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Public sector versus private sector   
A study on teachers´ employeeship, motivation and job satisfaction   

 
 

The study aimed to investigate whether there were any differences regarding 
employeeship, motivation and job satisfaction between public and private 
high school teachers. The questionnaire survey (N = 88) was conducted in a 
public and a private high school. The results showed that there were 
significant differences between public and private teachers in the following 
dimensions: supervision, cooperation, commitment, external regulation, 
satisfaction with coworkers and satisfaction with the manager. These 
dimensions relevance and the result's validity are discussed. 
 
Keywords: employeeship, job satisfaction, private sector employees, public 
sector employees, teachers, work motivation.  
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Offentlig sektor kontra privat sektor 
En studie om lärarnas medarbetarskap, arbetsmotivation och 

arbetstillfredsställelse 
 
 

Studiens syfte var att undersöka om det fanns några skillnader gällande 
medarbetarskap, arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse mellan 
kommunal och privatanställda gymnasielärare. Enkätundersökningen (N = 
88) genomfördes i en kommunal och en privat gymnasieskola. Resultatet 
visade att det fanns signifikanta skillnader mellan kommunal och 
privatanställda lärare i följande dimensioner: övervakning, samarbete, 
engagemang, extern reglering, tillfredsställelse med arbetskamrater och 
tillfredsställelse med chefen. Dessa dimensioners relevans och resultatets 
validitet diskuteras. 
 
Nyckelord: arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse, kommunanställda, 
lärare, medarbetarskap, privatanställda.  

 
   Under de senaste två decennierna har stora förändringar ägt rum i det svenska 
arbetslivet. I allt större utsträckning måste medarbetare i både privat och offentlig sektor 
ta ett större eget ansvar. De får ofta stor frihet för att uppnå verksamhetens mål och det 
leder till att medarbetarna blir bättre på att ta ansvar och kan utvecklas mer i sitt yrkesliv 
(Hertzberg, 2009). I min studie undersöktes skillnaden i medarbetarskap, 
arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse mellan kommunal- och privatanställda 
gymnasielärare.  Litteratursökningen indikerade att detta perspektiv saknas i tidigare 
forskning.  Vikten av att undersöka skillnaden i medarbetarskap, arbetsmotivation och 
arbetstillfredsställelse mellan kommunal och privatanställda lärare är att 
organisationen/gymnasieskolan får en uppfattning om vad medarbetaren behöver för att 
förbättra medarbetarskapet, höja anställdas arbetsmotivation samt arbetstillfredsställelse 
och få till en framgångsrik utveckling. Organisationen/gymnasieskolan får en bild av 
hur nuvarande situationen ser ut och en vägledning till utveckling av exempelvis 
medarbetarskap, arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse vilket även ökar 
organisationens/gymnasieskolans effektivitet. Skillnader mellan privat och offentlig 
skolmiljö gällande själupplevt medarbetarskap, och dess samband med arbetsmotivation 
och arbetstillfredsställelse, kan belysa psykologiska aspekter av arbetsmiljön. 

 
Medarbetarskap syftar på det tillvägagångssätt som medarbetare hanterar sin relation 

till sitt arbete och till sin arbetsgivare. Omfattningen av ansvarstagande i arbetet och 
nivå av ledning över sig själv utgör en del av medarbetarens relation till sitt eget arbete 
(Tengblad & Hällstén, 2002). I en organisation med ett välutvecklat medarbetarskap är 
medarbetarna angelägna om att bidra till en god stämning och kamratskap samt att 
samverka med kollegor på arbetsplatsen. Eftersom begreppet medarbetarskap är ett 
svenskt koncept är det svårt att finna lämpliga motsvarigheter till exempelvis engelska 
språket (Tengblad & Hällstén, 2002). Det engelska begreppet empowerment har 
översats till medarbetarskap i boken Medarbetarskap författat av Kinlaw (1995). 
Begreppet är centrerat kring ordet ”power”/makt och innebörden sammankopplas med 
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maktfördelning och delegering i en organisation. I begreppet ligger en förskjutning av 
beslutsfattandet och makt till lägre nivåer i organisationen samt att låta medarbetare som 
står problemen närmast lösa dem (Kinlaw, 1995). Likheterna mellan empowerment och 
medarbetarskap är att båda argumenterar för individens ansvarstagande, engagerade och 
delaktighet i organisationen. Skillnaden i begreppens innebörd är att empowerment 
syftar på relationen mellan organisation och medarbetare, medan medarbetarskap avser 
relationen mellan medarbetare, arbetsgivare och det egna arbetet (Hällstén & Tengblad, 
2006).  

 
Emellertid är employeeship ett annat begrepp som är nära besläktat med 

medarbetarskap och som har tagits fram av den danske utbildningsentreprenören Claus 
Möller. Employeeship syftar på medarbetarens sätt att agera och känna sig som en 
”manager” för sina arbetsuppgifter och sitt ansvarsområde (Tengblad & Hällstén, 2002). 
Utifrån tidigare forskning om medarbetarskap har Irfaeya och Liu (2003) utformat en 
medarbetarskapmodell som bygger på tre olika faktorer: engagemang, samarbete och 
ansvarstagande.  

Engagemang syftar på medarbetarens känslomässiga relation till det egna jobbet, till 
arbetskamrater och till organisationen i stort. Medarbetare som känner ett 
organisatoriskt engagemang är mer fokuserade på sitt arbete och upplever en högre 
arbetstillfredsställelse än sina arbetskollegor. 

Samarbete anspelar på medarbetarnas förmåga att tillsammans utföra arbetsuppgifter 
på ett professionellt sätt samt att det finns en god gemenskap och positivt arbetsklimat 
på en arbetsplats. 

Ansvarstagande anspelar på individens förmåga att ta ansvar och initiativ. Det anses 
vara positivt med medarbetare som kan agera utan att först få riktlinjer och även kan 
igenkänna nya problem eller möjligheter. Medarbetarens växande ansvarsförmåga och 
färdighetsutveckling leder till en ökning av arbetsuppgifternas svårighetsgrad (Irfaeya & 
Liu, 2003). 

 
Arbetsmotivation  

Kaufmann och Kaufmann (2005) anser att ”begreppet motivation syftar på de 
biologiska, psykologiska och sociala faktorer som aktiverar, ger riktning åt och 
upprätthåller beteende i olika intensitetsgrader i förhållande till måluppfyllelse” (s. 51). 
För att en organisation ska kunna fabricera tjänster eller varor på ett produktivt sätt 
krävs kompetenta och engagerade medarbetare (Johansson, 2007). Människorna drivs 
av olika saker då de reagerar på ett visst sätt och drivkraften bakom deras handlingar är 
den yttre och inre motivationen. Med yttre motivation menas individens handlande där 
han eftersträvar vissa belöningar som motsvarar yttre krav samt att undvika 
misslyckanden eller bestraffning. Med inre motivation åsyftas på att individen handlar 
på ett visst sätt eftersom detta handlande har ett egenvärde, närmare bestämt är 
intressant i sig oavsett vad handlandet ger till resultat (Ellström, 1996).  

 
Den yttre och inre motivationen har studerats ingående och skillnaden mellan dem har 

tillfört värdefull material till både utvecklings - och utbildningsmetoder (Deci & Ryan, 
2000). En person som inte upplever någon drivkraft eller inspiration till handling 
karaktäriseras som omotiverad, medan någon som är stimulerad eller aktiverad mot ett 
ändamål anses vara motiverad. Deci och Ryan (2000) anser att motivationen inte är 
något enhetligt fenomen med tanke på att människan har olika grader och typer av 
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motivation. Inom självbestämmandeteorin, utvecklad av amerikanska forskarna Deci 
och Ryan görs en distinktion mellan den yttre och inre motivationen. Belöningar så som 
lön, bonus och andra förmåner utgör den yttre motivationen medan den inre 
motivationen definieras av något vi gör för vår egna inre tillfredsställelse. Den inre 
motivationen är en del av vår personlighet och ett avgörande moment i vår sociala, 
kognitiva och fysiska utveckling då vi genom inre intressen ökar våra kunskaper och 
färdigheter. Enligt Deci och Ryan (2000) är de viktigaste faktorerna som främjar den 
inre motivationen: (1) Att arbetstagaren kontinuerlig får belöning och feedback som en 
bekräftelse på hans/hennes kompetens och inte nödvändigtvis på individuella 
prestationer. (2) Att arbetstagaren har största möjliga grad av självbestämmande i 
förhållande till utförandet av det egna arbetet. (3) Att arbetstagaren upplever en bra 
arbetsmiljö och känner grupptillhörighet med andra i sin arbetsgrupp.  

 
   Deci och Ryan (2000) anser att motivationen kan utvecklas från en yttre motivation 
till en inre motivation genom en internaliseringsprocess. Processen bygger på individens 
fundamentala behov av självbestämmande, kompetens och tillhörighet. För att stödja 
denna process delas den yttre motivationen, med hänsyn till hur självbestämmande och 
reglerade individens handlingar är, in i fyra olika typer; (1) Integrerad reglering – 
arbetstagaren utför handlingar utifrån egna värderingar och behov. Detta skiljer sig från 
inre motivation endast för att handlingarna har genomförts i väntan på en belöning och 
inte för att själva handlingen anses vara tillfredsställande eller lockande. (2) Identifierad 
reglering - den anställde identifierar sig med vikten av en typ av beteende eller handling 
och accepterar det som sitt eget val. (3) Introjekterad reglering - arbetstagaren utför 
handlingen för att undvika straff eller för att stärka sin självkänsla. (4) Extern reglering - 
arbetstagaren utför handlingar för att tillgodose en extern krav eller för att ta emot en 
viss belöning (Deci & Ryan, 2000). 
 
   Deci och Ryan (2000) anser att den yttre motivationen verkar direkt hämmande på den 
inre motivationen. Författarna hävdar att yttre motivationsfaktorer såsom belöningar 
och styrningsverktyg i form av förmåner, tidsfrister, hot och strikta direktiv är negativa 
för den anställdes inre motivation och denne känner sig styrd, misstrodd och förlorar 
känslan av kontroll och autonomi över sitt arbetsliv. För att arbetstagaren ska uppleva 
en inre motivation måste fokus ligga på arbetet och arbetsmiljön och mindre på 
slutprodukten (Deci & Ryan, 2000). För att till fullo förstå mänskligt beteende har Deci 
och Ryan (2000) förutom inre och yttre motivation förutsatt en tredje typ av motivation 
som inte är reglerande och avsiktlig och kallas amotivation. Amotivationen innebär en 
icke motiverade beteende och kännetecknas av en relativ frånvaro av motiverat 
agerande som ett resultat av individens känsla av inkompetens eller oförutsedda 
händelser mellan handling och önskat resultat (Deci & Ryan, 2000). Därför analyseras i 
denna studie yttre och inre motivation var för sig.  
 
Arbetstillfredsställelse  

Arbetstillfredsställelse definieras som skillnaden mellan den mängd belöning som en 
anställd anser att han/hon borde ha och den han/hon faktiskt får och i vilken grad den 
anställde upplever arbetet som positivt eller negativt tillfredsställande (Kaufmann & 
Kaufmann, 2005). Akhtar, Hashmi och Naqvi (2010) anser att arbetstillfredsställelsen är 
positiva eller negativa subjektiva känslor som medarbetarna har till sitt arbete. Den är 
sannolikt hög när det finns samstämmighet mellan arbetskrav, efterfrågan och anställdas 
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förväntningar. Den uttrycker graden av överensstämmelse mellan anställda, 
jobbförväntan och belöning. Faktorer av fysiska förhållanden och sociala karaktär 
påverkar arbetstillfredsställelsen och produktiviteten. Positiva och fördelaktiga attityder 
till jobbet indikerar att medarbetarna upplever arbetstillfredsställelse (Akhtar, Hashmi & 
Naqvi, 2010). Arbetstillfredsställelse definieras som en effektiv eller känslomässig 
respons mot olika arbetsförhållande. Den kan påverkas av en mängd olika faktorer 
såsom kvaliteten på relationen till arbetsledaren, arbetsmiljön, graden av måluppfyllnad, 
och så vidare (Akhtar, Hashmi & Naqvi, 2010).  

 
   Kaufmann och Kaufmann (2005) har identifierat två kategorier av teorier om 
arbetstillfredsställelse, närmare bestämt innehållsteorier och processteorier. 
Innehållsteorierna har sin utgångspunkt i de faktorer som påverkar 
arbetstillfredsställelsen. Processteorierna behandlar hur faktorer såsom värderingar, 
förväntningar och behov samspelar med exempelvis komplexitet, bidrar till att utveckla 
individens tillfredställelse (Kaufmann & Kaufmann, 2005).  Den väsentligaste källan till 
påverkan av upplevd arbetstillfredsställelse är arbetssituationen i sig eller arbetets natur, 
även om andra faktorer naturligtvis också kan ha en viss inflyttande (Hackman & 
Oldham, 1980). Hackman och Oldham (1975) har genom arbetskaraktäristiskamodellen 
identifierat fem jobbkarakteristiska (kärndimensioner) som föranleder till 
arbetstillfredsställelse och dessa är: (1a) Uppgiftsvariation – i vilken omfattning 
medarbetaren utnyttjar sina förmågor och färdigheter. (1b) Uppgiftsidentitet – i vilken 
utsträckning medarbetaren färdigställer produkt- utvecklingen genom arbetsprocessen 
från början till slut. (1c) Uppgiftsbetydelse – i vilken utsträckning medarbetaren 
upplever att arbetet är meningsfull för sig själv och andra. (2) Autonomi – i vilken 
utsträckning arbetaren har friheten att självbestämma arbetets utföring. (3) Feedback – i 
vilken utsträckning arbetaren får återkoppling om hur effektivt han/hon har utfört sitt 
arbete (Hackman & Oldham, 1975).  
 
   Hackman och Oldham (1975) har skapat en enkät benämnd Job Diagnostic Survey 
(JDS) som skattar motivationsaspekterna och som används i den här studien. JDS 
tillhandahåller mätningar av en rad personliga känslor som en individ får av utförandet 
av arbetet. I studien används endast del fyra av den tidigare nämnda enkäten. De 
personliga resultaten är generell tillfredsställelse, inre motivation och specifik 
tillfredsställelse. Generell tillfredsställelse är den allomfattande känslan av 
tillfredsställelse som den anställde har för arbetet. Den inre motivationen behandlar den 
grad arbetstagaren är av sig självt motiverad att prestera väl på arbetet. Det innebär 
alltså att den anställde får positiva inre känslor när han/hon arbetar effektivt, och får 
negativa inre känslor när han/hon presterar dåligt. Specifik tillfredsställelse behandlar 
individens (a) anställningstrygghet, (b) lön och andra ersättningar, (c) medarbetare och 
arbetskamrater, (d) övervakning (supervision) och (e) möjligheten till personlig 
utveckling på jobbet (Hackman & Oldham, 1975).  

Tidigare forskning 
   Medarbetarskap och hur det utövas är ett relativt nytt kunskapsområde. Sökning efter 
tidigare forskning inom medarbetarskap i den privata och offentliga sektorn eller 
generellt, gav ett lågt antal träffar med anledning att detta fenomen är nästan helt okänt 
hos de engelskspråkiga länderna och används främst inom Norden (Hällstén & 
Tengblad, 2006). Detta påvisar att studier om medarbetarskap inom den privata och 
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offentliga sektorn inte ligger i fokus för arbetslivsforskningen. Hällstén och Tengblad 
(2006) har skrivit en bok som omfattar ett antal studier av olika forskare, om 
medarbetarskap inom det privata och offentliga sektorn. Fem delstudier och en 
enkätundersökning i sex organisationer grundlägger författarnas undersökning av 
medarbetarskap i offentlig och privat sektor.  
   Beträffande medarbetarnas känslomässiga relation till det egna arbetet, till 
arbetskollegor och till organisationen i stort, upplevde de offentliganställda ett större 
engagemang än de privatanställda (Hällstén & Tengblad, 2006). I fråga om 
ansvarstagande där möjligheten att påverka den egna arbetssituationen är inkluderat, 
förekom skillnader mellan offentlig och privat sektor. De privatanställda upplevde att de 
hade större möjligheter att påverka arbetstider och arbetsbelastning, medan de 
offentliganställda upplevde större möjligheter att påverka arbetets uppläggning, den 
personliga utvecklingen och att påverka den egna enheten genom att lämna förslag och 
idéer (Hällstén & Tengblad, 2006). 
 

I fråga om arbetstagarnas samarbete upptäcktes ingen skillnad mellan offentlig och 
privat sektor. Det förekom fler konflikter och samarbetssvårigheter i stora arbetsgrupper 
och konflikterna var också svårare att lösa än i mindre arbetsgrupper. Det visar sig att 
medarbetare i stora grupper inte får chansen att förbereda sig på att hantera en mer aktiv 
medarbetarroll, vilket leder till lägre engagemang och ett mindre väl fungerande 
ansvarstagande och samarbete (Hällstén & Tengblad, 2006). 
 

Zembylas och Papanastasiou (2005) har i sin forskning behandlat förhållandet mellan 
arbetstillfredsställelse och lärarnas medarbetarskap. Resultatet från denna studie 
indikerar att status, befordran, beslutsfattande och personlig utveckling alla är variabler 
som avsevärt påverkar känslan av medarbetarskap upplevd av lärare. Lärarna som var 
nöjda med sin grad av professionell utveckling, sina möjligheter till beslutsfattande och 
sin status hade en högre känsla av medarbetarskap. De lärare som var mycket nöjda med 
sina möjligheter till befordran visade en lägre grad av medarbetarskap och 
arbetstillfredsställelse jämfört med lärare som inte var lika nöjda med sina möjligheter 
till befordran. Höga nivåer av arbetstillfredsställelse kan påverka lärarnas känsla av 
medarbetarskap. Beslutsfattandet förstärker inte bara lärarnas medarbetarskap, det har 
också en positiv inverkan på deras arbetstillfredsställelse. På samma sätt kan lärarnas 
medarbetarskap och grad av arbetstillfredsställelse också stärka varandra. Slutligen har 
denna studie visat att arbetstillfredsställelse inte är samma sak som lärarens 
medarbetarskap. Dessa betingelser kan ha samband men de är inte identiska. Medan 
arbetstillfredsställelse ger en indikation på lärarnas välbefinnande som orsakas av 
jobbet, visar medarbetarskap deras vilja eller känsla av makt att bedriva god 
undervisning (Zembylas & Papanastasiou, 2005).   

 
Arbetsmotivation är ett av de mest intensivt studerade ämnena inom 

samhällsvetenskapen, och det är en av de stora frågorna i den offentliga sektorn (Behn, 
1995). Det är intressant att notera att de flesta empiriska studier om arbetsmotivation i 
de offentliga och privata sektorerna snarare pekar på likheter än på skillnader mellan 
dem (Lyons, Duxbury, & Higgins, 2006). Emellertid indikerar andra studier att det finns 
flera skillnader i arbetsmotivation mellan privata och offentliga sektorn. En av dem är 
att offentligt anställda lägger större vikt på anställningstrygghet än vad privatanställda 
gör (Frank & Lewis, 2004). Den privata sektorn upplever en högre yttre motivation där 
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ekonomisk ersättning ingår än den offentliga sektorn gör. En hög lön spelar mindre roll 
inom den offentliga sektorn än inom den privata sektorn (Crewson, 1997).  

 
Forskning beträffande arbetstagarnas arbetsinsats visar att offentligt anställda jobbar 

hårdare än privat anställda. Anställda inom den offentliga sektorn tenderar att värdera 
inre motivationen mer och yttre motivationen mindre än anställda inom den privata 
sektorn (Frank & Lewis, 2004). Den privata sektorns anställda värdesätter hög inkomst 
samt möjligheter till befordring mer och intressant arbete, som att hjälpa andra och vara 
till nytta för samhället mindre än offentligt anställda i allmänhet, men 
anställningstryggheten har lika stor betydelse för båda sektorerna (Frank & Lewis, 
2004).  

 
De flesta empiriska studier i arbetsmotivation om arbetets innehåll, såsom studier om 

behovet av självförverkligande, behov av utmanande och utvecklande arbete samt 
kravet på självständighet, visar att offentligt anställda fäster större vikt vid arbetets 
innehåll. Många studier - främst i USA – rapporterar att offentligt anställda är mer 
motiverade av arbetets innehåll, utvecklingsmöjligheter, erkännande, självständighet, 
intressanta arbetsuppgifter och möjlighet att lära sig nya saker (Willem, Vos & Buelens, 
2010). Samtidigt hävdar Gabris och Simo (1995) att inga signifikanta skillnader 
gällande arbetets innehåll finns mellan anställda inom de privat och offentlig sektorerna.  

 
Den offentliga sektorns anställda är mindre benägna att motiveras av ekonomiska 

belöningar och därmed kommer betalning efter prestation, löften om ekonomisk 
ersättning eller bonus att vara mindre effektiva i den offentliga sektorn än i den privata 
sektorn. Offentligt anställda förväntar sig att få en lägre lön och det finns vanligen reella 
löneskillnader mellan offentlig och privat sektor. Lönerna i den offentliga sektorn är i 
allmänhet lägre än i den privata sektorn i flera europeiska länder. Dessutom kan den 
offentliga sektorns begränsade frihet rent ekonomiskt, göra att anställda till och med får 
lägre lön än vad de har förväntat sig (Lucifora & Meurs, 2006). Khojastehs (1993) 
forskning indikerar att lönen har en betydlig större inverkan på den privata sektorns 
anställda än offentliga sektorns anställda. Eftersom privata sektors anställda vill uppnå 
en viss livsstil och erhålla ett trevligt och njutbart liv. De inre motivationsfaktorerna var 
rankade som de näst viktigaste inom den offentliga sektorn medan rangordningen av 
samma faktorer var mycket låg inom den privata sektorn (Khojasteh, 1993).  

 
Det råder brist på forskning om arbetstillfredsställelse som direkt försöker mäta 

personalens tillfredsställelse med sitt arbete i privat eller offentlig sektor. Emellertid 
finns i dagspressen en del tecken på att de anställda i privat driven verksamhet är mer 
nöjda med sina arbeten (Jordahl, 2006). Fördelar som brukar lyftas fram är närheten till 
cheferna och större chans till belöning och uppmuntran efter en god prestation. Vissa 
vetenskapliga artiklar berör dock andra faktorer som kan tänkas påverka 
arbetstillfredsställelsen. Amerikanska studier visar att offentliga skolor betalar högre 
lärarlöner när de utsätts för konkurrens från privata skolor.  Men lärarna får också arbeta 
hårdare när konkurrensen intensifieras (Jordahl, 2006). Studier visar att skolpersonalen i 
friskolorna anser sig ha större möjligheter att bli mer kompetenta i sin yrkesroll. 
Detsamma gäller den egna planeringen. Däremot har skolpersonalen i friskolorna något 
högre arbetstempo och något färre möjligheter att prova nya idéer än sina kommunala 
kollegor. Lärarna i det privata sektorn har större möjlighet att ägna sig åt 
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kärnverksamheten, det de är utbildade för att undervisa än sina kollegor i den offentliga 
sektorn som får arbeta med allt mer administrativa uppgifter (Laurent, 2006).  

 
I en studie från Svenskt Näringsliv uppger sjuksköterskor som är anställda i privata 

vårdföretag en mer positiv inställning till arbete och arbetsgivare än de som är anställda 
av det offentliga. De privatanställda var också något mindre missnöjda med sin lön 
(Jordahl, 2006). Karl och Sutton (1998) stöder uppfattningen att den privata sektorns 
anställda lägger större värde på höga löner, medan offentligt anställda lägger större 
värde på intressanta arbeten. Naff och Crum (1999) menar att anställda i privat sektor 
har olika värderingar och reagerar på olika incitament än den offentliga sektorns 
anställda. Anställda i den privata sektorn upplever en yttre tillfredsställelse från sitt jobb 
och är mer solidariska sina arbetsgivare än anställda i offentliga sektorn. Däremot kan 
inre belöningar få anställda, oavsett var de arbetar, att uppleva arbetstillfredsställelse 
och en mer positiv inställning till sin arbetsplats (Naff & Crum, 1999). I en studie 
genomförd av Brunetto och Farr-Wharton (2006) visas att offentligt anställdas 
arbetsledare och framtida karriär hade en starkare påverkan på arbetstillfredsställelse än 
för den privata sektorns anställda.  

 
I en nyligen genomförd studie menar Markovits, Davis, Fay och Dick (2010) att 

anställda i offentliga och privata sektorn arbetar under olika organisatoriska förhållande 
och arbetssammanhang, och dessa skillnader påverkar deras arbetstillfredsställelse. När 
yttre och inre tillfredsställelse ökar, tenderar offentligt anställda att utveckla starkare 
affektiva och normativa engagemang för sina organisationer än vad anställda i privat 
sektor gör. Anställda i privat sektor är mer rationella i sina yrkesval, övertygelse och 
attityder. De vet vad de ska förvänta sig av organisationen och vad som erbjuds i utbyte 
för deras arbete. Således, om de upplever ett tillfredsställande jobb och trivs på 
arbetsplatsen, kommer de också att öka sitt engagemang i organisationen, men inte lika 
mycket som de offentligt anställda (Markovits, Davis, Fay & Dick, 2010). 

 
 I tider av ekonomiskt välstånd och möjligheter till personlig och professionell 

utveckling, erbjuder den privata sektorn ett mer attraktiv jobb än den offentliga sektorn. 
Under dessa förhållanden upplever anställda i den privata sektorn en högre 
arbetstillfredsställelse och större engagemang än den offentliga sektorn. Däremot ger 
lågkonjunktur, hög arbetslöshet och låg anställningstrygghet motsatt resultat. Anställda i 
den offentliga sektorn upplever en högre arbetstillfredsställelse och större engagemang 
än anställda i den privata sektorn (Goulet & Frank, 2002).  

 
Forskning visar att det förekommer skillnader mellan den privata respektive den 

offentliga sektorn, och att de viktigaste faktorerna som orsakar skillnaderna är lön, 
socialstatus, anseende, förmåga att använda sina färdigheter, arbetsledare - anställd 
frågor och kreativitet (Sönmezer & Eryamans, 2008). En annan studie visar att 
kvinnliga lärare tenderar att vara mer nöjda än manliga lärare och lärare med mindre 
arbetslivserfarenhet tenderar att vara mer nöjda än lärare med mer arbetslivserfarenhet. 
Forskningsresultaten gjorde det klart att lärare i offentliga skolor var mer 
arbetstillfredsställda jämfört med lärare i privata skolor. Resultaten av denna studie 
indikerar att lärarnas deltagande i skolans politik, beslutsfattande och en viss makt i sina 
klassrum är förknippade med höga nivåer av arbetstillfredsställelse (Akhtar, Hashmi, & 
Naqvi, 2010).  
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   Det är rimligt att anta att det finns ett positivt samband mellan medarbetarskap, 
arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse oavsett om vi studerar kommunal eller 
privat sektor. Om arbetstagarens upplevelse av arbetsmotivation och 
arbetstillfredsställelse är hög då stärks medarbetarskapet på arbetsplatsen. 

Problemställning  
   Studiens syfte är att göra en jämförelse mellan kommunal och privat anställda 
gymnasielärare utifrån medarbetarskap, arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. 
Frågeställningen är om det finns någon skillnad i medarbetarskap, arbetsmotivation och 
arbetstillfredsställelse mellan kommunal och privat anställda lärare.  
 

Metod 
Deltagare 

Studiens deltagare bestod av gymnasielärare från en kommunal och en privat skola. 
Medverkande i studien var 130 lärare och 88 av de valde att delta i undersökningen; 27 
(31%) deltagare från en mindre privat skola och 61 (69%) deltagare från en större 
kommunal skola. Bortfallet var 32.3%. Medelåldern på privatskolans deltagare var 36 år 
och på den kommunala skolans deltagare 43 år. Medeltalet för arbetslivserfarenhet var 
M=5.5 för privatskolans deltagare och M=14.4 för den kommunala skolans deltagare. 
Bland deltagarna fanns 34 (38.6%) kvinnor och 54 (61.4%) män. En stor del av 
deltagarna hade inte jobbat så länge på respektive arbetsplats, 40.9% mellan 1-5 år och 
23.9% mellan 6-10 år. Mellan 11-15 år var 13.6% och mellan 16-20 år 10.2% medan 
5.7% hade jobbat längre än 20 år och lika många hade arbetat mindre än ett år.   

Instrument 
För att på ett effektivt sätt distribuera enkäterna användes Blekinge Tekniska 

Högskolans webbaserat enkätverktyg som har namnet Websurvey – textalk. Enkäten 
bestod av fyra delar och totalt 45 frågor som behandlade medarbetarskap, 
arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. Första delen bestod av fem 
bakgrundsfrågor, vilka berörde kön, ålder, arbetslivserfarenhet, år på nuvarande 
arbetsplats och tillhörande arbetsgivare. Enkäten besvarades med en femgradig skala 
där 1 var stämmer inte alls, 2 var stämmer till liten del, 3 var stämmer till viss del, 4 var 
stämmer till stor del och där slutligen 5 var stämmer precis.  

 
   Medarbetarskap – variabeln mättes med hjälp av Irfaeya och Lius (2003) 
självkonstruerade medarbetarskapsmodell. Medarbetarskapsdelen bestod av 8 påstående 
uppdelade över de tre faktorerna av medarbetarskap. Fördelningen var två påstående 
utifrån engagemangfaktorn, tre påstående utifrån ansvarstagandefaktorn och slutligen 
tre påstående utifrån samarbetsfaktorn. Exempel på påstående var ”Jag tycker om mitt 
arbete”, ”Min närmaste chef brukar konsultera mig i beslut som påverkar min 
arbetsgrupp” och ”Jag anser att det finns en positiv anda i min arbetsgrupp”.   

   Arbetsmotivation – variabeln mättes genom att använda Tremblay, Blanchard, Taylor, 
Pelletier och Villeneuves (2009) Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale 
(WEIMS). Instrumentet är grundat i Deci och Ryans (2000) Self-determination theory 
och består av 18 påståenden. Denna skala mäter olika aspekter av motivation som en 
individ kan uppleva i sitt arbete såsom inre motivation, fyra olika typer av yttre 
motivation: integrerad reglering, identifierad reglering, introjekterad reglering, och 
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extern reglering samt amotivation. Exempel på påstående var ”Jag valde det här yrket 
för att uppnå en viss livsstil”, ”Jag valde det här jobbet för att uppnå vissa viktiga mål" 
och ”För att jag finner stort nöje i att lära mig nya saker”. 

   Arbetstillfredsställelse – variabeln mättes med hjälp av Hackman och Oldhams (1974) 
Job Diagnostic Survey (JDS). 14 påstående mätte varje dimension av den specifika 
tillfredställelsen med arbetskontexten. Fördelningen var, (a) två påstående för 
anställningstrygghet, (b) två påstående för lön och andra ersättningar, (c) tre påstående 
för medarbetare och arbetskamrater, (d) tre påstående för övervakning (supervision) och 
(e) fyra påstående för möjligheten till personlig utveckling på jobbet. Exempel på 
påstående var ”Graden av anställningstrygghet jag har”, ”Graden av respekt och rättvis 
behandling jag får av min chef” och ”Mina medarbetare och andra som jag pratar med 
genom mitt arbete”.  

Procedur 
   Kommunalskolans gymnasiechef och privatskolans rektor kontaktades genom 

telefonsamtal då studiens upplägg och undersökningens syfte presenterades. Båda 
skolorna visade intresse, undersökningen godkändes och ett e-mail med information och 
länken till webbenkäten skickades till tidigare nämnda kontaktpersoner. Skolornas 
gymnasiechef och rektor i sin tur vidarebefordrade mailet till alla lärare inom respektive 
skola. Deltagarna fick till att börja med 10 dagar på sig att svara på webbenkäten som 
enligt beräkning tog ca 15 minuter att fylla i. På grund av det låga svarsfrekvens 
skickades enkätformulären ut ytterligare en gång som en påminnelse för dem som glömt 
eller av andra skäll inte haft tid att svara på enkäten. För att minska det interna bortfallet 
var det inte möjligt att skicka in enkäten utan att alla frågor var besvarade, dessutom var 
det inte möjligt att åter fylla i enkäten efter att den hade besvarats. Vid denna studie 
lades stor vikt vid etiskt hänsynstagande genom att beakta de fyra forskningsetiska 
principer rekommenderade av Vetenskapsrådet; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet). Det skriftliga och tydliga 
informationsbrevet (se Bilaga 1) som deltagarna tog del av via e-mail innefattade 
undersökningens syfte, frivillighet av deltagande, skydd av konfidentialitet och mina 
kontaktuppgifter såvida mer information önskades. Data från den insamlande enkäten 
organiserades med hjälp av MS Excel, och sedan utvärderades med SPSS (18). I denna 
undersökning har envägs variansanalys (ANOVA), post - hoc analys, independent 
samples t-test och partiell korrelationstest använts och signifikansnivån låg på 0.05. 
Enkäterna som har används i denna studie har översatts från engelska till svenska av 
författaren själv. Vissa påstående har omarbetats för att bättre passa in i respondenternas 
arbetsmiljö och därför skiljer sig frågorna något från originalet. 
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Resultat 
 

   Tabellen nedan visar medelvärden och standardavvikelsen för medarbetarskap, 
arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse samt respektive dimensioner.  
 
Tabell 1 
Medelvärden och (standardavvikelser) över de tre faktorerna och deras dimensioner 
Faktorer och 
dimensioner 

Kommunalanställda 
gymnasielärare 

Privatanställda 
gymnasielärare 

 

Medarbetarskap 
  Engagemang 
  Ansvarstagande 
  Samarbete2 

 
Arbetsmotivation 
  Inremotivation 
  Integreradreglering 
  Identifieradreglering 
  Introjekteradreglering 
  Externreglering3 

  Yttremotivation 
  Amotivation 
   
Arbetstillfredsställelse 
  Anställningstrygghet 
  Lön 
  Arbetskamrater4 

  Övervakning1 

  Utvecklingsmöjligheter 

4,1 (0,7) 
5,8 (1,2) 
3,2 (0,8) 
3,4 (0,9) 

 
2,7 (0,5) 
3,6 (1,0) 
2,8 (0,9) 
2,1 (0,8) 
2,7(1,0) 
2,2 (0,6) 
2,4 (0,7) 
2,2 (0,9) 

 
3,1 (0,6) 
3,1 (0,9) 
2,3 (0,9) 
3,9 (0,6) 
2,7 (1,1) 
3,4 (0,8) 

      4,3 (0,9) 
      5,7 (1,4) 
      3,5 (0,8) 
      3,6 (0,8) 

 
      2,8 (0,4) 
      3,7 (0,5) 
      2,7 (0,8) 
      1,9 (0,8) 
      2,5 (0,9) 
      2,4 (0,5) 
      2,4 (0,5) 
      2,1 (0,8) 

 
      3,2 (0,6) 
      3,2 (0,9) 
      2,2 (0,8) 
      4,0 (0,7) 
      3,3 (0,8) 
      3,5 (0,7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 p <.03; 2 p <.03; 3 p <.03; 4 p <.05 enligt oberoende t-test 
 

För att avgöra om det fanns någon signifikant skillnad i medarbetarskap, 
arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse mellan kommunal- och privatanställda 
lärare användes ett t-test för oberoende variabler (se tabell 1). Det framkom att den enda 
skillnaden mellan kommunal- och privatanställda lärare, som var signifikant på 0,05 
signifikansnivå var i arbetstillfredsställelsens dimension ”övervakning”, t = -2.20, df = 
86, p <.03.  

 
För att fastställa om det fanns någon skillnad mellan manliga och kvinnliga lärare 

bestämdes det att undersöka detta genom t-test. T-testet visade ingen signifikant 
skillnad mellan de två grupperna.  

 
För att kunna analysera svaren ytterligare har en fråga på fråga analys gjorts med hjälp 

av independent samples t-test. På påståenden ”jag anser att det finns en positiv anda i 
min arbetslag” som hör till samarbetsfaktorn och ingår i variabeln medarbetarskap visar 
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resultatet att lärarna på den privata skolan är mer samarbetsviliga t = -2.03, df = 86, p 
<.04 än sina kollegor på den kommunala skolan. I frågan om arbetsmotivation och 
varför respondenterna väljer att jobba på respektive arbetsplats visar privatanställda en 
högre grad av extern reglering då de svarar att ”för att det ger mig en inkomst som 
försörjer mig” t = -2.11, df = 86, p <.03 och ” för att jag tjänar bra med pengar på mitt 
jobb” t = -1.91, df = 86, p <.05. Efter utfört t-test på variabeln arbetstillfredsställelse 
framkom att privatanställda är mer nöjda med ”graden av respekt och rättvis behandling 
jag får av min chef” t = -2.67, df = 86, p <.00 och med ”mina medarbetare och andra 
som jag pratar med genom mitt arbete” t = -1.91, df = 86, p <.05 (se tabell 1).  

 
Ett partiellt korrelationstest har utförts för att beräkna sambandet mellan lärarnas 

medarbetarskap, arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse med hänsyn tagen till 
variabeln arbetslivserfarenhet. Den partiella korrelationen som kontrollerar för variabeln 
arbetslivserfarenhet r =.71, p < 0.001 och zero-order korrelationen  r =.71, p < 0.001 
visar att det finns ett ganska högt signifikant samband mellan variablerna 
medarbetarskap och arbetstillfredsställelse.  

 
Vidare undersöktes om det fanns några signifikanta skillnader mellan hur länge 

respondenten jobbat på nuvarande arbetsplats och medarbetarskap, arbetsmotivation 
samt arbetstillfredsställelse. Grupperna var uppdelade efter antalet år på arbetsplatsen; 
mindre än ett år (n=5), 1-5 år (n=36), 6-10 år (n=21), 11-15 år (n=12), 16-20 år (n=9) 
och längre än 20 år (n=5). Testet genomfördes genom att använda envägs variansanalys 
(ANOVA). Det fanns en signifikant skillnad (F=2.68, p<.02) mellan grupperna och 
engagemang faktorn (se figur 1) som ingår i variabeln medarbetarskap. För att se vilka 
grupper som skiljer sig åt genomfördes en post - hoc analys där Tukey testet användes. 
Lärarna som ingick i gruppen 11-15 år visade en medelvärdesskillnad på 1.34, p<.02 
och var minst organisatorisk engagerade samtidigt som lärarna som utgjorde en del av 
grupp 1-5 år var mest organisatorisk engagerade.    

 

 
Figur 1. Medelvärdet för de sex grupperna som representerar lärarnas antal år på 

arbetsplatsen.  
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 Figur 1 visar dimensionen engagemang med dess medelvärde. Graferna för 
medarbetarskap, arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse samt respektive dimension 
visas i Bilaga 2.  
  
  Studiens resultat visar att det finns signifikanta skillnader mellan kommunal och 
privatanställda lärare i följande dimensioner: övervakning, samarbete, engagemang, 
extern reglering, tillfredställelse med arbetskamrater och tillfredställelse med chefen. 
 

Diskussion 
 

Uppsatsens syfte var att göra en jämförelse mellan kommunal och privatanställda 
gymnasielärare utifrån medarbetarskap, arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. 
Studien om skillnader i medarbetarskap, arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse 
indikerar att det finns signifikanta differenser mellan kommunal och privatanställda 
gymnasielärare. 

 
   Forskningen inom arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse har varit relativt 
omfattande under de senaste åren och jag har försökt avgränsa mig till vetenskapliga 
artiklar så nära mitt undersökningsområde som möjligt. När det gäller studier inom 
medarbetarskap har det varit svårare att få fram tidigare forskning. Detta fenomen är 
nästan helt okänt hos de engelskspråkiga länderna och används främst inom Sverige, 
därför har jag haft svårt att hitta några internationella studier i databassökningarna jag 
genomfört.   
 
   Som jag tidigare nämnde i denna studie analyserades yttre och inre motivation var för 
sig. Av resultatet framgår att jämfört med anställda i privata sektorn fäster kommunalt 
anställda mindre vikt vid finansiell belöning. Lärarna på den privata skolan förväntar sig 
att få en vis belöning exempelvis i form av högre lön efter utfört arbete. Detta ligger i 
linje med Crewsons (1997) upptäckt att den privata sektorn upplever en högre grad av 
yttre motivation där ekonomisk ersättning ingår än offentliga sektorn. Många studier 
rapporterar att offentligt anställda är mer motiverade av arbetets innehåll, 
utvecklingsmöjligheter, erkännande, självständighet, intressanta arbetsuppgifter och 
möjlighet att lära sig nya saker (Willem, Vos & Buelens, 2010). Det är allmänt känt att 
den offentliga sektorn ekonomiskt belönar sina anställda något mindre än den privata 
sektorn. Lönerna i den offentliga sektorn är i allmänhet lägre än i privata sektorn i flera 
europeiska länder (Lucifora & Meurs, 2006). Dessutom anser Lucifora och Meurs 
(2006) att vanligen finns reella löneskillnader mellan offentlig och privat sektor. Den 
offentliga sektorns begränsade frihet i ekonomiskt givande gör att anställda till och med 
får lägre lön än vad dem har förväntat sig (Lucifora & Meurs, 2006). 

 
 I frågan om varför respondenterna väljer att jobba på respektive arbetsplats visade 

privat anställda en högre grad av extern reglering då dem svarar att ”för att det ger mig 
en inkomst som försörjer mig” och ” för att jag tjänar bra med pengar på mitt jobb”. Det 
betyder att privata anställda lärare utför handlingar för att tillgodose ett externt krav 
eller för att ta emot en viss belöning (Deci & Ryan, 2000). Forskning indikerar att lönen 
har en betydlig större inverka på den privata sektors anställda än den offentliga sektorns 
anställda, eftersom den privat sektorns anställda vill uppnå en viss livsstil och erhålla ett 
trevlig och njutbar liv (Khojasteh, 1993). Även Karl och Sutton (1998) samt Frank och 
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Lewis (2004) stöder uppfattningen att den privata sektorns anställda lägger större värde 
på höga löner, medan offentligt anställda lägger större värde på intressanta arbeten. Lön, 
socialstatus och anseende är faktorer som har ett högre värde för anställda i privat 
driven verksamhet (Sönmezer & Eryamans, 2008). Den privata sektorns anställda 
värdesätter hög inkomst samt möjligheter till befordring mer och intressant arbete, 
hjälpa andra och att vara till nytta för samhället mindre än offentligt anställda i 
allmänhet, men anställningstryggheten har lika stor betydelse för båda sektorer (Frank 
& Lewis, 2004).  

 
Studiens resultat stödjer inte Khojastehs (1993) upptäckt om att de inre 

motivationsfaktorerna är rankade som näst viktigaste för offentliga sektorn medan 
rangordningen av samma faktorer är mycket låga för den privata sektorn. Detta faktum 
gäller även Frank och Lewiss (2004) observation om att anställda i offentliga sektorn 
tenderar att värdera den inre motivationen mer och den yttre motivationen mindre än 
anställda i den privata sektorn. Inga signifikanta skillnader mellan lärarnas inre 
motivationsfaktorer har påträffats i den aktuella studien.  

 
Resultatet visar att privatskolans lärare upplever en högre grad av tillfredsställelse 

med sina arbetskamrater och med den grad av respekt och rättvis behandling de får av 
sin chef. Dessutom upplever privatskolans lärare en högre grad av yttre motivation i 
frågan om den externa regleringen som avser anställdas tillfredsställelse med sin chef 
och med sina arbetskamrater. Detta faktum överensstämmer med att närheten till 
cheferna, en större chans till belöning och uppmuntran efter en god prestation leder till 
privatanställdas tillfredsställelse med sina arbeten (Jordahl, 2006). Deras 
tillfredsställelse med sina arbetskamrater kan ha sin grund i den signifikanta skillnaden i 
samarbetsfaktorn som framkom i studiens resultat. Detta bekräftar att privatanställda 
lärare har en förmåga att tillsammans utföra arbetsuppgifter på ett professionellt sätt 
samt att det finns en god gemenskap och positivt arbetsklimat på respektive arbetsplats 
(Irfaeya & Liu, 2003). Tidigare forskning i ämnet visar att höga nivåer av 
arbetstillfredsställelse kan påverka lärarnas känsla av medarbetarskap samt att lärarnas 
medarbetarskap och grad av arbetstillfredsställelse kan stärka varandra (Zembylas & 
Papanastasiou, 2005). Forskning som visar att kvinnliga lärare tenderar att vara mer 
nöjda än manliga lärare (Akhtar, Hashmi, & Naqvi, 2010) stöds inte av denna studies 
resultat. En tolkning av resultatet är att arbetsmiljön är den bakomliggande faktorn som 
står för skillnaderna mellan privata och kommunala gymnasielärare. Ytterligare 
forskning krävs för att närmare undersöka om skillnaderna istället beror på lärarnas 
personlighet.  

 
   Undersökningens resultat visar att lärare med mindre arbetslivserfarenhet tenderar att 
vara mer organisatorisk engagerade än lärare med mer arbetslivserfarenhet. Det leder till 
att lärarna som upplever ett organisatoriskt engagemang är mer fokuserade på sitt arbete 
och upplever en högre arbetstillfredsställelse (Irfaeya & Liu, 2003). Kan det vara så att 
lärarna som er mindre engagerade i organisationen jobbar i större arbetslag än sina mer 
engagerade kollegor? Hällstén och Tengblad (2006) konstaterar att det förekommer fler 
konflikter och samarbetssvårigheter i stora arbetsgrupper och konflikterna kan också 
vara svårare att lösa än i mindre arbetsgrupper. Detta leder till att medarbetare i stora 
grupper inte får chansen att förbereda sig på att hantera en mer aktiv medarbetarroll, 
vilket ger till resultat ett lägre engagemang (Hällstén & Tengblad, 2006). Dessutom 
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påträffades ett ganska högt statistiskt signifikant samband mellan variablerna 
arbetslivserfarenhet, medarbetarskap och arbetstillfredsställelse. Det positiva sambandet 
mellan arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse beror på de underliggande 
relationerna som finns mellan de två variablerna och variabeln arbetslivserfarenhet. En 
möjlig förklaring kan vara att lärare med mindre arbetslivserfarenhet tenderar att vara 
mer tillfredsställda med sina jobb än lärare med mer arbetslivserfarenhet (Akhtar, 
Hashmi, & Naqvi, 2010). Intressant är att inget signifikant resultat fanns mellan 
offentliganställda och dimensionen engagemang. Vilket inte överensstämmer med det 
som Hällstén och Tengblad (2006) påstår att offentliganställda upplever ett större 
engagemang än de privatanställda beträffande deras känslomässiga relation till det egna 
arbete, arbetskollegor och organisationen.   
 
   Resultatet visade att det finns signifikanta skillnader mellan kommunala och 
privatanställda lärare i följande dimensioner: övervakning, samarbete, engagemang, 
extern reglering, tillfredsställelse med arbetskamrater och tillfredsställelse med chefen. 
Detta gör att det finns en anledning att tro att studiens resultat är karakteristisk för 
liknande undersökningar. Faktum är att flera av studiens slutsatser är i linje med 
befintlig bevisning i tidigare forskning som utförts inom ämnet. Till följd av det och det 
relativt höga antalet deltagare bidrar detta till att undersökningens reliabilitet blir ganska 
hög. Samtidigt har den stora skillnaden mellan privatanställda lärare (31%) och 
kommunalanställda lärare (69%) som deltog i undersökningen föranlett till att det inte 
går att utgå från att resultatet är representativt i stort. Det gör att den externa 
reliabiliteten efter omständigheterna är låg (Cohen, Manion & Morrison 2007). Det 
största dilemmat beträffande validiteten vid enkätundersökningar är urvalet av 
undersökningsdeltagare. Data kan lätt bli förvriden om detta urval är för stort, för litet, 
skevt eller inte representativt (Cohen, Manion & Morrison 2007). Vidare anser 
författarna att reliabiliteten är högre i enkätundersökningar än till exempel intervjuer på 
grund av anonymiteten som uppmuntrar till större ärlighet av respondenten. 
   Sammanfattningsvis fann studien att medarbetarskap, arbetsmotivation och 
arbetstillfredsställelse är högst individuellt upplevda av respektive lärare eftersom det 
förekommer i synnerhet få skillnader mellan variablerna kön, ålder, arbetslivserfarenhet 
och år på nuvarande arbetsplats. 

Fortsatt forskning 
   Ett förslag till fortsatt forskning är att undersöka arbetstagarens medarbetarskap, 
arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse utifrån arbetsledarens perspektiv. Dessutom 
kan det vara intressant att använda andra mätinstrument/modeller för respektive 
variabler än dem instrument som användes i den aktuella studien. Ett sista förslag till 
fortsatt forskning är att undersöka medarbetarskap, arbetsmotivation och 
arbetstillfredsställelse utifrån en kvalitativ ansats för att mer djupgående studera 
fenomenet och då kunna dra mer genomgripande slutsatser.  
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Bilaga 1 
Till dig som är lärare på ------------------------------------  
Jag heter Mirela Holmberg och studerar Samhällsvetarprogrammet för lärande, 
utveckling och kommunikation vid Blekinge Tekniska Högskola. Under våren ska jag 
skriva min kandidatuppsats i psykologi och just därför behöver jag din hjälp. Syftet med 
undersökningen är att få en ökad förståelse för huruvida den offentliga och privata 
sektorn skiljer sig i medarbetarskap, arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. För 
att få en så tydlig och rättvis bild som möjligt ber jag dig fylla i nedanstående 
webbenkät (se nedanstående länk). Enkäten tar ca femton minuter att genomföra. 
Deltagandet är frivilligt och enkäten besvaras anonymt. Varken namn på deltagare 
eller arbetsplats kommer att nämnas i den rapport denna undersökning mynnar ut i. Du 
kommer inte att kunna identifieras utifrån dina svar. Jag är mycket tacksam om du vill 
ta dig tid och besvara nedanstående webbenkät. Sista dagen att svara är – – – – – – – –  
 
Länk till undersökningen: 
 
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=43944 
 
Resultatet kommer att presenteras i en rapport i form av en uppsats och Du kommer att 
ha möjligheten att läsa den slutliga rapporten om Du är intresserad. Om du har några 
frågor eller funderingar kring enkäten, tveka inte att höra av dig till mig via följande e-
postadress: -----------------------------------------------------    
              
Tack på förhand för din medverkan! 
 
Med Vänliga Hälsningar  
Mirela Holmberg 
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Bilaga 2 

Medarbetarskap 
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Arbetstillfredsställelse  
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