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Ledarskapets betydelse för arbetstillfredsställelsen 

Ett offentligt och privat perspektiv 
  

Tord Andersson 

 

Arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse har ett nära samband med 
varandra. Faktorer av betydelse, för den enskilde medarbetarens 
upplevelse, är påverkan av arbetets art och inställning till den närmsta 
chefen. Den personligt upplevda tillfredsställelsen påverkas av chefen och 
har på individen ett inflytande som inte kan bortförklara arbetsprestationen 
(Pool, 1997). En enkätundersökning med 60 deltagare, där hälften var 
anställda i offentlig respektive privat sektor, utgjorde grunden för denna 
studie. För att beskriva arbetets art användes den skala som arbetats fram 
av Hackman & Oldham (1975). Vid relaterande av arbetstillfredsställelsen 
till variablerna arbetets art, chefens inverkan visade att arbetets art var den 
avgörande variabeln. Resultatet visade att påverkan var större i den privata 
sektorn jämfört med den offentliga. 

 
            Keywords: leadership, work motivation, job satificancy  
 
             

  
Ledarskap anses många gånger vara en angelägenhet för ledaren själv (Svedberg, 2003). 
Ledarskapets skicklighet definieras både i termer av hur ledaren tar till sig och använder 
information likväl som innebörden av ledarens underliggande kunskaper på sakområdet 
(Lord & Hall, 2005). Socialt inflytande och måluppfyllelse är två nyckelbegrepp vid 
definition av ledarskap. Ledning handlar om mer än enbart socialt inflytande. Det måste 
finnas ett praktiskt motiv för inflytandet och det motivet är knutet till måluppnåelsen. En 
central uppgift för ledaren är att inspirera och motivera till prestation, att samordna och 
organisera arbetet i syfte att uppsatta mål nås (Kaufmann & Kaufmann, 1998).  Kur och 
Bunning (2002) menar att fokus i en organisation måste flyttas från ett trångsynt mål där 
syftet är att skapa individuella ledare och istället utveckla ledarskapsfunktionen som ett 
kollektivt lag som leder organisationen framåt. Tankegången i deras resonemang utgår 
från att ett framgångsrikt recept bygger på två processer: (a) identifiering, (b) utveckling. 
Meningen är att identifiera lämpliga personer som utvecklas till bättre ledare i ett lag och 
med egen karriärmöjlighet och i denna studie antas att dessa förhållanden lett till olika 
ledarskap i privat och offentlig sektor.  
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Ledarskapsteorier 
 
Enligt psykologiska rationella teorier, där den samhälliga utvecklingen anses mer och 
mer gå i en riktning mot förnuft och vetenskap, betraktas ledaren uteslutande som en 
logisk och rationell individ (Svedberg, 2003). En utgångspunkt är att ledarskap innebär 
ett speciellt beteende där ledaren utövar en påverkan på andras tänkande, inställning och 
uppförande (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Utifrån dessa perspektiv formuleras en hel del 
av den bakgrundteori som utgör en väsentlig del av tankearvet när det gäller hur vi agerar 
och tänker angående ledarskap och arbetsmotivation. Den ledarskaputsikten utgår från att 
det finns en specifik attityd, i syfte att påverka andras tänkande, inställning och 
uppförande. En av de förutsättningar som krävs för analysen är att ledarskapet får en 
inställning till medarbetarna som bygger på ett demokratiskt insamlingsmaterial. I första 
hand som en reaktion på olika auktoritära ledarskapsteorier som präglade den 
tayloristiska skolan inom arbetslivet (Svedberg, 1995). Ledarskapsteorierna har gått från 
ett hierarkiskt, auktoritärt tänkande till ett demokratiskt, uppmuntrande tankesätt.  
     Jacobsen & Thorsvik (2002) argumenterar för att ledarskapet först och främst handlar 
om en process mellan människor inom en organisation, där ledaren eftersträvar att 
påverka individens tänkande, inställning och beteende. Ledarens uppgift är att eftersträva 
en påverkan över andra. Författarna anser att när ledning sker inom ramen för en 
organisation är den huvudsakliga uppgiften att få medarbetarna motiverade till att 
prestera mer, uppnå de uppsatta målen. Ledarskapets uppgift blir därmed en faktor för att 
skapa trivsel i arbetet, då trivsel ses som en förutsättning för att påverka och motivera 
medarbetarna. 
     En av de grundläggande frågorna som ledarskapsteoretiker försöker besvara är varför 
vissa blir ledare samt varför en del ledare är mer framgångsrika än andra (Kaufmann & 
Kaufmann, 1998). En teori om ledarskapets utveckling bygger på att förändring av 
ledarskapsstil utgår från en generell teori om lärande och expertis där det förutsägs att 
informationsprocessen och underliggande kunskap utgör en struktur som ligger bakom 
olika ledares framgångar. Det förmodas att en ledares framgång genomgår en progressiv 
utveckling från novis till medelmåtta och expert. Olika ledare utvecklar sina egna 
koncept och handlag och grundar sina identiteter därur (Lord & Hall, 2005).  
     Global konkurrens, nya produktionstekniker och en snabb teknisk utveckling leder till 
ett behov av kreativitet och innovationsrikedom. Många olika variabler influerar 
individer till att tänka kreativt inom olika organisationers ramar. Det finns anledning att 
anta att ledare och deras beteende är en stark kraft för att utveckla individers kreativitet. 
En framgångsrik ledare använder sig av direkta och indirekta influenstaktiker för att styra 
och uppmuntra individer till olika prestanda i en organiserad arbetsmiljö (Mumford, 
Scott, Gaddis & Strange, 2002).                                                           
     Den karismatiske ledaren är en person som på ett enkelt sätt engagerar sin omgivning 
och väcker positiva känslor bland medarbetarna (Lennéer-Axelson & Thylefors, 1991). 
Det har visat sig att det finns en relation mellan hur ett karismatiskt ledarskap inspirerar 
och i vilken utsträckning medarbetarna utför sina arbetsuppgifter. Ett karismatiskt 
ledarskap har troligtvis en stark influens på hur medarbetaren, oavsett huvudmannaskap, 
utför sina arbetsuppgifter. Det resultat en medarbetare presterar visar sig vara olika bra 
under de olika villkor som organisationen tillåter. Där en karismatisk ledare tillåter alltid 
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medarbetaren att inta en stark självständig position i förhållande till organisationen finns 
det tecken som tyder på att medarbetaren utför ett, för arbetsgivaren, gott resultat (Hoogh, 
et al., 2004). 
     Människan har en förmåga att betrakta status quo som det behagligaste sättet att leva. 
En ledares funktion är att utmana detta, att få individer att förstå förändringars betydelse. 
Ledarens uppgift blir med detta synsätt ett sätt att överföra initiativfrågan och få individer 
att tänka efter och fundera över att saker kanske kan göras annorlunda. Det finns ett 
behov av ledare som kan bryta barriärer och uppmuntra individer till kreativitet vilket i 
slutändan leder till personlig utveckling (Bagshaw & Bagshaw, 1999).     
     Termen personlighet används ofta för att beskriva regelbundet beteende hos en viss 
person på en individuell nivå. På det kollektiva planet, vilket inkluderar grupper likväl 
som organisationer, brukar de regelbundna beteendena beskrivas som rutiner, vanor, 
normer, organisationsrutiner eller att gå i gamla fotspår. För att förstå vilka faktorer som 
ligger bakom regelbundet beteende hos individen likväl som kollektivet är det viktigt 
med ett psykologiskt personlighetsperspektiv. Hofmann och Jones (2005) antar att 
ledarskap, oavsett om det är förändringsinriktat, handlingsinriktat eller passivt, föredrar 
en kollektiv personlighetsstil därför att detta skulle vara signifikant med ett kollektivt 
genomförande och slutresultat på arbetet. 
     Blake och Mouton utarbetade så tidigt som 1962 en ledarskapsmodell som går under 
namnet managerial grid (ledarrastret). De baserade sin teori från två centrala 
ledarstilsegenskaper, nämligen ett personalinriktat ledarskap och ett produktionsinriktat 
ledarskap. De valde att beskriva modellen genom en fyrkantig kub där de placerar den 
horisontella linjen under benämningen ”omtanke om produktionen” och den lodräta 
linjen som ”omtanke om människor”. Varje axel indelar de i en skala från ett till nio där 
ett utgör låg omtanke och nio hög omtanke. 1,1-ledarstilen får således en låg omtanke om 
såväl människor som produktion medan 9,9-ledarstilen får hög omtanke om såväl 
människor som produktion. 5,5-ledarstilen anser de som en medelväg mellan extremerna. 
Inom deras rutnät förekommer det 81 olika kombinationer av ledarskapsegenskaper 
(Pheng & Lee, 1997).  
     Den privata sektorn har alltid betraktats som vinstdrivande medan den offentliga har 
framställts avvikande i detta avseende då målen bygger på politiska kompromisser. Ett 
exempel på detta är att kommunala bolag inte får vara vinstdrivande. På senare tid har 
den offentliga sektorn blivit konkurrentutsatt på marknaden. Svedberg (2003) pekar på att 
många chefer i den offentliga sektorn har hämtat inspiration från framgångsrika 
företagsledare och deras erfarenheter från ledarskapets arena. De bägge sektorerna skiljer 
sig åt i flera centrala grundantaganden och det är inte säkert att ledarskapet kan överföras 
okritiskt dem emellan.   
     
   
Motivation och arbetstillfredsställelse 
 
Teorier beträffande de anställdas arbetsmotivation har sysselsatt forskare och psykologer 
under hela efterkrigstiden. Det finns tre övergripande metoder för att anpassa den 
anställdes arbetsuppgifter som syftar till att stärka arbetsmotivationen. Dessa är (a) 
jobbrotation, (b) jobbutvidgning och (c) jobberikning (Gee & Burke, 2001). Dessa teorier  
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markerar ofta olika förklaringsmodeller till samma aspekt av mänskligt beteende. De 
baserar arbetsmotivationen utifrån miljöbaserat, socialt, disponibelt och kognitivt 
perspektiv. De senaste åren har det blivit vanligare att identifiera underliggande 
psykologiska konstruktioner bakom teorierna (Muchinsky, 2003).  
     I Vrooms ”expectancy theory” styrs motivationen av förhållandet mellan hur stor 
prestation en person förväntar sig utföra och det faktiska resultatet av denna prestation 
(Muchinsky, 2003). Hur en ledare uppför sig, eller rättare sagt vilken ledarskapsstil som 
praktiseras, har en på medarbetaren undermedveten inverkan på arbetsmotivationen. 
Ledarskapets utförande och framgång definieras som förmågan hos ledaren att motivera 
anställda att prestera det bästa inom de ramar som organisationen medger. 
Arbetstillfredsställelse är en attityd där den enskilde individen värdesätter den egna 
arbetsinsatsen (Pool, 1997).   
     Enligt Herzbergs motivationsteori utgör ledarskapet en av de hygienfaktorer som kan 
skapa vantrivsel (Kaufmann & Kaufmann, 1998). Herzberg påstod att de anställdas 
motivation inför arbetsuppgifterna bäst kunde förstås om varje anställds attityd är synlig 
och begriplig för ledarskapet. Det innebär en förståelse för hur den enskilde anställde kan 
frambringa ett koncept av attityder, när det är styrkt, som på ett pragmatiskt sätt ger 
information till ledarskapet om hur de anställdas arbetsmotivation kan iakttas (Tietjen & 
Myers, 1998). Hertzbergs 50-år gamla tvåfaktormodell har som grundprincip att individer 
som trivs blir mer motiverade och därmed produktivare medarbetare (Kaufmann & 
Kaufmann, 1998). I linje med Hertzbergs predikationer påvisas att faktorer associerade 
till inre tillfredsställelse spelar en avgörande roll för motivationen. Enligt Hertzberg 
spelar ledarskapets betydelse en viktig faktor för motivationen. Idag påpekas att ett 
mindre övervakande relationsskap mellan ledare och medarbetare har en vital betydelse 
för att individen ska känna sig motiverad (Basset-Jones & Lloyd, 2005). 
     McGregors teori om X- och Y-individer har sitt ursprung i förindustriellt filosofiskt 
tänkande. Hans resonemang har en unik plats i företagsvärldens historia, med ena foten i 
den tidig humanistiskt-relationsskolan och den andra i den skola som i hög grad betonade 
betydelsen av hur relationen mellan ledare och ledda i organisationer intar en betydande 
funktion. Teorin lanserade han redan på 1960-talet i sin bok: ”The human side of 
enterprise”. Där beskrevs hur X-individen intog en negativ attityd gentemot sitt arbete, 
behövde vägledning och inte tyckte om att ta ansvar. Y-individen däremot hyste en 
positiv inställning, hade självförtroende och var villig att ta på sig ansvar (Carson, 2005). 
     Den modell som arbetats fram av Hackman och Oldham (1975) tar sitt ursprung i fem 
kärnegenskaper som karakteriserar ett arbete och hur det organiseras. Genom dessa 
kärnegenskaper skapas tre psykologiska tillstånd hos individen som påverkar upplevelse 
av motivation och tillfredställelse inför arbetssituationen. De tre psykologiska tillstånden 
är (a) meningsfullhet i arbetets resultat, (b) ansvar för arbetets resultat och (c) kunskap 
om resultatet av utfört arbete. Hackman och Oldhams instrumentdesign medförde 
besvarande av ett antal påståenden, i syfte att diagnostisera individens uppfattning om sin 
arbetssituation, som ligger till grund för individens upplevda tillfredsställelse. I grunden 
ligger ett antagande där individen i olika organisationer konfronteras med 
differentierande arbetsmiljöer som kategoriseras antingen som krav eller tillgång. 
Autonomi och feedback är två ingredienser som anses viktiga för att individen ska känna 
tillfredsställelse och motivation. Oavsett vilket utövas ett fysiskt och psykiskt inflytande  
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på individens upplevda tillfredsställelse och motivation (Bakker, Demerouti, de Boer & 
Schaufeli, 2003). 
 
Förstudie 
 
En kvalitativ undersökning i intervjuform, med två personer anställda i offentliga sektorn 
genomfördes som en pilotstudie. Ett syfte med förstudien var att få reda på om författaren 
kunde observera en koppling mellan ledarskapsstilar och arbetsmotivation. Resultaten 
från den undersökningen bekräftade att en chefs attityd och praktiska handling påverkade 
medarbetarens arbetsmotivation. En viktig del i arbetsmotivationen var det bemötande 
som en chef visade gentemot medarbetaren. En annan viktig faktor var den respons, såväl 
positiv som negativ, som chefen gav. Att bli sedd, att föra en öppen kommunikation, var 
något som påverkade arbetsmotivationen.  
 
  
Syfte 
 
Syftet med denna undersökning var att besvara frågan om hur ledarskapets utformning 
och karaktär påverkade den enskilde medarbetarens arbetstillfredsställelse, de anställdas 
syn på ledarskapet och hur den påverkade arbetstillfredsställelsen. Tillämpningen i denna 
studie var att försöka förklara om det fanns en skillnad mellan att vara anställd inom 
offentlig respektive privat sektor. Studien önskade söka svar på om det förelåg ett 
samband mellan hur individen upplevde sin egen arbetssituation och hur detta påverkade 
motivation och tillfredsställelse i arbetslivet.  
 
 
Frågeställning   
 
Det har under de senaste åren varit populärt med jämförelser av den offentliga och privata 
sektorn beträffande ledarskapets betydelse. Offentlig respektive privat verksamhet skiljer 
sig åt i flera olika aspekter samtidigt som ledaregenskaper från den privata sektorn ibland 
påverkar den offentliga verksamheten (Svedberg, 2003). Vad som söktes besvaras var hur 
arbetstillfredsställelsen påverkades av arbetets art och chefens inflytande. Vilka faktorer i 
arbetslivet påverkar arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse? Finns det någon 
skillnad mellan de olika sektorerna? 
 
 

Metod 
 
Studien genomfördes med en kvantitativ ansats. Undersökningen startade med en öppen 
och ärlig attityd gentemot de frågeställningar den ville försöka besvara. Det viktiga var 
att försöka hitta en förklaringsmodell till om det förekom en attityd om att ledarskapets 
betydelse var något som gav resultat på arbetsmotivationen. Det viktiga var att 
mätinstrumentet skulle utformas så att arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation kunde  
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relateras till individens uppfattning av ledarskapet hos närmsta chef. I syfte att utforska 
hur chefskapet påverkade arbetstillfredsställelsen bearbetades enkätsvaren. En fråga som 
skiljde sig från andra var ”I vilken utsträckning låter din närmaste chef dig veta hur bra 
eller dåligt du utför ditt arbete”. Svaren omkodades till tre nivåer; låg, mellan och hög. 
Därefter utförde SPSS en bearbetning i kategorierna sällan och ofta. 
 
 
Deltagare 
 
Enkäten delades ut till 60 medarbetare, varav hälften var anställda inom den privata 
sektorn och hälften var anställda inom den offentliga sektorn. Samtliga utdelade enkäter 
besvarades mestadels ifyllda i sin helhet men några frågor lämnades obesvarade i 12 av 
enkäterna. De svarandes antal utgjordes av 33 män (55 %) och 27 kvinnor (45 %). 
Åldersfördelning varierade från lägst 19 till högst 63 år (M = 38.7, SD = 13.4). Antalet 
anställda till närmsta chef erhöll en spridning från lägst 3 till max 85 medarbetare (M = 
23.2, SD = 24.6). Respondenterna uppgav att i den offentliga sektorn var 19 chefer 
kvinnliga (63.3 %) och 11 chefer män (36.7 %) och i den privata sektorn var 3 chefer 
kvinnliga (10 %) och 27 chefer män (90 %). 
 
 
Material 
 
JDS (Job Diagnostic Survey) är ett vanligt förekommande instrument för att undersöka 
hur arbetets utformning påverkar arbetsmotivationen. Den huvudsakliga uppgiften är att 
belysa hur en medarbetare betraktar arbetetsdesigns inflytande på arbetsmotivation och 
tillfredsställelse. Dock förekommer viss kritik mot instrumentet som pekar på att de 
faktorer som mäts inte alltid är, ur psykologisk synvinkel, de rätta. Därför är det viktigt 
att inta en hållning som tar hänsyn till att det kan förekomma andra parametrar som borde 
belysas (Sein & Bostrom, 1991).  
     Enkäten bestod av fyra delar. Den första delen baserades från det av Hackman och 
Oldham (1975) utarbetade mätinstrumentet JDS. Den översatta versionen i del ett av 
enkäten grundade sig på en sedan tidigare översatt version, genomförd av fil.kand. Eppler 
och bitr. psykolog Nelander, inom ramen för ett projekt i Arbetarskyddsfondens regi 
(Dahlqvist & Lundkvist, 2004). Genom ett modernare synsätt på enkäter och dess, 
numera, vanligare förekomst genomfördes en liten revidering av svarsalternativen där 
endast de två ytterlighetsalternativen beskrevs (1 = mycket lite och 7 = väldigt mycket). 
Här förekom sju påståenden. Arbetets art mättes utifrån en bearbetad svensk översättning 
av Hackman & Oldhams JDS-instrument. Enbart de sju första frågorna användes i 
enkäten eftersom dessa karaktäriserar arbetes utformning och ska ge en bild av 
medarbetarens upplevda självbild om arbetet. Respondenterna fick besvara frågan ”Hur 
pass självständigt är du i ditt arbete, dvs i vilken utsträckning kan du själv bestämma hur 
du ska utforma ditt arbete”. De flesta frågeställningarna var av samma karaktär där 
respondenten fick ge sin syn av arbetssituationen.  
     Del två och tre i enkäten baserade sig på det av Arvonen och Ekvalls (1991) 
utvecklade instrument Change, Produktion, Employee (CPE). Utifrån en undersökning  
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genomförd av Arvonen i Sverige, Finland och USA från 1995 användes en något 
modifierad variant av den enkäten. Bearbetningen var genomförd av Blomqvist och 
Hemph (2003). Vid besvarandet av frågan om hur den närmsta chefen uppfattades 
användes en fyrgradig Likertskala (1 = sällan/aldrig, 2 = ibland, 3 = ofta, 4 = nästan 
alltid). Antalet frågor i denna kategori var 30. Vid besvarandet av frågan om hur 
respondenten upplevde sin arbetsmotivation användes en femgradig Likertskala (1 = 
absolut inte, 2 = inte, 3 = varken eller, 4 = ja, 5 = ja absolut). Meningen med att använda 
en fyrgradig skala angående hur närmsta chef uppfattades var att respondenterna blev 
tvungna att värdera sitt svarande. Detta eftersom undersökningen ville få ett klart 
ställningstagande i om hur respondenterna värdesatte chefens attityder. När det gällde 
arbetsmotivationen användes en femgradig skala där det var möjligt att inta en neutral 
position. Denna del innehöll elva påståenden. Chefens inverkan på arbetet samt hur 
motivationen påverkade medarbetaren mättes med Arvonen & Ekvalls CPE-instrument 
som används på olika hierarkiska nivåer inom olika branscher och länder (Ekvall & 
Arvonen, 1991). De 30 frågorna om chefens influenser tog i författarens enkät ingen 
hänsyn till de tre ledarskapsdimentionerna, produktionsinriktad, personalinriktad och 
förändringsinriktad, vilket de gör i instrumentets originalutförande. Respondenterna fick 
besvara frågor om sin närmsta chef ”uppmuntrar tänkande i nya banor”, ”leder arbetet på 
ett kontrollerande sätt”, ”litar på sina medarbetare”. Den upplevda arbetsmotivationen 
bestod av elva frågor där respondenterna fick besvara frågor ”känner du dig motiverad av 
ditt arbete”, ”ser du fram emot att återvända till arbetet vid slutet av din semester”.   
     I den fjärde delen av enkäten, där arbetstillfredsställelse mättes, valdes efter det att två 
oberoende testgrupper konsulterades för att utarbeta en egen skala där respondenterna 
ombads att uppskatta hur de uppfattade att tiden på arbetet upplevdes. Frågorna 
konstruerades av författaren. Påståendena var fem till antalet och en femgradig 
Likertskala användes (1 = stämmer inte alls, 2 = stämmer ganska dåligt, 3 = stämmer 
delvis, 4 = stämmer ganska väl, 5 = stämmer precis). Respondenterna fick besvara frågor 
av typen ”känner du att tiden på arbetet går fort”, ”är du nöjd med ditt arbete”. Därefter 
angavs ett alternativ med öppet svar där de svarande fick lämna egna kommentarer och 
synpunkter. Cronbachs alpha beräknades på samtliga fyra delar av enkäten. Det totala 
alfavärdet för de fyra item i tabell 1a och 1b var i den offentliga sektorn .59 och i den 
privata sektorn .76.  
 
 
Procedur 
 
Deltagarna i undersökningen valdes ut genom att ett stort privat företag i regionen samt 
att en mellanstor kommun kontaktades telefonledes. Enkäten delades ut på respektive 
arbetsplats genom undersökningsledarens försorg och samlades in av densamme. Tanken 
bakom denna design var att få en möjlig blandning av hur privat anställda och offentligt 
anställda skiljer sig åt i hur ledarstilar och personlig arbetsmotivation varierar. 
     Ett provtest av enkäten föredrogs i form av att två testgrupper användes. Den ena 
gruppen fick besvara enkäten i dess ursprungliga form och den andra gruppen fick 
besvara enkäten efter en redigering utarbetad av undersökningsledaren. Resultaten från 
provtesten blev den slutliga versionen av enkäten som användes i undersökningen. Den  
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huvudsakliga delen av detta provtest var att få en uppfattning om den tid ett enkätsvar 
skulle ta i anspråk för framtida respondenter. En annan orsak var att få reaktioner på de 
olika delfrågorna och hur de kunde förbättras. Utifrån detta provtest fastställdes den 
slutliga versionen av enkäten som användes i undersökningen. Det visade sig att enkäten 
kunde besvaras på cirka tio minuter vilket användes i det missivbrev som respondenterna 
fick.      
 
 
Databearbetning 
 
Inledningsvis kodades variablerna för ålder och antal medarbetare till närmsta chef om. 
Åldersfördelningen klassificerades i tre grupper (18 – 29, 30 – 49 och 50 – 65). Antalet 
anställda under respektive chef transformerades genom en logaritmerad intervallskala, på 
grund av den stora spridningen, för att de extremer som förekom bland enkätsvaren skulle 
jämnas ut. I syfte att utforska chefens inverkan på hur respondenterna upplevde att de 
genomförde ett bra arbete plockade författaren ut delfrågan: ”I vilken utsträckning låter 
din närmsta chef dig veta hur bra eller dåligt du utför ditt arbete.” De sju 
svarsalternativen kodades om till tre alternativ, låg, mellan och hög. Resultatet visas som 
Figur 1 i resultatdelen. 
     Åtta respondenter använde sig av den sista delen som bestod av egna kommentarer 
och synpunkter. De olika svaren var av vitt skilda slag att en sammanställning av dessa 
inte ansågs kunna redovisas utan konfidentialitetens bevarande. Det låga antalet 
motiverade försiktighet i generaliserande termer. Svaren behandlades var för sig och med 
försiktighet. 
        
 

Resultat 
 
Bland respondenterna var hälften sysselsatta inom den offentliga sektorn och den andra 
hälften sysselsatta inom den privata sektorn. Det var ett medvetet val att erhålla en jämn 
fördelning mellan de både sektorerna och samtliga besvarade enkäten som delades ut och 
blev återinlämnade, till undersökningsledaren. Könsfördelningen var jämn med 45 % 
kvinnor och 55 % män fördelade på den offentliga sektorn med 16 kvinnor och 14 män 
samt i den privata sektorn med 11 kvinnor och 19 män. Chefskapet i den offentliga 
sektorn utgjordes till 86 % av kvinnor och 14 % av män samt i den privata sektorn till 29 
% kvinnor och 71 % män. För att se hur svarsvärdena varierade mellan de olika 
sektorerna valdes att redovisa dessa var för sig. Medelvärden och standardavvikelsen för 
ett arbetsbeskrivande index redovisas i Tabell 1 a och 1 b. Ett medelvärde över 
skalmitten, signifikanstestades genom one-sample t-test, för arbetets art indikerar att det 
bland respondenterna fanns ett tydligt inslag där självständighet och egna initiativ över 
den egna arbetssituationen påverkade känslan av arbetstillfredsställelsen. Ett lågt 
medelvärde på variabeln för chefens inverkan motsäger bilden av att ledarskapet spelar 
en avgörande roll för respondenternas upplevelse för inspiration på arbetssituationens 
tillfredsställelse. 
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     För att belysa vilka faktorer som korrelerade, med främst arbetstillfredsställelsen, 
genomfördes en korrelationsanalys med nio faktorer. Resultatet redovisas i Tabell 2. En 
linjär regressionsanalys genomfördes, med arbetstillfredsställelsen, som oberoende 
variabel för att utforska hur stor del av variansen som kan förklaras av de olika 
variablerna. I Tabell 3 redovisas resultatet. Det framgår av analysen att arbetets art, det 
vill säga i vilken utsträckning medarbetaren upplever att denne har ett inflytande över 
arbetsplatsen och arbetets innehåll, har störst betydelse för den upplevda 
arbetstillfredsställelsen. Det är ingen skillnad mellan den privata och offentliga sektorn i 
regressionsanalysen. Chefens inverkan fördelar sig olika mellan sektorerna. I enkäten 
kodades kön som 1 = kvinna och 2 = man. När det gällde sektor kodades 
svarsalternativen som 1 = offentlig sektor och 2 = privat sektor. 
  
Tabell 1 a. (offentlig sektor) 
Medelvärden och standardavvikelser för arbetsbeskrivande index  
___________________________________________________________________________________________________ 
 
                                         n              M                    SD           Cronbachs alpha  
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Arbetets art                      30           5.381                .50               .67 

Chefens inverkan             30           2.882                .53               .49 

Arbetsmotivation             30           3.393                      .43               .48  

Arbetstillfredsställelse     30           3.484                .47               .39  
___________________________________________________________________________________________________ 

  
 
Tabell 1 b. (privat sektor) 
Medelvärden och standardavvikelser för arbetsbeskrivande index  
___________________________________________________________________________________________________ 
 
                                         n              M                    SD           Cronbachs alpha  
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Arbetets art                      30           4.051                1.09              .79 

Chefens inverkan             30           2.532                .60               .77 

Arbetsmotivation             30           2.833                      .78               .65  

Arbetstillfredsställelse     30           3.094                .60               .65  
___________________________________________________________________________________________________  
 1. skala 1 – 7, där 1 = mycket lite och 7 = väldigt mycket  
 2. skala 1 – 4, där 1 = sällan/aldrig och 4 = nästan alltid 
 3. skala 1 – 5, där 1 = absolut inte och 5 = ja absolut 
 4. skala 1 – 5, där 1 = stämmer inte alls och 5 = stämmer precis  
  
Resultatet av one sample t-test visar att samtliga medelvärden, både i offentlig och privat 
sektor, (p < .00) är signifikanta. Genom att utforska och införskaffa en uppfattning om  
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vilken betydelse respondenterna upplevde om förhållandet mellan den beroende variabeln 
(arbetstillfredsställelsen) och de oberoende variablerna (arbetets art, chefens inverkan) 
korrelerades dessa, se Tabell 2. De variabler som mest signifikant korrelerade med 
beroendevariabeln var chefens kön, sektor, arbetets art och chefens inverkan. Samtliga 
dessa fick en signifikansnivånivå på 1 %-nivå (p < .01). De båda variablerna 
arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse har drygt 50 % av variansen gemensamt (se 
Tabell 2).  
Tabell 2. 
Pearsonkorrelationer mellan oberoende och beroende variabler 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
variabel   (n=60)    1           2           3            4             5           6             7            8         9 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

1. Kön.1                   - 

2. Ålder.                .02          - 

3. Chefkön.1          .49**  -.20          - 

4. Chefantal.        -.25       .31*     -.53**       - 

5. Sektor.2            .17      -.34**    .55**    -.42**      - 

6. Arbetets art.      .03       .33*    -.41**      .27*    -.62**        - 

7. Chefens 
     inverkan         -.10     -.02      -.36**      .10       -.30*        .38 **       - 
 

8. Arb.mot.           .08       .19      -.33*       .12       -.42**      .53 **      .47**       - 

9. Arb.tillfr.         -.13       .06      -.43**     .19       -.34**      .54 **      .47**    .73**    -
________________________________________________________________________________________________________ 
* p< .05, ** p< .01 

1. kön 1 = kvinna, 2 = man 
2 .sektor 1 = offentlig, 2 = privat 
  
Multipel regressionsanalys genomfördes med analysmetoden Enter i syfte att beskriva 
vilka av de olika variablerna som eventuellt kunde ligga bakom förklaringar av hur 
arbetstillfredsställelsen påverkades. De fyra variabler som uppnått störst samband i 
korrelationsanalysen användes i regressionsanalysen. Hur stor varians de olika 
variablerna förklarade framgår av Tabell 3. Arbetets art var den variabel som fick det 
högsta betavärdet och är mest betydelsefull för arbetstillfredsställelsen. Modell 1 med 
variablerna arbetets art och chefens inverkan förklarade 35 % av variansen på 
respondenternas upplevda känsla av tillfredsställelse i arbetet. I modell 2 tillkom 
variablerna chefens kön och sektor och dessa förklarade ytterligare 2 % av variansen. De 
båda variablerna gav dock inte ett signifikant bidrag till arbetstillfredsställelsen, chefens 
kön (p < .06) uppvisar dock en svag tendens medan sektor (p < .35) indikerar att den 
saknar betydelse. En sektorsvis analys av regressionstabellen med arbetstillfredsställelsen  
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som oberoende variabel och arbetets art och chefens inverkan som beroende variabler 
visar på skillnader. Den offentliga sektorns värde (R2  = .10) och den privata sektorns 
värde (R2 = .43) visar att de oberoende variablerna har olika innebörd för 
arbetstillfredsställelsen beroende på i vilken sektor medarbetaren är anställd. Inom 
offentlig sektor har arbetets art (p < .56) och chefens inverkan (p < .15) ingen signifikant 
betydelse för arbetstillfredsställelsen. I privat sektor har dessa  betydelse, arbetets art (p < 
.00) och chefens inverkan (p < .03).
 
Tabell 3. 
Linjär regressionsanalys med arbetstillfredsställelse som oberoende variabel där två 
olika modeller visas 
                                         
                                        Adjusted R  
                                        Squarea                                    Beta                      t                        p                                                                    

________________________________________________________________________ 
Modell 1                              .35 
Arbetets art                                                          .43                      3.75                  .44 
Chefens inverkan                                                .30                       2.67                 .33  
________________________________________________________________________ 
Modell 2                              .37 
Arbetets art                                                          .43                       3.12                 .38                                        
Chefens inverkan                                                .26                        2.23                .29   
Chefens kön                                                       -.24                      -1.88               -.25 
Sektor                                                                  .14                          .94                .12                                         
________________________________________________________________________ 
a Adjusted R Square redovisas kumulativt.  
  
När det gäller svarsalternativet ”egna kommentarer”, som avslutades enkäten, konstateras 
att det bland de offentligt anställda rådde en mening att tanken på kortare arbetstid vore 
bra för arbetstillfredsställelsen. Som en respondent fritt svarade: ”Det är ett jobbigt men 
samtidigt roligt och engagerande arbete.” ”Trötthet förekommer och ofta längtar jag efter 
en kortare arbetsdag.” Det vanligaste i kommentarerna var att arbetets art var viktigare än 
arbetstiden. Som en respondent svarade: ”Vissa arbetsuppgifter vill jag ha mer av, andra 
känns mest betungande eller ointressanta.”  
     En enskilld fråga i enkäten som respondenterna fick ta ställning till var: ”I vilken 
utsträckning låter din närmaste chef dig veta hur bra eller dåligt du utför ditt arbete.” 
Denna fråga utmärker sig som avvikande, vid en sektorvis analys. Som framgår av Figur 
1. förekommer det att chefskapet i den offentliga sektorn i högre grad uppmuntrar och 
inspirerar medarbetarna att göra ett bra arbete än vad samma svarsfrekvens uppvisar i den 
privata sektorn. Figur 1. visar däremot inte om ledarskapet utövas av en kvinnlig eller 
manlig chef. Undersökningsledaren antar att det finns ett visst samband på hur chefens 
inverkan trots allt beror på vilken sektor medarbetaren är anställd i. Genom Figur 1. kan 
det tolkas som att det i den offentliga sektorn förekommer en högre av grad av att 
chefskapets inverkan har en mer positivt utveckling på arbetstillfredsställelsen än den har 
i den privata sektorn. Diagram 1 visar i vilken utsträckning chefen inspirerar  
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medarbetaren att utföra ett bra arbete. Diagramets lodräta skala visar det antal 
respondenter som besvarat frågan, efter bearbetningen av denna specifika fråga i enkäten.  
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Figur 1. 
Visar hur chefen inspirerar medarbetaren att göra ett bra arbete 
  
    

Diskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka om arbetets art och chefens inverkan kunde relateras 
till medarbetarnas upplevda känsla av arbetsillfredsställelse. Det var även önskvärt att 
med denna studie undersöka om det fanns någon skillnad i attityd hos medarbetarna med 
hänsyn till om de var anställda i den offentliga eller privata sektorn på arbetsmarknaden.  
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Vid bearbetning och analys av enkätsvaren framkom att arbetsmotivation och 
arbetstillfredsställelse hos respondenterna uppfattades som likvärdiga begrepp. 
Arbetsmotivation och tillfredsställelse hade snarlika korrelationer med de övriga 
variabler i Tabell 2, varför det kan antas att de båda begreppen i detta samspel är lika 
varandra. Det kan antas att respondenterna inte skilt på motivation och tillfredsställelse. 
     Resultatet av databearbetningen visade att det fanns ett samband mellan arbetets art 
och chefens inverkan på den upplevda känslan av arbetstillfredsställelsen. Även chefens 
kön och sektor uppvisade ett starkt samband. Kön, ålder och antal medarbetare under en 
och samma chef uppvisade inga korrelationer. Arbetets art var den faktor som hade störst 
inverkan, vilket indikerar att medarbetarna upplever det meningsfullt att kunna påverka 
den egna arbetsplatsens utformning och möjligheter att själva bestämma över innehållet i 
och under arbetsdagen. Kur & Bunning (2002) menar att det är viktigt för en organisation 
att utveckla ledarskapet som ett kollektivt team i syfte att utvidga det personliga ansvaret 
bland medarbetarna. Det som leder en organisation framåt och skapar en positiv attityd 
hos medarbetarna är att de upplever att de har inflytande i organisationens utformning. 
Därför var det inte överraskande att arbetets art uppvisades som viktigt för känslan av 
arbetstillfredsställelsen. Det förstärks av att chefens inverkan var en faktor som uppvisade 
ett starkt samband. Medarbetarnas inflytande över det egna arbetet kan antas bero på i 
vilken utsträckning chefen har en öppen attityd och tillåter individuella initiativ.    
     Ett av syftena med studien var att undersöka om det förekom differenser i känslan av 
arbetstillfredsställelse mellan medarbetare i den offentliga och privata sektorn. Enligt 
Svedberg (2003) har det på senare tid varit populärt med jämförelser mellan sektorerna. 
Det har mestadels handlat om ledarskapstilar och det finns liten forskning angående de 
anställdas upplevda arbetstillfredsställelse. Resultaten som framkom vid den sektorsvisa 
regressionsanalysen uppvisade en del skillnader angående vad det är som bidrar till vad 
medarbetarna upplever som viktigt för känslan av arbetstillfredsställelse. I den privata 
sektorn förklarades arbetets art och chefens inverkan till nästan hälften (43 %) av vad det 
är som påverkar tillfredsställelsen. I den privata sektorn framkom det att endast 10 % 
förklarades av dessa variabler. Det motstrider det resultat som framkom när det gällde 
resultaten angående i vilken utsträckning chefen inspirerar medarbetarna att utföra ett bra 
arbete. Respondenterna i den offentliga sektorn svarade att chefen sällan eller ofta var en 
inspirationskälla till att ett bra arbete utfördes medan de privat anställda respondenterna 
svarade att chefen bidrog till en låg inspirationskälla. En förklaring kan vara att 
offentliganställda känner sig mer nöjda med sin chef samtidigt som de upplever att de har 
liten påverkan över sin arbetssituation. 
     Det resultatet visade, genom denna studie, tyder på att kravet om kortare arbetsdag är 
mer övervägande inom den offentliga sektorn i förhållande till den privata. Samtidigt 
visar undersökningen på att medarbetarna i den offentliga sektorn i högre grad än 
medarbetarna i den privata sektorn sätter större tilltro till ledarskapets förmåga att vara 
effektiv och tillmötesgående. Eftersom andelen kvinnliga chefer var 63 % i offentliga 
sektorn och 10 % i den privata är det svårt att avgöra hur denna faktor spelar större eller 
mindre roll i samanhanget. Noterbart är att nivån låg inte förekommer i den offentliga 
sektorn men är relativt frekvent förekommande i den privata sektorn. 
     I den offentliga sektorn gav alltså inte arbetets art och chefens inverkan något bidrag 
till arbetstillfredsställelsen. Således var det andra faktorer som spelade in och spelade en  
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mer avgörande roll. Inflytandet av dessa variabler i en icke sektorsvis analys kommer 
därmed huvudsakligen från den privata sektorn. Det indikerar att privat anställda 
medarbetare sätter stor vikt vid hur arbetsplatsen är utformad och hur chefen utför sitt 
ledarskap. När det gällde chefens kön var andelen kvinnliga betydligt högre i offentlig 
sektorn (63 %) jämfört med den privata (10 %). Korrelationsanalysen visade att chefens 
kön korrelerade med känslan av arbetstillfredsställelse. I regressionsanalysen uppvisade 
chefens kön en tendens till betydelse (p < .06). Det kan förmodas att denna variabel var 
starkast i den offentliga sektorn i och med att arbetets art och chefens inverkan inte 
bidrog med någon förklaring till känslan av arbetstillfredsställelsen.  
     Utifrån denna studie går det inte att dra långtgående generaliseringar om i vilken 
utsträckning arbetets art är den avgörande faktorn för känslan av arbetstillfredsställelsen 
men det framgår ändå att det finns ett samband. Den modell över arbetskarakteristik som 
Hackman & Oldham (1975) utarbetade innefattar avsnitt om fler dimensioner av olika 
ledarskapsstilar och enkäten innehöll endast en övergripande del av deras modell, Job 
Diagnostic Survey (JDS). Det var den övergripande delen som var av betydelse för denna 
studie som användes i enkäten, den inledande delen som söker svar på arbetets art. Ett 
instrument måste ha både reliabilitet och validitet för att vara trovärdigt. Två erkända och 
använda instrument användes som förlaga till studien. Däremot skapade författaren ett 
eget instrument för att mäta arbetstillfredsställelsen med. Vid bearbetning av data visade 
det sig att arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse av respondenterna troligtvis 
användes som synonyma begrepp vilket kan förklara att arbetstillfredsställelse användes 
som oberoende variabel. 
     En fördel med denna studie är att den till huvuddelen har använt sig av beprövade 
mätinstrument. Det borde därmed vara enkelt att ta del av de skalor instrumenten vill 
mäta. En negativ aspekt blir det eftersom författaren använt sig av delar av olika 
instrument för att få fram en helhet som eventuellt inte är helt konvertibla med varandra. 
Fördelen med att använda sig av denna blandteknik kan vara att det leder forskningen in 
på andra tankebanor än vad författarna till respektive instrument tänkt sig. Genom att 
analysera delfragment av olika instrument kan det vara av intresse att utveckla nya och 
oprövade varianter på inprövade mätsystems variabler. Nackdelen blir att det kan vara 
svårt att få fram en validitet och reliabilitet för fortsatta studier inom en sektorvis 
uppdelad forskning.   
     Framtida forskning, som är sektoruppdelad, skulle kunna värdesätta ett större fokus på 
om det finns andra faktorer som påverkar medarbetares känsla av arbetstillfredsställelse 
vore önskvärd innan generaliseringar kan göras. Det vore intressant med framtida studier 
som sätter fokus på hur arbetstillfredsställelsen påverkas av de differentierade sektorerna. 
Med mer forskning på området kan de bägge sektorerna lära sig av varandra. Studien ger 
inte svar på i vilken utsträckning olika ledarskapsstilar förekommer i de olika sektorerna 
vilket kunde vara intressant för vidare forskning.  
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