inom eller utanför organisationen de arbetar i känner att 

de har frihet att själva välja tillvägagångssätt. 

  Autonomi korrelerade signifikant med feedback (r = .376, p < .01). De som känner att de har 

frihet att själva välja tillvägagångssätt känner att de får feedback för det arbete de utför. 

  På den öppna frågan var det endast tre deltagare av 49 som svarade. Svaren var positiva men 

gav inte så pass mycket information att de går att bearbeta. 

  Figur 1 visar könen fördelat på åldern. Man kan se att det finns en spridning i åldern även 

om kvinnorna har en aning större spridning än männen. Men den är inte särskilt markant med 

tanke på att fler kvinnor än män har deltagit i undersökningen. 
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Figur 1. Kön fördelat på ålder. 

 

4 Diskussion 
Den här undersökningen avsåg att testa om det fanns någon skillnad i arbetstillfredsställelse 

definierat som aspekter av arbetssituationen enligt Hackman och Oldhams (1976, 1980 i 

Arnold et al., 1998) Job Characteristics Model mellan män och kvinnor inom Landstinget i 

Karlskrona och Ronneby, men också om det fanns några skillnader vad gällde ålder och 

arbetstillfredsställelse utifrån JCM. 

 

4.1 Kön 

Resultatet visar att det inte finns någon skillnad mellan kön och arbetstillfredsställelse. Det 

stämmer överens med Greenhaus, Parasuraman och Wormley (1990) citerad i Spector (1997) 

som anser att det inte finns någon skillnad i arbetstillfredsställelse mellan könen även fast 

kvinnorna i deras studie hade yrken som gav lägre lön och inte krävde lika mycket 

kvalifikationer. Brush m.fl. (1987) citerad i Spector (1997) kan förklara det här genom att 

kvinnor förväntar sig mindre än män och blir då tillfredsställda av mindre (Spector, 1997). 

Också Martin och Hanson (1985) i Sokoya (2000) menar att kvinnor har andra förväntningar 

än män vad gäller arbetstillfredsställelse. I vår undersökning frågade vi inte efter 

yrkeskategori, utan alla på avdelningarna fick svara, därför kan vi inte kontrollera om det här 

även gäller för vår studie. Mannheim (1983) citerad i Sokoya (2000) menar att det inte finns 

någon skillnad mellan könen vad gäller arbetstillfredsställelse, även detta utlåtande stämmer 

överens med det resultat som vi fick (Sokoya, 2000). Clark (1996, 1997) citerad i Sanz de 

Galdeano (2001) och Sloane et al. (2000) citerad i Sanz de Galdeano (2001)  har i sina studier 
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kommit fram till att kvinnor är mer tillfredsställda med sitt arbete än män. En förklaring till 

deras resultat kan vara att män och kvinnor har olika värderingar när det handlar om 

utbildning och arbetstid (Sanz de Galdeano, 2001). Utbildning och arbetstid är inget vi 

frågade om i vår enkät eftersom det inte ingick i det vi ville undersöka. Men det kan också 

bero på att vårt urval inte var så stort. 

  Vi hittade signifikanta skillnader mellan könen när vi gjorde T-test på varje enskild fråga. 

Påstående fyra, sex och tolv var de som var signifikanta. Påstående fyra och tolv tillhör 

aspekten  ”feedback” och påstående sex tillhör aspekten ”uppgiftsbetydelse”. Hälften av 

påståendena till ”feedback” visade att det var signifikanta skillnader mellan könen. Det här 

kan innebära att kvinnor och män inte känner att de får samma mängd feedback som det 

motsatta könet. 

 

4.2 Ålder 

I denna undersökning upptäcktes ingen skillnad mellan ålder och arbetstillfredsställelse. 

Urvalet kan ha gjort att resultatet utvecklade sig så då det enligt flera studier visar att det finns 

ett samband mellan dem. Även om det finns ett samband så vet man inte exakt hur det ser ut 

eftersom forskning på det har fått olika resultat. Det finns heller inget riktigt svar på varför det 

finns ett samband, men det finns många hypoteser om det. White et al. (1987) citerad i 

Spector (1997) har gjort en undersökning där de fått fram att de äldre deltagarna har vad de 

eftersträvar i sitt arbete i större utsträckning än de yngre. Denna skillnad anser de kan bero på 

att äldre har mer förmåner belöningar och/eller att äldre förändrar sina förväntningar så de 

passar deras arbeten bättre (Spector, 1997). Lee et al. (1985) citerad i Sokoya (2000) föreslog 

också att arbetstillfredsställelse ökar med åldern, kanske för att äldre är bättre på att justera 

sina förväntningar (Sokoya, 2000). 

 

4.3 Reliabilitet 

För att testa enkätens reliabilitet gjordes en Cronbach Alpha-korrelationsberäkning. Eftersom 

aspekten ”uppgiftsidentitet” hade för lågt värde gjordes en Pearson-korrelation och då 

upptäcktes att påstående sju inte korrelerade med något annat av påståendena inom denna 

aspekt. Påstående sju ”Jag sköter i mitt arbete bara en mindre del av en större verksamhet” 

kan vara svårare att förstå än de andra påståendena i enkäten. Därför kan deltagarna ha 

missförstått påståendet. Om deltagarna har tolkat begreppen i enkätsvaren på andra sätt än 

som var avsett är svårt att avgöra. Det kan också ha varit så att deltagarna tror sig veta vilka 
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svar som förväntas av dem eller känner sig pressade att svara på enkäten. Även personliga 

egenskaper hos deltagarna och miljön rumt omkring dem kan ha påverkat hur de svarade. 

 

4.4 Felkällor 

Vi tänkte först ha med lönen som en bakgrundsvariabel, men misstänkte att få deltagare skulle 

vilja fylla i det. Anledningen till våra misstankar var att människor i allmänhet inte vill tala 

om vad de tjänar. Men också att vi inte skulle samla in enkäten direkt efter att de fyllt i, utan 

att det gjordes av deras chef. Det skulle kanske ha påverkat deltagarnas känsla av anonymitet 

ifall någon skulle ha tittat på enkätsvaren. Enligt tidigare forskning är sambandet mellan 

arbetstillfredsställelse och hur hög lön en anställd har är förvånansvärt litet. Lönen korrelerar 

högt med hur tillfredsställd man är med sin lön men inte med den globala 

arbetstillfredsställelsen. Hur hög lönen är alltså inte en styrande faktor när det gäller 

arbetstillfredsställelse. Däremot är rättvishet i lön en stark faktor, det gäller främst när någon 

med samma arbete tjänar mer än en själv. Just hur rättvisa lönerna är påverkar 

arbetstillfredsställelsen ganska mycket (Spector, 1997).  

  Eftersom de avdelningar inom Landstinget som undersöktes behöver personal dygnet runt 

vill vi nämna hur nattskift kan påverka arbetstillfredsställelsen. Jamal och Baba (1992) citerad 

i Spector (1997) upptäckte att anställda som arbetade skift (både dag och natt) hade lägre 

arbetstillfredsställelse än anställda som alltid arbetade nattetid (Spector, 1997). I enkäten 

frågade vi inte efter deras arbetstider eftersom vi försökte begränsa vår uppsats. Men det här 

kan vara en felkälla som påverkar arbetstillfredsställelsen, i föreliggande undersökning kan 

det ha varit så att nattpersonal har svarat på enkäten då den fanns tillgänglig på arbetsplatsen i 

ett antal dygn. 

  Stressade situationer på arbetsplatsen inverkar på en anställds emotionella tillstånd, men 

även personens varaktiga arbetstillfredsställelse. Både fysisk och psykisk hälsa påverkas av 

stress på arbetsplatsen (Spector, 1997). Vissa av deltagarna kan av olika anledningar ha varit 

stressade när de fyllde i enkäten vilket kan ha påverkat hur de kände för sitt arbete i just den 

stunden. 

  T-testet mellan kön och de enskilda frågorna kan uppkomma av bara slumpen när man gör 

många statistiska test på samma material. För att vara säker på att man inte får signifikanta 

samband av bara slumpen bör man vara strängare när man dömer signifikansen. I vårt fall 

gjorde vi det vid alphavärdet  .05, det hade varit bättre om vi bedömt efter < .002. 
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4.5 Vad kunde ha gjorts annorlunda? 

Vårt urval kunde ha varit större, vi delade ut 80 enkäter men fick bara tillbaka 49 stycken 

ifyllda. Storleken på urvalet kan vara en faktor till att vi inte fick någon stor skillnad mellan 

könen eller mellan åldern. Vi gjorde ett diagram för att lättare kunna se om det var några stora 

skillnader i ålder mellan könen. Det visade dock inga relevanta skillnader. Eftersom vi utgick 

från Hackman & Oldhams ”Job Characteristics Model” när vi definierade 

arbetstillfredsställelse fungerar bara vår undersökning utefter deras teori. Det skulle kunna se 

ut som om vi inte har mätt arbetsillfredsställelse eftersom vi inte direkt har frågat hur 

deltagarna trivs på sitt arbete. För att få högre Alpha-värden kunde vi ha haft fler påståenden 

per aspekt, då hade enkätens reliabilitet blivit mer tillförlitlig. Den öppna frågan fanns med 

för att fånga lite av det kvalitativa. Om fler deltagare hade fyllt i den hade vi tänkt dela upp de 

positiva och negativa svaren i olika grupper, men i detta fall fick vi bara tre svar som alla var 

positiva. Det skulle ha varit intressant att se om man hade fått in fler svar på frågan om den 

hade varit i början av enkäten. Ferris och Gilmore (1985) upptäckte att man lättare hittar 

samband med MPS än när man bara adderar de tal från JCM som hör ihop. Kanske hade vi 

hittat samband i vår undersökning om vi använt oss av MPS istället för att addera påståenden 

av samma aspekt. 

  Förslag på fortsatt forskning är att man kan anordna en gruppintervju och/eller göra 

djupintervjuer för att fånga varför deltagarna tycker som de gör och vad de anser att man kan 

göra för att öka arbetstillfredsställelsen. 

  I denna undersökning gjordes ett nytt test för att mäta arbetstillfredsställelse. För att mäta 

validiteten borde det testas med andra grupper av respondenter och/eller jämföras med andra 

etablerade test av JCM, som ofta är mycket större. Testet är kort vilket gör att deltagarna inte 

tröttnar när de fyller i det och dess psykometriska egenskaper har visat sig ha lovande 

egenskaper i denna uppsats. 
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Vår kontaktperson på Landstinget i Karlskrona Kommun 

Alla deltagare i Karlskrona och Ronneby Kommun 
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Lärare: Erik Lindström 
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Bilaga 1 
 
Hejsan! 
Vi är två psykologistudenter på BTH som skriver en c-uppsats om 
arbetstillfredsställelse. Vi skickar ut denna enkät till olika avdelningar i 
Landstinget inom Karlskrona/Ronneby kommun. 
 
Deltagandet är frivilligt, alla behandlas anonymt, och alla svar behandlas med full 
konfidentialitet. Vi skulle vara tacksamma om så många som möjligt vill ställa 
upp och besvara enkäten för att kvalitén på undersökningen ska bli så bra som 
möjligt. 
 
Har du några frågor angående enkäten kan du kontakta oss på 0708386378 Linda, 
0703112281 Anna. 
 
 
Tack på förhand! 
Anna Lundin & Linda Karlsson 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sätt en ring runt det svarsalternativ som passar dig bäst.  
1=instämmer inte alls, 4=ibland, 7=instämmer helt 
Sista frågan är en öppen fråga där Du själv får reflektera över din 
arbetstillfredsställelse. 
 
 
Ålder________år 
 
Är du:     Man     Kvinna 
 
 

1. Jag har möjlighet att utnyttja mina färdigheter i mitt arbete.   
 
Instämmer inte alls  1     2     3     4     5     6     7   Instämmer helt 
 
 
2. Jag känner mig delaktig i det som sker i mitt arbete. 
 
Instämmer inte alls  1     2     3     4     5     6     7   Instämmer helt 
 
 
3. Jag har frihet att bestämma hur mina arbetsuppgifter ska utföras. 
 
Instämmer inte alls  1     2     3     4     5     6     7   Instämmer helt 
 
 
4. Jag får uppskattning från människor utanför min arbetsplats för det arbete jag utför. 
 
Instämmer inte alls  1     2     3     4     5     6     7   Instämmer helt 
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5. Jag får i mitt arbete vara med i en process från början till slut. 
 
Instämmer inte alls  1     2     3     4     5     6     7   Instämmer helt 
 
 
6. Det jag utför i mitt arbete är meningsfullt för mina kollegor. 
 
Instämmer inte alls  1     2     3     4     5     6     7   Instämmer helt 
 
 
7. Jag sköter i mitt arbete bara en mindre del av en större verksamhet.  
 
Instämmer inte alls  1     2     3     4     5     6     7   Instämmer helt 
 
 
8. Jag får feedback från min chef för det arbete jag utför. 
 
Instämmer inte alls  1     2     3     4     5     6     7   Instämmer helt 
 

 
9. Det jag utför i mitt arbete är meningsfullt för andra människor inom den organisation 
jag arbetar i. 
 
Instämmer inte alls  1     2     3     4     5     6     7   Instämmer helt 
 
 
10. Jag känner att jag i mitt arbete har nytta av mina personliga egenskaper. 
 
Instämmer inte alls  1     2     3     4     5     6     7   Instämmer helt 
 
 
11. Jag får själv välja hur jag ska utföra mitt arbete. 
 
Instämmer inte alls  1     2     3     4     5     6     7   Instämmer helt 
 
 
12. Jag får uppskattning från andra människor i organisationen för det arbete jag gör. 
 
Instämmer inte alls  1     2     3     4     5     6     7   Instämmer helt 
 

 
13. Min kompetens (utbildning och yrkeserfarenhet) motsvarar kraven som ställs på mig i 
mitt arbete. 
 
Instämmer inte alls  1     2     3     4     5     6     7   Instämmer helt 
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14. Jag har möjlighet att påverka min arbetstakt. 
 
Instämmer inte alls  1     2     3     4     5     6     7   Instämmer helt 
 
 
15. Jag får feedback av mina kollegor för det arbete jag gör. 
 
Instämmer inte alls  1     2     3     4     5     6     7   Instämmer helt 
 
 
16. Jag känner att jag har ett meningsfullt arbete. 
 
Instämmer inte alls  1     2     3     4     5     6     7   Instämmer helt 
 
 
17. I mitt arbete har jag nytta av det jag lärt mig från tidigare utbildningar. 
 
Instämmer inte alls  1     2     3     4     5     6     7   Instämmer helt 
 
 
18. Jag är inblandad i många olika processer på min arbetsplats. 
 
Instämmer inte alls  1     2     3     4     5     6     7   Instämmer helt 
 
 
19. Det arbete jag utför är meningsfullt för människor utanför den arbetsplats jag 
arbetar. 
 
Instämmer inte alls  1     2     3     4     5     6     7   Instämmer helt 
 
 
20. Jag känner att jag kan påverka planeringen av mitt arbete. 
 
Instämmer inte alls  1     2     3     4     5     6     7   Instämmer helt 
 
 
Egna reflektioner: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
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