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Vad bidrar till en anställds arbetstillfredsställelse? 

En jämförelse mellan vård- och bankanställda 

 

Maria Nyström och Maja Samuelsson 

 

 

Arbetstillfredsställelse har många varierande definitioner. Gemensamt är att 

det handlar om hur tillfreds individen är med sitt arbete. Syftet med studien 

var att jämföra vård- och bankanställda för att se hur de skiljer sig åt i 

upplevelsen av inre, yttre och generell arbetstillfredsställelse, var skillnaden 

ligger och hur viktig arbetsmotivationen är för arbetstillfredsställelse. Sju 

frågeställningar ligger till grund för studien och 120 bankanställda samt 83 

vårdanställda deltog. En enkät på 34 frågor besvarades av samtliga deltagare 

och analyserades statistiskt. Resultaten visar att bankanställda har generellt 

högre arbetstillfredsställelse än de vårdanställda. Den faktor där 

vårdanställda upplever högre grad av generell arbetstillfredsställelse handlar 

om möjligheten att göra något för någon annan. Det kan bero på att 

vårdanställda har motivationen att hjälpa andra människor som drivkraft i 

sitt arbete. Gemensamt för båda branscherna är att arbetstillfredsställelsen 

ökar med åldern. Förklaring till det kan vara ökad arbetserfarenhet och 

säkerhet för att känna tillfredsställelse på arbetet.  

 

Keywords: job satisfaction, intrinsic satisfaction, extrinsic satisfaction, work 

motivation, comparison 

 

 

Inledning 

 
 

Arbetstillfredsställelse 
 

Arbetstillfredsställelse är det mest studerade fenomenet inom forskningen för 

organisationspsykologi, ett fenomen som både intresserar anställda i organisationer och 

forskare. Arbetstillfredsställelse är viktigt att studera för att med den kunskapen kunna skapa 

en trivsam arbetsmiljö. Om en person trivs med sitt arbete resulterar det i att både arbetet och 

organisationen utvecklas. Arbetstillfredsställelse ger även tydliga indikationer på att 

organisationen är välfungerande (Spector, 1997). Locke (1969) definierar 

arbetstillfredsställelse som det behagliga känslomässiga tillståndet som är resultatet av den 

värdering man gör av sitt arbete. Att inte trivas med sitt arbete kallar Locke otillfredsställelse 

med sitt arbete, vilket innebär att den värdering den anställde gör av sitt arbete är kopplat till 

frustration och går emot den anställdes värderingar. Weiss (2002) definierar 

arbetstillfredsställelse som en form av affektiv reaktion av sitt arbete där bland annat 

värderingar, behov och förväntningar tillsammans bidrar till att trivas med sitt arbete. Spector 

(2005) lyfter fram det att inom forskningen för organisatoriskt beteende finns det olika 

utgångspunkter för hur arbetstillfredsställelsen betraktas. Han hävdar att forskningen inom 

arbetstillfredsställelse är uppdelad i två synsätt, där en del av forskarna ser på 

arbetstillfredsställelse utifrån ett personlighetsperspektiv och andra utgår från ett 

situationsperspektiv.  
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En välkänd teori inom forskningen för arbetstillfredsställelse och motivationen till arbete 

är Herzberg, Mausner och Snydermans (1959) tvåfaktorteori. De två centrala faktorerna i 

teorin är hygienfaktorer och motivationsfaktorer. De beskriver arbetets yttre faktorer som 

exempelvis arbetsförhållanden och lön. De anses inte bidra till arbetstillfredsställelse, men en 

avsaknad skulle kunna leda till ett missnöje på arbetet. Motivationsfaktorer däremot syftar till 

interna faktorer på arbetet, de personliga uppfattningar som individen upplever på arbetet. 

Möjligheten till mognad och prestation är två exempel på motivationsfaktorer. 

Motivationsfaktorerna anses öka arbetsmotivationen och därmed även tillfredsställelsen på 

arbetet. Spector (1997) anser att arbetstillfredsställelse är en allmän känsla, men kan även 

förklaras med hjälp av olika faktorer och dess påverkan. Locke (1969) lyfter fram att arbetet 

skapar en komplex känslomässig reaktion hos människan, där både arbetstillfredsställelse och 

vantrivsel utvecklas beroende på olika faktorer i arbetet. Den generella 

arbetstillfredsställelsen är en kombination av flera faktorer i individens upplevelse av sitt 

arbete. Faktorerna är dels beroende av individens fysiska miljö tillsammans med den sociala 

upplevelsen av arbete och faktorerna påverkar individer olika. Faktorer som påverkar 

arbetstillfredsställelsen enligt det statistiska mätinstrumentet Minnesota Satisfaction 

Questionnaire (Weiss, Davis, England & Lofquist, 1967) är: tillvaratagande av kompetens, 

prestation, aktivitet, befordran, auktoritet, policy, kompensation, medarbetare, kreativitet, 

självständighet, moral/värderingar, erkännande, ansvar, säkerhet/trygghet, social service, 

status, chefens ledarskap, chefens kompetens, variation och arbetsförhållanden. Samtliga av 

dessa faktorer mäter generell arbetstillfredsställelse men är också indelade för att mäta inre 

och yttre arbetstillfredsställelse. Spector (1997) har definierat den inre och yttre 

arbetstillfredsställelsen som MSQ avser att mäta. Den inre arbetstillfredsställelsen syftar till 

arbetsuppgifternas innebörd, den anställdes känslor och upplevelser kring det utförda arbetet. 

Yttre arbetstillfredsställelse handlar istället om hur individen uppfattar de delar som rör 

arbetet utanför själva arbetsuppgiften, till exempel uppfattningen om den anställdes lön. 

 

 

Arbetsmotivation 

 

Motivation påverkar hur vi agerar, våra val, hur mycket vi anstränger oss och vår envishet. 

Den påverkar förvärvande av kompetens och förmågor men också hur en person väljer att 

använda och utnyttja dessa (Locke & Latham, 2004). För att beskriva hur människan 

motiveras har Maslow (1970) skapat en motivationsmodell som kallas för behovstrappan. 

Modellen beskriver hur människan blir motiverad att uppfylla olika behov i olika steg. De 

mänskliga behoven prioriteras stegvis beroende på det behov som bör uppfyllas för tillfället. 

Grundtanken med modellen är att beskriva hur människans behov är uppbyggda och att 

behoven är beroende av varandra. Till en början krävs det att människans basala fysiska 

behov är tillfredsställda. Därefter följer steg som går mot människans personliga utveckling, 

där säkerhetsbehoven, gemenskapsbehoven, uppskattningsbehoven till slut går över till det 

svåruppnåeliga självförverkligandebehovet.  

Locke och Latham (2006) har utvecklat en målsättningsteori inom motivationsforskningen. 

Höga mål motiverar i större utsträckning eftersom det krävs mer av en anställd för att bli nöjd 

med sin prestation. Svårare mål som är viktiga och meningsfulla leder till större ansträngning 

och uthållighet för de anställda. Vilket gör att de anställda får en känsla av att de kan 

utvecklas i och med utmaningen. Detta leder i sin tur till positiva känslor av framgång. Målen 

gör också att mer fokus och ansträngning läggs på det som är relevant. En anställds prestation 

skapas ur de egna förmågorna och den upplevda motivationen. Det gör att mål tvingar den 

anställde att bli medveten om de egna förmågorna för att se om kapaciteten som krävs för att 

uppnå målet existerar. Finns inte de förmågor som krävs så blir den anställde motiverad att 
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söka den kunskap som krävs för att uppnå målet, alternativt att ge upp. En anställd upplever 

framgång på jobbet då utvecklingsmöjligheterna är synliga och då möjligheten att möta 

arbetsutmaningar finns, genom att försöka uppnå mål som är viktiga och meningsfulla.  

En modell som beskriver motivation och dess olika komponenter är den 

arbetskaraktäristiska modellen presenterad av Hackman och Oldham (1976). Modellen består 

av fem kärnpunkter inom en arbetsdimension; förmågan att kunna variera sig mellan olika 

färdigheter i ett arbete, arbetsuppgiftens identitet, feedback, arbetets betydelse för 

organisationen och omvärlden och möjlighet till frihet och självständighet i arbetet. Dessa 

leder i sin tur till tre psykologiska tillstånd; upplevelsen av ett meningsfullt arbete, 

upplevelsen av att känna ansvar för arbetets utfall och kännedom om arbetets resultat. När de 

psykologiska tillstånden infinner sig hos individen ökar välbefinnandet på arbetet och medför 

självförstärkande drivkraft och belöningar. Detta skapar en stark arbetsmotivation.  

Studier visar att motivation är sammankopplat med arbetstillfredsställelse. Om faktorer 

som bidrar till motivation är uppfyllda inom arbetet så kan det bidra till en ökad 

arbetstillfredsställelse. Olika faktorer påverkar även arbetstillfredsställelsen olika mycket 

(Smith & Shields, 2013).  

 

 

Arbetstillfredsställelse och dess faktorer hos vårdanställda 
 

För sjuksköterskor är ett missnöje med sin lön den faktor som bidrar mest till 

otillfredsställelse på arbetet (Daehlen, 2008; Flinkman, Laine, Leino-Kilpi, Hasselhorn & 

Salanterä, 2006; Wang, Tao, Ellenbecker & Liu, 2012; Willem, Buelens & De Jonghe, 2006).  

En annan tolkning av lönens betydelse för sjuksköterskornas arbetstillfredsställelse har 

presenterats av Morgan och Lynn (2009). De har funnit att de bakomliggande faktorerna för 

arbetstillfredsställelse kan delas in i yttre och inre belöningar. De menar att yttre belöningar, 

som exempelvis lön, inte anses vara en drivkraft i sjuksköterskornas arbete. Andra yttre 

belöningar är relationen till kollegor och karriärutveckling. De menar att det är de inre 

belöningarna som är det som sjuksköterskorna upplever som viktigt och ökar trivseln på 

arbetet. Inre belöningar rör sig om att ta hand om patienter och att undervisa patienterna. 

Sjuksköterskorna upplever att de har brist på tid och kunskap för att kunna tillgodose alla 

patienter på det sätt som patienterna skulle behöva.  

Sharp (2007) fann att sjuksköterskorna var generellt sett tillfredsställda med sitt arbete. Att 

i arbetet få användning av den kompetens som sjuksköterskan erhåller är en bidragande faktor 

till att känna tillfredsställelse med arbetet. Enligt Daehlen (2008) har sjuksköterskorna olika 

syn på arbetet beroende på arbetslivserfarenhet. Nyblivna sjuksköterskor lägger fokus på att 

hjälpa andra, göra nytta i samhället och att ha ett intressant arbete. När de jobbat några år ökar 

vikten av att ha en bra och säker inkomst. Att arbeta med mindre arbetsbörda och tydlig 

struktur i arbetet är enligt Wang et al. (2012) bidragande faktorer för att stärka 

arbetstillfredsställelsen för sjuksköterskorna.  

Sjuksköterskorna söker självständighet i arbetet för att finna tillfredsställelse. 

Självständigheten ökar om sjuksköterskan utvecklar sin kompetens genom specialisering. 

Välfungerande kommunikation mellan medarbetare är en faktor som sjuksköterskorna anser 

påverka upplevelsen av arbetet (Willem et al., 2006). Liknande resultat har presenterats i en 

meta-analys av Zangaro och Soeken (2007) där relationen mellan arbetstillfredsställelse och 

faktorerna självständighet, arbetsstress och samarbetet mellan sjuksköterska och läkare har 

undersökts. Arbetsstress var den faktor som hade det starkaste negativa sambandet med 

arbetstillfredsställelse. Ett gott samarbete mellan sjuksköterska och läkare hade ett positivt 

samband med avseende på arbetstillfredsställelse och att vara självständig i sitt arbete som 

sjuksköterska ansågs öka tillfredsställelsen med arbetet.  
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Äldre sjuksköterskor är mer tillfredsställda med sitt arbete (Andrews, Stewart, Morgan & 

D’arcy, 2012). Tourangeau och Cranley (2006) lyfter att chansen är större att äldre 

sjuksköterskor stannar kvar på sitt arbete, vilket kan bero på att sjuksköterskorna fann en 

arbetssäkerhet i högre åldrar. Lu, While och Bariball (2007) fann däremot att sjuksköterskor 

mellan åldrarna 19-25 och 31-35 var mer tillfredsställda med sitt arbete än andra 

åldersgrupper med anledning av att yngre har lättare att byta arbete om de inte är nöjda i 

jämförelse med äldre. Andrews et al. (2012) fann att könstillhörighet inte har någon påverkan 

på hur sjuksköterskor upplever tillfredsställelse med sitt arbete. De manliga och kvinnliga 

sjuksköterskorna upplevde sina arbetsliv likvärdiga men männen upplevde i högre grad att de 

blir nedtryckta på sitt arbete. De manliga sjuksköterskorna tenderade även att de söka efter 

andra arbetsplatser mer ofta än vad kvinnliga sjuksköterskor gjorde. 
Burtson och Stichler (2010) har tittat på faktorer som ligger till grund för sjuksköterskors 

motivation till arbetet. De fann att medmänsklig tillfredsställelse är det som motiverar 

sjuksköterskor mest till att vårda patienter. Att hjälpa andra skapar utveckling i deras arbete.     

Detta är i stil med vad Newton, Kelly, Kremser, Jolly och Billet (2009) fann. Viljan att hjälpa 

andra, vårda, känslan av prestation och självbekräftelse är faktorer som bidrar till 

sjuksköterskors arbetsmotivation. 

 

 

Arbetstillfredsställelse och dess faktorer hos bankanställda 
 

För att en bankorganisation ska vara framgångsrik är ett effektivt ledarskap och att de 

anställda upplever arbetstillfredsställelse två viktiga faktorer (Çetin, Erdilek Karabayb & Naci 

Efec, 2012). I en bankorganisation samverkar de fem kärnpunkterna (förmågan att kunna 

variera sig mellan olika färdigheter i ett arbete, arbetsuppgiftens identitet, feedback, arbetets 

betydelse för organisationen och omvärlden och möjlighet till frihet och självständighet i 

arbetet) från den arbetskaraktäristiska modellen med arbetsmotivation och 

arbetstillfredsställelse. Alltså påverkar arbetets fem kärnpunkter den upplevda 

arbetstillfredsställelsen, den inre motivationen och den yttre motivationen positivt (Hadi och 

Adil, 2010). Till exempel, en medarbetares olika kunskaper och dess förmåga att variera sig 

mellan dessa är en utav de fem kärnpunkterna och påverkar den upplevda 

arbetstillfredsställelsen positivt (Hadi och Adil, 2010; Sekaran, 1989). Förmågan hos den 

bankanställde att variera sig i användningen av sina kunskaper påverkar också två viktiga 

faktorer på arbetet: kompetens och engagemang i arbetet. Dessa två är i sin tur viktiga för att 

en medarbetare inom bankorganisationen ska känna arbetstillfredsställelse. 

Yrkeskompetensen inom arbetet anses vara viktigare än engagemanget för arbetet (Sekaran, 

1989). 

Graden av upplevd meningsfullhet för det utförda arbetet påverkar också hur den anställde 

upplever tillfredsställelse med sitt arbete (Hadi och Adil, 2010). Om ledningen ständigt ökar 

utmaningarna i arbetet, erbjuder sina anställda stöd och vägledning och belönar när en svår 

uppgift har genomförts med goda resultat leder det till att de anställda känner att de gjort ett 

bra arbete. Denna känsla motiverar i sin tur till att arbeta hårdare, vilket ökar möjligheten att 

utvecklas. Tillsammans med stöd från ledning bidrar detta till kompetensutveckling samt att 

organisationens mål uppnås. Att arbeta under dessa förutsättningar bidrar till ökad 

arbetstillfredsställelse (Sekaran, 1989; Çetin et al., 2012).   

Hadi och Adil (2010) menar att förmågan att utföra ett arbete från början till slut med ett 

tydligt resultat är den största bidragande faktorn till arbetsmotivationen och som i sin tur 

påverkar arbetstillfredsställelsen positivt inom bankorganisationer. Dock menar de att 

feedback från ledning inte påverkar arbetstillfredsställelsen positivt med anledning av att det 

kan kännas som att chefen lägger sig i eller ger kritik istället för att fungera som en 
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uppskattning. Dock kan den yttre motivationen påverkas positivt av feedback. Çetin et al. 

(2012) påpekar däremot att en lämplig ledarskapsstil, en interaktiv ledare med god 

kommunikationsförmåga påverkar arbetstillfredsställelsen hos bankanställda positivt. Även 

Loveman (1998) anser att kvaliteten på ledarskapet har stor betydelse för de anställdas 

tillfredsställelse men enligt Loveman anses inte kommunikation vara någon bidragande faktor 

till arbetstillfredsställelsen.  

Bankanställda som får en lägre lön och arbetar färre timmar i veckan visar på en högre 

upplevd arbetssäkerhet. Detta i sin tur leder till högre grad av upplevd arbetstillfredsställelse. 

För de bankanställda räcker det alltså inte endast med en god lön för att öka 

arbetstillfredsställe. Detta är i jämförelse med bankanställda som jobbar fler timmar i veckan 

och får en högre lön (Rahman, Rahman och Khaleque, 1995). Rahman et al. (1995) har funnit 

att arbetstillfredsställelse ökar med åldern, samt vid ökad arbetserfarenhet. Crossman och 

Abou-Zaki (2003) presenterar ett resultat i sin studie som visar att det finns en svag tendens 

till relation mellan ålder och arbetstillfredsställelse. De påvisar också att fast anställning 

påverkar arbetstillfredsställelsen. Olika faktorer så som lön, arbetskamrater, ledning med flera 

påverkar arbetstillfredsställelsen i olika grad beroende på hur lång tid en anställd har arbetat 

på banken, med fast anställning.  

En skillnad mellan män och kvinnor med avseende på upplevd arbetstillfredsställelse inom 

bankorganisationer har också bevisats. Män och kvinnor är tillfredsställda med olika faktorer 

inom arbetet. Kvinnor är i större utsträckning tillfredsställda med lönen medan männen 

upplever störst tillfredsställelse med ledning, möjligheten till befordran och arbetskamraterna 

(Crossman och Abou-Zaki, 2003; Witt, 1989). Witt (1989) antyder att män generellt sett 

upplever högre grad av arbetstillfredsställelse inom bankorganisationer.  

Relationen mellan arbetsmotivation och tillfredsställelse med arbetet är positiv i en 

bankorganisation med avseende på hälsan hos en arbetare. Bankanställda blir lättare utbrända 

om motivationen till att arbeta existerar men inte arbetstillfredsställelsen (Andreassen, Ursin 

& Eriksen, 2007). 

 

 

Syfte 
 

Människor upplever situationer olika vilket leder till att upplevelsen av arbetstillfredsställelse 

är individuell (Locke, 1969). Studiens syfte är att undersöka om det föreligger någon skillnad 

i upplevd arbetstillfredsställelse mellan två distinkta branscher. Den ena branschen som 

studeras är anställda inom vård och omsorg och den andra är anställda inom en 

bankorganisation. Att jämföra två så distinkta branscher gör det möjligt att på ett tydligare sätt 

dra slutsatser om hur arbetstillfredsställelse yttrar sig i de olika branscherna. Syftet med 

studien är att se skillnaderna, var skillnaderna ligger och klargöra vilka faktorer som bidrar till 

arbetstillfredsställelse i respektive bransch. Detta för att belysa att varje bransch arbetar på 

olika sätt och olika faktorer bidrar till arbetstillfredsställelse.   

För att se om arbetsmotivation har någon relation till arbetstillfredsställelse kommer även 

en del av undersökningen att behandla vad som motiverar de anställda i de olika branscherna. 

En jämförelse skapar möjligheter att se vad anställda anser är viktigt för att bli motiverade på 

arbetet och i vilken utsträckning de är tillfredsställda med dessa faktorer. Detta gör att chefer 

och ledning aktivt och på ett medvetet sätt kan arbeta för sin personals bästa. Resultaten 

bidrar till att de får kunskap om hur de kan motivera sin personal för att öka 

arbetstillfredsställelsen.  
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Frågeställningar 
 

1. Föreligger det en skillnad i graden av generell, inre och yttre arbetstillfredsställelse 

mellan de två branscherna?  

2. Hur ser relationen mellan kön och de anställdas upplevda arbetstillfredsställelse (generell, 

inre och yttre) ut i de två branscherna? 

3. Hur ser relationen mellan ålder och de anställdas upplevda arbetstillfredsställelse 

(generell, inre och yttre) ut i de två branscherna? 

4. Hur ser relationen mellan antal arbetstimmar i veckan och de anställdas upplevda 

arbetstillfredsställelse (generell, inre och yttre) ut i de två branscherna? 

5. Hur ser relationen mellan antal år på arbetsplatsen och de anställdas upplevda 

arbetstillfredsställelse (generell, inre och yttre) ut i de två branscherna? 

6. Hur ser relationen mellan motivation (inre och yttre) och de anställdas upplevda 

arbetstillfredsställelse (generell, inre och yttre) ut i de två branscherna? 

7. I vilken utsträckning kan kön, ålder, antal arbetstimmar, arbetslängden och inre och yttre 

motivation förklara variationen hos den generella, inre och yttre arbetstillfredsställelsen i 

de två branscherna? 

 

 

Metod 
 

 

Deltagare  
 

Undersökningen genomfördes med deltagare från två olika branscher. Förhoppningen var att 

få 100 deltagare från varje bransch. Den ena gruppen bestod av bankanställda på en stor 

bankorganisation i Mellansverige. För att ingen av medarbetarna skulle uppleva orättvisa eller 

utpekning delades enkäten ut till 213 personer, inom alla nivåer i organisationen. Professioner 

representerade inom bankorganisationen var bland annat personliga bankmän, kontorschefer, 

banktjänstemän, kundtjänstmedarbetare och kreditanalytiker. Sammanlagt besvarades 120 

enkäter av de 213 tillfrågade bankanställda i undersökningen vilket ger en svarsfrekvens på 

56 %.  Av dessa var 47 män och 73 kvinnor. Medelåldern för de bankanställda var M=41.36 

(SD=11,44). Det exkluderades tre enkäter med partiellt bortfall. Bankorganisationens 

deltagare utgjorde 59 % av alla deltagare i studien.  

Personal inom vård- och omsorgsorganisationer bidrog med deltagare till den andra 

gruppen som samlandes in med ett tillgänglighetsurval. För att få tillräckligt med deltagare 

efterfrågades anställda vid vårdcentraler, äldreboenden/servicehus, sjuksköterskestudenter 

samt enskilt tillfrågade personer som arbetar inom vården. På två olika vårdcentraler delades 

28 enkäter ut varav 15 besvarades. På två olika äldreboenden/servicehus delades 37 enkäter ut 

varav 28 besvarades. På en gruppbostad skickades förfrågan ut till sex stycken anställda varav 

fyra stycken svarade på enkäten. Det deltog 15 sjuksköterskestudenter i studien varav alla har 

arbetslivserfarenhet inom vårdyrket. Alla de 15 enkäterna besvarades. För att komplettera 

deltagarantalet tillfrågades ytterligare sjukhusanställda som delade med sig av enkäten till 

kollegor. Det var 50 anställda som tillfrågades och 21 enkäter besvarades. Det totala 

deltagarantalet inom vård-och omsorgsbranschen blev 83 stycken med en svarsfrekvens på 61 

% och ett bortfall på totalt 53 personer. Fem enkäter utgjorde ett partiellt bortfall. Vård- och 

omsorgsanställda utgjorde 41 % av det totala deltagarantalet i studien. Av dessa var 70 

kvinnor och 13 män. Medelåldern för de vårdanställda var M=34,84 (SD=12,45) 
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Material  
 

För att samla in data som underlag till denna studie användes en kvantitativ metod. En enkät 

utformades med 34 frågor. De första 7 frågorna i enkäten behandlar bakgrundsvariablerna 

ålder, kön, typ av arbetsplats, yrkestitel, hur länge personen arbetat på arbetsplatsen, hur 

många timmar personen arbetar per vecka och typ av organisation. Enkäten är utformad med 

hjälp av två väletablerade och redan översatta skalor. 

Minnesota satisfaction questionnaire (MSQ). För att mäta arbetstillfredsställelse användes 

skalan MSQ, utformad av Weiss, Dawis, England och Lofquist (1967). Skalan finns i två 

olika versioner, en lång och en kort version. Den kortare versionen innehållande 20 frågor 

användes i denna studie. Studien använde sig av Nystedt, Sjöberg och Hägglunds (1999) 

svenska översättning. MSQ är uppbyggd för att mäta inre, yttre och generell 

arbetstillfredsställelse.  

Frågorna besvarades på en femgradig likertskala som sträckte sig mellan 1 (mycket 

otillfredsställd) till 5 (mycket tillfredsställd). Varje fråga i skalan utgör en bidragande faktor 

till arbetstillfredsställelse. Inre arbetstillfredsställelse (IA) mäts med 12 av de 20 frågorna i 

skalan och behandlar faktorerna: Tillvaratagande av kompetens - “möjligheten att göra saker 

där min kompetens tas tillvara”. Prestation - “den känsla av att utföra en prestation jag får i 

arbetet”. Aktivitet - “möjligheten att vara sysselsatt hela tiden”. Befordran - “möjligheten till 

befordran på denna arbetsplats”. Kompensation - “min lön sett i förhållande till min 

arbetsinsats”. Medarbetare - “det sätt som mina arbetskamrater kommer överens med 

varandra”. Kreativitet - “möjligheten att försöka att med egna arbetsmetoder för att utföra 

arbetet”. Självständighet - “möjligheten att få arbeta självständigt”. Moral/värdering - 

“möjligheten att göra saker som överensstämmer med mitt samvete”. Status - “möjligheten att 

bli betraktad med respekt i samhället”. Arbetsförhållanden/arbetsvillkoren (Nystedt et al., 

1999).  

Sex frågor avser att mäta yttre arbetstillfredsställelse (YA) och behandlar faktorerna: 

Auktoritet - “möjligheten att säga åt andra människor vad som ska göras”. Policy - “det sätt 

företagets interna policy tillämpas i praktiken”. Erkännande - “den uppskattning jag får när 

jag gör ett bra jobb”. Ansvar - “friheten att använda mitt eget omdöme”. Säkerhet/trygghet - 

“möjligheten till fast och långvarig anställning”. Variation - “möjligheten att få arbeta med 

varierande arbetsuppgifter” (Nystedt et al., 1999).   

Två frågor i skalan bidrar endast till att mäta den generella arbetstillfredsställelsen och 

behandlar faktorerna: Chefens ledarskap - “det sätt chefen behandlar sina medarbetare”. 

Chefens kompetens - “min närmaste chefs förmåga att fatta beslut”. Social service - 

“möjligheten att göra en insats för andra människor” (Nystedt et al., 1999). Alla frågor i 

skalan avser att tillsammans mäta generell arbetstillfredsställelse (GA) (Weiss et al., 1967). 

Reliabiliteten för skalans olika delar är uträknad med Cronbachs alfa. För den del av skalan 

som mäter den inre arbetstillfredsställelsen är alfa .83, yttre arbetstillfredsställelse är alfa .82 

och för den generella arbetstillfredsställelsen är det alfa .90. 

QPSNordic (QPS). För att mäta arbetsmotivation användes en skala utformad av Dallner, 

Lindström, Elo, Skogstad, Gamberale, Hottinen, Knardahl och Ørhede (2000). Skalan avser 

att mäta psykologiska och sociala faktorer inom arbetet. Från denna skala har endast den del 

som mäter ”arbetsmotiv” använts som består av sju frågor. Frågorna under rubriken 

arbetsmotiv avser att mäta inre och yttre arbetsmotivation. Inre motivation behandlar hur 

viktigt den anställde anser att arbetet bidrar till personlig utveckling, ett värdefullt arbete och 

möjligheten att använda sin fantasi och kreativitet. En exempelfråga på inre arbetsmotivation 

är ”Att arbetet ger mig en känsla av att ha utfört något värdefullt”. Yttre motivation behandlar 

hur viktig en lugn och trygg arbetsmiljö är, regelbunden inkomst och upplevelsen av en säker 
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och hälsosam arbetsplats. En exempelfråga på yttre arbetsmotivation är ”Att arbetet är lugnt, 

tryggt och välordnat”. Frågorna mättes på en femgradig skala med svarsalternativen 1 (helt 

oviktigt), 2 (mindre viktigt), 3 (viktigt), 4 (mycket viktigt) och 5 (helt nödvändigt). Cronbachs 

alfa för den inre arbetsmotivationen mättes till .52 och för den yttre arbetsmotivationen till 

.68.  

 

 

Procedur 
 

Proceduren för datainsamlingen gick till på två sätt. För att komma i kontakt med anställda 

inom en bankorganisation skickades ett mail ut till ledningspersonal. För att komma i kontakt 

med vårdpersonal skickades mail ut ledningspersonal och de kontaktades även via telefon. I 

mailet och i telefonsamtalen beskrevs studiens syfte och förfrågan om deltagande. När 

organisationerna godkände att delta i studien skickades ett mail med den webbaserade enkäten 

ut till de organisationer som valde att besvara enkäten online och till de organisationerna med 

telefonkommunikation delades enkäten ut personligen i pappersformat. I enkäten fick 

deltagaren ta del av information om studien, hur de skulle gå till väga och 

undersökningsledarnas mail. 

Deltagarna fick även information om att ett deltagande i denna studie var frivilligt, 

anonymt och att resultaten endast skulle användas till denna studie helt i enighet med 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2011). Svaren från den webbaserade versionen av enkäten 

samlades i en databas och enkäterna i pappersformat hämtades av undersökningsdeltagarna på 

respektive organisation. I slutet av enkäten tackades deltagaren för sin medverkan i studien. 

Organisationer erbjöds även att få ta del av slutresultatet av studien.  

 

 

Databearbetning 
 

Datamaterialet bearbetades i dataprogrammet SPSS. I analysen av den första frågeställningen 

användes deskriptiv statistik och t-test för att jämföra medelvärden och standardavvikelser för 

de två yrkesgrupperna. Frågeställning två till sex i analyserades med Pearsonkorrelationer. 

Frågeställning sju analyserades med tre multipla hierarkiska regressionsanalyser i fem steg. 

Regressionen jämförde yrkesgrupperna med en analys för generell arbetstillfredsställelse, en 

för inre arbetstillfredsställelse och en för yttre arbetstillfredsställelse. Bortfall på enstaka 

frågor i enkäterna ersattes med medelvärden för det aktuella påståendet. Tendens till 

signifikans bestämdes till värdet p<.10. 

 

 

Resultat 
 

Första frågeställningen (se Tabell 1) resulterade i en signifikant skillnad mellan 

yrkesgruppernas upplevelse av yttre arbetstillfredsställelse (YA) (p = .000). De bankanställda 

angav en högre grad av YA än anställda inom vården. Med avseende på generell 

arbetstillfredsställelse (GA) urskiljs en tendens till signifikant skillnad mellan yrkesgrupperna 

(p = .010). Det tyder på att de bankanställda i större utsträckning är generellt tillfredsställda 

med sitt arbete. Det finns ingen signifikant skillnad mellan yrkesgrupperna med avseende på 

inre arbetstillfredsställelse (IA) (p = .794).   
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Tabell 1 

Medelvärden och standardavvikelser för bank respektive vård 

  Bank (n=120)   Vård (n=83)       

Variabel    M  SD     M  SD   t 

Ålder 41.36 11.44 

 

34.84 12.45 

 

3.85*** 

Arbetslängd 7.90 9.18 

 

4.69 6.20 

 

2.97** 

Arb.tim/vecka 39.61 4.68 

 

33.58 9.19 

 

5.51*** 

GA 4.04 0.46 

 

3.84 0.58 

 

2.61* 

IA  4.11 0.46 

 

4.13 0.55 

 

-.26 

YA 3.87 0.63 

 

3.33 0.76 

 

5.20*** 

Inre motivation 3.72 0.45 

 

3.88 0.60 

 

-2.11** 

Yttre motivation 3.87 0.60   4.06 0.61   -2.19** 

Not. *p<.10, **p<.05, ***p<.01 
 

 

I Tabell 2 presenteras de faktorer, tillhörande de tre dimensionerna av arbetstillfredsställelse, 

som påvisar signifikanta skillnader mellan yrkesgrupperna. Överensstämmelse med den 

anställdes moral/värderingar (p = .003) och möjligheten till social service (att göra något för 

någon annan) (p = .000) är de två faktorer där det finns signifikanta skillnader mellan 

yrkesgrupperna inom IA. Alltså är bankanställda i högre grad tillfredsställda med 

moral/värderingar på arbetet. Däremot upplever anställda inom vården större tillfredsställelse 

med social service på sin arbetsplats. Möjligheten till befordran (p = .000), hur 

verksamhetens policy tillämpas (p = .000), kompensation/lön (p = .000) och chefens 

kompetens (p = .004) är de faktorer inom YA där det finns en signifikant skillnad mellan 

yrkesgrupperna. Även faktorn chefens ledarskap (p = .057) mäter YA och visar på en tendens 

till signifikant skillnad mellan yrkesgrupperna. Bankanställda är den yrkesgrupp som i större 

utsträckning är mer tillfredsställda med de yttre faktorerna. Medarbetare (p = .003) och 

arbetsförhållanden (p = .000) mäter den generella arbetstillfredsställelsen och påvisar 

signifikanta skillnader mellan yrkesgrupperna. Detta resulterar i att bankanställda i större grad 

är tillfredsställda med deras medarbetare och arbetsförhållandena på arbetsplatsen i jämförelse 

med anställda inom vården.  

 

Tabell 2 

Medelvärden, standardavvikelser och t-värden för faktorer inom arbetstillfredsställelse 

  Bank (n=120)   Vård (n=83)       

Faktorer M SD   M SD   t 

Befordran 3.58 0.97 

 

2.45 1.21 

 

7.07*** 

Policy 4.10 0.60 

 

3.60 0.90 

 

4.20*** 

Kompensation 3.38 0.88 

 

2.66 1.28 

 

4.40*** 

Medarbetare 4.28 0.76 

 

3.89 0.98 

 

3.07*** 

Moral/värderingar 4.47 0.56 

 

4.11 0.95 

 

3.08*** 

Social service  4.20 0.71 

 

4.76 0.58 

 

-6.20*** 

Chefens ledarskap 4.09 0.91 

 

3.80 1.12 

 

 1.92* 

Chefens kompetens  4.14 0.91 

 

3.72 1.05 

 

2.95*** 

Arbetsförhållanden  3.90 0.72   3.25 1.14   4.65*** 

Not. ***p<.01, **p<.05, *p<.10 
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Tabell 3 visar resultaten för frågeställningarna två till och med sex.  

Frågeställning två handlade om hur relationen ser ut mellan kön och de anställdas 

upplevda arbetstillfredsställelse. Resultaten för frågeställning två visar signifikanta negativa 

relationer mellan GA och kön (p = .022) och IA och kön (p = .012) för de anställda inom 

vården. Det antyder att kvinnor anger en högre grad av GA och IA inom vården. Inget 

samband mellan YA och kön (p =.142) för vårdanställda konstateras. Resultaten för 

frågeställning två för de bankanställda visar inga signifikanta samband, GA och kön (p = 

.712), IA och kön (p = .219) och YA och kön (p = .430). För banken finns det inga skillnader 

mellan män och kvinnor med avseende på alla tre arbetstillfredsställelsedimensioner.  

Frågeställning tre handlade om hur relationen ser ut mellan ålder och de anställdas 

upplevda arbetstillfredsställelse. Resultaten visar signifikanta positiva samband för samtliga 

arbetstillfredsställelsedimensioner för anställda inom vården, GA och ålder (p = .000), IA och 

ålder (p = .001) och YA och ålder (p = .001). Detta indikerar att äldre personer inom vården 

anger en högre grad av GA, IA och YA. För anställda inom banken finns inga signifikanta 

samband mellan GA och ålder (p = .127) och YA och ålder (p = .359). Däremot visar IA och 

ålder en tendens till signifikant positivt samband (p = .089). Detta betyder att de anställda 

inom banken som anger en högre ålder anger också en högre grad av IA. 

Frågeställning fyra handlade om hur relationen ser ut mellan antal arbetstimmar i veckan 

och de anställdas upplevda arbetstillfredsställelse. Det påvisas inga signifikanta samband 

mellan GA och arbetstimmar/vecka (p = .452), IA och arbetstimmar/vecka (p = .250) och YA 

och arbetstimmar/vecka (p = .928) för vårdanställda. Signifikanta positiva samband erhålls 

däremot på alla arbetstillfredsställelsedimensioner för de bankanställda, GA och 

arbetstimmar/vecka (p = .001), IA och arbetstimmar/vecka (p = .000) och YA och 

arbetstimmar/vecka (p = .038). Detta visar på att de bankanställda som anger fler 

arbetstimmar per vecka anger också högre grad av GA, IA och YA.  

Frågeställning fem handlade om hur relationen ser ut mellan antal år på arbetsplatsen och 

de anställdas upplevda arbetstillfredsställelse. Inga signifikanta samband för frågeställning 

fem kan fastställas för vårdanställda, GA och arbetslängd (p = .850), IA och arbetslängd (p = 

.537) och YA och arbetslängd (p = .947). Även för de bankanställda konstateras inga 

signifikanta samband mellan GA och arbetslängd (p = .845), IA och arbetslängd (p = .884) 

och YA och arbetslängd (p = .611). 

Frågeställning sex handlade om hur relationen ser ut mellan motivation (inre och yttre 

motivation) och de anställdas upplevda arbetstillfredsställelse. Resultaten visar signifikanta 

positiva samband mellan inre motivation och samtliga tre dimensioner av 

arbetstillfredsställelse för bankanställda, GA och inre motivation (p = .002), IA och inre 

motivation (p = .003) och YA och inre motivation (p = .007). Detta indikerar att de 

bankanställda som anser att inre motivation är viktigt anger en högre grad av GA, IA och YA. 

För vårdanställda konstateras inga statistiska samband mellan inre motivation och 

arbetstillfredsställelsedimensionerna, GA och inre motivation (p = .322), IA och inre 

motivation (p = .405) och YA och inre motivation (p = .302). Yttre motivation och 

dimensionerna för arbetstillfredsställelse resulterar inte i signifikanta samband gällande 

bankanställda, GA och yttre motivation (p = .508), IA och yttre motivation (p = .845) och YA 

och yttre motivation (p = .335). Inga signifikanta samband konstateras för vårdanställda 

mellan GA och yttre motivation (p = .594), IA och yttre motivation (p = .758) och YA och 

yttre motivation (p = .490). 
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Regressionsresultat för generell arbetstillfredsställelse 
 

Den sjunde frågeställningens resultat för generell arbetstillfredsställelse presenteras i tabell 4. 

Modellen för bankanställdas GA är totalt sett statistiskt signifikant (F6,113=4.18, p = .001). 

Variablerna i modellen förklarar tillsammans 18 % av den totala variansen. I steg 2 när 

variabeln ålder tillfördes i modellen ökade den förklarade variansen med 2 %. När variabeln 

arbetslängd tillfördes i steg 3 ökade variansen med ytterligare 1 %, dock var varken variansen 

i steg 2 (p = .131) eller i steg 3 (p = .311) signifikant. I steg 4 tillfördes variabeln antal 

arbetstimmar/vecka vilket resulterade i en signifikant ökning i den förklarade variansen med 9 

% (p = .001). Inre och yttre motivation lades till i steg 5 och den förklarade variansen ökade 

signifikant med 6 % (p = .018).  Detta indikerar att de bankanställda som arbetar fler timmar i 

veckan upplever högre grad av GA. I likhet med korrelationsanalysen påvisas sambandet 

mellan inre motivation och GA. De bankanställda som anser att inre motivation är viktigt i sitt 

arbete upplever en högre grad av GA.  

Beträffande modellen för vårdanställdas GA är även den totalt sett signifikant (F6,76=4.08, 

p = .001). Den totala förklarade variansen i modellen är 24 %. När variabeln ålder tillfördes i 

steg 2 kunde en signifikant ökning av variansen urskiljas med 14 % (p = .000). Variabeln 

arbetslängd tillfördes i steg 3 och den förklarade variansen ökade med 2 %, dock ej 

signifikant (p = .137). När variabeln antal arbetstimmar/vecka lades till i steg 4 skedde ingen 

ökning. I steg 5 tillfördes inre och yttre motivation vilket ökade variansen med ytterligare 2 

%, dock ingen signifikant ökning (p = .430). I likhet med korrelationsanalysen visar 

regressionen att könstillhörigheten påverkar upplevelsen av GA, det är kvinnorna inom 

vården som upplever högre grad av GA på arbetet. Även ålder påverkar upplevelsen av GA, 

ju äldre den vårdanställda är desto mer generellt tillfredsställd är denne på arbetet. 

 

 

Tabell 3 

Pearsonkorrelationer mellan variablerna, bankanställda (n=120) (över diagonalen) och 

vårdanställda (n=83) (under diagonalen).  

Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Köna – -.03 -.04 .29*** .03 -.11 .07 -.06 -.25*** 

2. Ålder -.12 – .46*** .05 .14 .16* .08 -.12 .02 

3. Arbetslängd .04 .49*** – -.02 -.02 .01 -.05 -.02 .28*** 

4. Arb.tim/vecka .02 .27** .12 – .29*** .34*** .19** .21** -.25*** 

5. GA -.25** .40*** .05 .08 – .92*** .87*** .28*** -.06 

6. IA -.27** .37*** .07 .13 .94*** – .63*** .27*** -.02 

7. YA -.16 .35*** -.01 -.01 .88*** .67*** – .25*** -.09 

8. Inre motivation -.06 -.09 -.07 .05 .11 .09 .12 – .25*** 

9. Yttre motivation -.17 -.03 .06 .17 .06 .03 .08 .30*** – 

Not. *p<.10 , **p<.05, ***p<.01 

amän kodades med 1 och kvinnor med 0 
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Tabell 4 

Regressionsanalyser för generell arbetstillfredsställelse 

          Bank (n=120)   Vård (n=83) 

 

Generell arbetstillfredsställelse (GA) 

 

Generell arbetstillfredsställelse (GA) 

 

Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 

 

Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 

Variabel βa β β β β   β β β β β 

Steg 1: 

           Könb -.03 -.03 -.03 -.12 -.10 

 

-.25** -.21** -.19* -.19* -.18* 

Steg 2: 

           Ålder 

 

.14 .19* .16 .20** 

  

.38*** .47*** .47*** .49*** 

Steg 3:  

           Arbetslängd 

  

-.11 -.09 -.08 

   

-.17 -.17 -.17 

Steg 4: 

           Arbetstimmar/vecka 

   

.32*** .24** 

    

-.02 -.04 

Steg 5: 

           Inre motivation 

    

.27*** 

     

.13 

Yttre motivation  

    

-.08 

     

.02 

Modellsammanfattning 

           F-värde .14 1.23 1.16 3.97***  4.18*** 

 

5.45** 10.27*** 7.70*** 5.72*** 4.08*** 

(df) (1, 118)    (2, 117) (3, 116)  (4, 115) (6, 113) 

 

(1, 81) (2, 80) (3, 79) (4, 78) (6, 76) 

R2 .00 .02 .03 .12 .18 

 

.06 .20 .23 .23 .24 

∆R2 

 

.02 .01 .09*** .06** 

 

.06** .14*** .02 .00 .02 

Not. ***p<.01, **p<.05, *p<.10 
a β Anger standardiserade regressionskoefficienter. 
b Män kodas med 1 och kvinnor med 0. 
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Regressionsresultat för inre arbetstillfredsställelse  
 

Frågeställning sju gällande inre arbetstillfredsställelse (se Tabell 5) resulterade i en signifikant 

modell för de bankanställda (F6,113=5.36, p = .000). Totalt sett förklarade samtliga variabler i 

modellen 22 % av variansen. Tillägget av variabeln ålder i steg 2 resulterade i en tendens till 

en signifikant ökning med 2 % (p = .095). I steg 3 tillfördes arbetslängd vilket bidrog med en 

ökning på 1 %, dock ej en signifikant ökning (p = .453). När antal arbetstimmar/vecka lades 

till i steg 4 skedde en signifikant ökning med 14 % (p = .000). I det sista steget tillfördes inre 

och yttre motivation som bidrog med ytterligare 4 % förklarad varians (p = .055), vilket är en 

tendens till signifikant ökning. Resultatet visar att ålder har en inverkan på IA, äldre 

bankanställda upplever mer inre arbetstillfredsställelse vilket stödjer tendensen till signifikans 

i korrelationen. Arbetar bankanställda fler timmar i veckan, bidrar även det till ökad IA. 

Tendensen till signifikans i steg 5 visar att de faktorer som bidrar till motivation har inverkan 

på upplevelsen av IA. Korrelationen föreslår att de som anser att inre motivation är viktigt på 

arbetet upplever en högre grad av IA, som stödjer tendensen till signifikans i regressionen.  

Modellen för de vårdanställdas inre arbetstillfredsställelse var totalt sett signifikant 

(F6,76=3.40, p = .005). Samtliga variabler i modellen bidrog med 21 % av den totala förklarade 

variansen. I steg 2 bidrog variabeln ålder med en signifikant ökning på 11 % till den 

förklarade variansen (p = .001). Variabeln arbetslängd i steg 3 bidrog med 1 % av variansen, 

dock ingen signifikant ökning (p = .305). Antalet arbetstimmar/vecka i steg 4 bidrog inte till 

någon förklarad varians (p = .703). Inre och yttre motivation bidrog med 1 % till den 

förklarade variansen, detta var en ej signifikant ökning (p = .588).  För de vårdanställda ökar 

den inre arbetstillfredsställelsen med åldern och det är kvinnor som upplever högre grad av 

inre arbetstillfredsställelse.  
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Tabell 5 

Regressionsanalyser för inre arbetstillfredsställelse 

          Bank (n=120)   Vård (n=83) 

 

Inre arbetstillfredsställelse (IA) 

 

Inre arbetstillfredsställelse (IA) 

 

Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 

 

Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 

Variabel βa β β β β   β β β β β 

Steg 1: 

           Könb -.11 -.11 -.11 -.22** -.20** 

 

-.27** -.24** -.22** -.23** -.22** 

Steg 2: 

           Ålder 

 

.15* .19* .16 .19** 

  

.34*** .40*** .39*** .40*** 

Steg 3:  

           Arbetslängd 

  

-.08 -.06 -.06 

   

-.12 -.12 -.11 

Steg 4: 

           Arbetstimmar/vecka 

   

.39*** .33*** 

    

.04 .04 

Steg 5: 

           Inre motivation 

    

.22** 

     

.11 

Yttre motivation  

    

-.02 

     

-.03 

Modellsammanfattning 

           F-värde 1.53 2.19 1.64 6.34*** 5.36*** 

 

6.57** 9.28*** 6.55*** 4.89*** 3.40*** 

(df) (1, 118) (2, 117) (3, 116) (4, 115)  (6, 113) 

 

(1, 81) (2, 80) (3, 70)  (4, 78) (6, 76) 

R2 .01 .04 .04 .18 .22 

 

.08 .19 .20         .20 .21 

∆R2 

 

.02* .01 .14*** .04* 

 

.08** .11*** .01 .00 .01 

Not. ***p<.01, **p<.05, *p<.10 
a β Anger standardiserade regressionskoefficienter. 
b Män kodas med 1 och kvinnor med 0. 
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Regressionsresultat för yttre arbetstillfredsställelse  
 

I tabell 6 presenteras resultaten för frågeställning sju gällande yttre arbetstillfredsställelse för 

bank respektive vård. Modellen för bankanställdas YA är totalt sett signifikant (F6,113=2.40, p 

= .032). Samtliga variabler i modellen bidrog med 11 % av den totala förklarade variansen. I 

steg 2 tillfördes variabeln ålder och ytterligare 1 % av variansen kunde förklaras, dock ej 

signifikant (p = .347). Samma ökning gäller för tillägget av variabeln arbetslängd i steg 3, 

dock ej signifikant (p = .311). När antalet arbetstimmar/vecka lades till i steg 4 bidrog det 

med ytterligare 3 % till den förklarade variansen (p = .067), vilket är en tendens till 

signifikans. Tillägget av inre och yttre motivation bidrog med 6 % till variansen i steg 5, en 

signifikant ökning (p = .021). Detta resultat visar på att när de bankanställda arbetar fler 

timmar i veckan finns det tendens till ökad yttre arbetstillfredsställelse. De bankanställda som 

anser att den inre motivationen är viktigt på arbetet upplever också en högre grad av yttre 

arbetstillfredsställelse.  

Modellen för vårdanställdas YA är totalt sett signifikant (F6,76=3.47, p = .004). Totalt sett 

förklarade samtliga variabler i modellen 22 % av variansen. En signifikant ökning med 11 % 

av den förklarade variansen bidrog variabeln ålder med i steg 2 (p = .002). Variabeln 

arbetslängd i steg 3 förklarar 4 % av variansen, denna ökning påvisar tendens till signifikans 

(p = .057). I steg 4 tillfördes variabeln antalet arbetstimmar/vecka och förklarar 1 % av 

variansen, dock ej signifikant (p = .290). I det sista steget tillfördes variablerna inre och yttre 

motivation och förklarar 3 % av variansen, denna ökning var ej signifikant (p = .299).  

Anställda inom vården upplever en högre grad av yttre arbetstillfredsställelse desto äldre de 

blir. Tendensen till signifikans hos variabeln arbetslängd förklarar att fler år på samma 

arbetsplats, inom vården, bidrar till lägre grad av yttre arbetstillfredsställelse.  
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Tabell 6 

 Regressionsanalyser för yttre arbetstillfredsställelse 

          Bank (n=120)   Vård (n=83) 

 

Yttre arbetstillfredsställelse (YA) 

 

Yttre arbetstillfredsställelse (YA) 

 

Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 

 

Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 

Variabel βa β β β β   β β β β β 

Steg 1: 

           Könb .07 .08 .07 .02 .04 

 

-.16 -.12 -.10 -.10 -.07 

Steg 2: 

           Ålder 

 

.09 .14 .12 .15 

  

.34*** .45*** .49*** .51*** 

Steg 3:  

           Arbetslängd 

  

-.10 -.10 -.08 

   

-.23* -.23* -.24** 

Steg 4: 

           Arbetstimmar/vecka 

   

.18* .09 

    

-.11 -.14 

Steg 5: 

           Inre motivation 

    

.28*** 

     

.12 

Yttre motivation  

    

-.11 

     

.08 

Modellsammanfattning 

           F-värde .63 .76 .85 1.51  2.40** 

 

2.19 6.46*** 5.70*** 4.57*** 3.47*** 

(df) (1, 118)    (2, 117) (3, 116)  (4, 115) (6, 113) 

 

(1, 81) (2, 80) (3, 79) (4, 78) (6, 76) 

R2 .01 .01 .02 .05 .11 

 

.03 .14 .18 .19 .22 

∆R2 

 

.01 .01 .03* .06** 

  

.11*** .04* .01 .03 

Not. ***p<.01, **p<.05, *p<.10 
a β Anger standardiserade regressionskoefficienter. 
b Män kodas med 1 och kvinnor med 0. 
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Diskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka skillnader i graden av upplevd arbetstillfredsställelse 

mellan bankanställda och vårdanställda. Det var även intressant att se vad de anställda i de 

olika branscherna anser är det viktiga i arbetet för att bli motiverade och hur motivationen 

relaterar till hur tillfredsställda de anställda är på arbetet. Utifrån detta syfte formulerades sju 

frågeställningar. Resultaten visade att de bankanställda är i större utsträckning generellt 

tillfredsställda med sitt arbete i jämförelse med vårdanställda. Gemensamt för båda branscher 

är att arbetstillfredsställelsen ökar med åldern. Könstillhörighet påverkar 

arbetstillfredsställelsen för vårdanställda, kvinnorna är mer tillfredsställda än männen. Att 

arbeta fler timmar i veckan ökar bankanställdas arbetstillfredsställelse. För vårdanställda så 

minskar arbetstillfredsställelsen när antalet år på arbetsplatsen ökar, det är en tendens till 

negativt samband. Inre motivation kan relateras till bankanställdas arbetstillfredsställelse på 

alla tre dimensioner och yttre motivation kan relateras till den generella 

arbetstillfredsställelsen.  

Resultaten för frågeställning ett visade att de bankanställda är generellt mer tillfredsställda 

på sitt arbete. Denna frågeställning avser även att analysera vilka faktorer i arbetet där 

yrkesgrupperna skiljer sig signifikant åt i upplevelsen av den generella 

arbetstillfredsställelsen. Av de 20 undersökta faktorerna var det endast nio som visade 

signifikanta skillnader mellan branscherna:  

Chefens ledarskap och chefens kompetens. De anställda på banken upplever sig vara 

tillfredsställda med ledarskapet inom organisationen och ett bra och tydligt ledarskap är också 

viktigt inom en bankorganisation för att den ska vara framgångsrik (Çetin et al., 2012). Att de 

bankanställda upplever sig vara nöjda med ledningen i organisationen kan tänkas bidra till 

ökad tillfredsställelse även på andra faktorer där anställda inom upplever högre grad av 

generell arbetstillfredsställelse jämfört med anställda inom vården. Möjligheten att få stöd och 

uppmuntran från ledningen underlättar ett framgångsrikt arbete för de anställda och 

organisationen vilket i sin tur bidrar till tillfredställelse (Hadi och Adil, 2010; Loveman, 

1998). När de anställda också är nöjda med ledningens kommunikativa förmåga så underlättar 

detta arbetet ytterligare och kan därmed bidra till ökad framgång och tillfredsställelse på 

arbetet (Çetin et al., 2012). 

Befordran. De bankanställda upplever att de är mer tillfredsställda med möjligheten till att 

bli befordrade i jämförelse med de vårdanställda. För att avancera i vården krävs utbildning 

och specialisering vilket i sin tur kan bidra till ökad arbetstillfredsställelse (Willem et al., 

2006). Just av denna anledning kan det vara svårt för vårdanställda att bli befordrade eftersom 

att nya tjänster kräver lämplig och korrekt kunskap och utbildning. För bankanställda finns 

möjligheten att utvecklas och förbättra sin kompetens genom utmaningarna i arbetet. I 

samband med stöd från ledning kan detta tänkas bidra till möjligheter att avancera inom 

organisationen (Çetin et al., 2012; Sekaran, 1989). Anledningen till att det möjligtvis kan vara 

lättare att avancera inom en bankorganisation i jämförelse med en vårdorganisation kan bero 

på att bankyrken möjligtvis inte kräver samma specialistutbildning som inom vårdyrken.   

Kompensation. Även på denna punkt är de bankanställda mer tillfredsställda än de 

vårdanställda. Det kan bero på att den största faktorn till att sjuksköterskor är otillfredsställda 

med sitt arbete är deras lön (Wang, Tao, Ellenbecker & Liu, 2012; Willem, Buelens & De 

Jonghe, 2006; Flinkman, Laine, Leino-Kilpi, Hasselhorn & Salanterä, 2006; Daehlen, 2008). 

Medarbetare. Bankanställda är mer tillfredsställda med relationen till sina arbetskamrater 

än de vårdanställda. Det kan bero på bristande samarbete mellan läkare och sjuksköterskor, ett 

gott samarbete dem emellan ökar arbetstillfredsställelsen enligt Zangaro och Soeken (2007). 

En förklaring till att bankanställda upplever mer tillfredsställelse med sina kollegor kan vara 

att de inte i lika stor utsträckning är beroende av gruppsamarbete som vårdanställda är. 
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Willem et al. (2006) lyfter att sjuksköterskor i sitt arbete känner större tillfredsställelse om de 

har möjlighet att arbeta självständigt. En välfungerande kommunikativ relation mellan 

medarbetare anses även öka trivseln för vårdanställda. Tidigare forskning inom 

bankorganisationer diskuterar att det är viktigt att ledaren är interaktiv samt har en god 

kommunikativ förmåga (Çetin et al., 2012). Men Loveman (2008) diskuterar att 

kommunikation inte anses ha någon inverkan. Detta går emot studiens resultat eftersom en 

god relation vanligtvis utgörs av en god kommunikation. 

Policys på arbetet. De bankanställda är mer tillfredsställda med hur organisationens policy 

tillämpas i praktiken än de vårdanställda. Eftersom att bankanställda upplever ett bra 

ledarskap inom organisationen så kan det bidra till att ledningen förmedlar organisationens 

policy på ett bra sätt. Sekaran, (1989) och Çetin et al. (2012) diskuterar att råd och stöd från 

ledning underlättar arbetet i strävan att uppfylla organisationens policy. 

Moral/värdering. Resultatet visar att de bankanställda är mer tillfredsställda med att få 

göra sådant som överensstämmer med deras samvete. Detta kan bero på att de vårdanställda 

har i sitt arbete fler förordningar och riktlinjer som emellanåt kan gå emot deras egna 

uppfattningar om hur de vill att arbetet ska gå till. Enligt Zangaro och Soeken (2007) kan 

tidspress och arbetsstress ha en negativ inverkan på arbetstillfredsställelsen. Sjuksköterskor 

har en strävan att hjälpa andra men tiden räcker inte till och stressen kan bidra till att den 

anställdes egen moral och värderingar åsidosätts. 

Arbetsförhållanden/arbetsvillkoren. De bankanställda är mer tillfredsställda med sina 

arbetsförhållanden i jämförelse med de vårdanställda. Det kan ha sin förklaring i att de 

bankanställda är mer generellt tillfredsställda med de yttre faktorerna som bidrar till 

tillfredsställelse i arbetet, som kan tänkas inkluderas i arbetsvillkoren. Dessa faktorer skulle 

exempelvis vara lönen och arbetstider. 

Social service. De vårdanställda är mer tillfredsställda med att i sitt arbete få göra en insats 

för andra människor än de bankanställda. Det kan ha sin förklaring i att vården arbetar med 

människors hälsa och att få andra att må bättre både fysiskt och psykiskt. Det är också denna 

faktor som motiverar de vårdanställda mest i deras yrke, att hjälpa och vårda patienter skapar 

utveckling i deras arbete. Denna utveckling skapar tillfredställelse hos patienter och därmed 

arbetstillfredsställelse för de anställda inom vården (Burtson och Stichler, 2010; Newton, 

Kelly, Kremser, Jolly och Billet, 2008). Som ny sjuksköterska vill man gärna göra en insats 

för samhället och hjälpa människor, att ha denna strävan med sig i sitt dagliga arbete är en 

drivkraft som genererar hög grad av arbetstillfredsställelse (Daehlen, 2008). 

Frågeställning två handlar om relationerna mellan kön och de tre 

arbetstillfredsställelsedimensionerna. För de bankanställda kunde det inte påvisas några 

skillnader mellan män och kvinnor i upplevelsen av generell, inre eller yttre 

arbetstillfredsställelse. Det är i motsats till Crossman och Abou-Zaki (2003) och Witt (1989) 

som diskuterar att det finns skillnad mellan män och kvinnor, de upplever olika grad av 

arbetstillfredsställelse på olika faktorer samt att män upplever generellt högre grad av 

arbetstillfredsställelse. I den föreliggande studien var fördelningen mellan män och kvinnor 

inte jämn. Det kan vara en bidragande orsak till att inget orsakssamband och skillnad mellan 

könen påvisades på någon av arbetstillfredställelsedimensionerna. De multipla 

regressionsanalyserna bekräftar däremot sambandet mellan kön och generell 

arbetstillfredsställelse och kön och inre arbetstillfredsställelse för de vårdanställda. Det är 

kvinnorna inom vården som upplever en högre grad av generell och inre 

arbetstillfredsställelse. Detta är i motsats till Andrews et al. (2012) som lyfter fram att det inte 

finns några könsskillnader i upplevelsen av arbetstillfredsställelse. En möjlig anledning till att 

männen är mindre tillfredsställda med arbetet i denna studie kan vara att de endast är ett fåtal 

män som deltar.  
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Frågeställning tre handlar om relationer mellan ålder och de tre 

arbetstillfredsställelsedimensionerna. För de bankanställda ökar den inre 

arbetstillfredsställelsen med åldern, det bekräftar även regressionsanalysen. Det stödjer 

Rahman et al. (1995) som fann att arbetstillfredsställelsen ökar med åldern och vid ökad 

arbetserfarenhet inom bankorganisationer. Kunskap och erfarenhet ökar med åldern och kan 

inom arbetet leda till en större glädje med sitt arbete. Både korrelationen och regressionen 

visar att det även inom vården finns samband mellan de tre 

arbetstillfredsställelsedimensionerna och variabeln ålder. Detta stöds av Andrews, Stewart, 

Morgan och D’arcy (2010) som lyfter att äldre sjuksköterskor är mer tillfredsställda på 

arbetet. Tourangeau och Cranley (2006) diskuterar att en möjlig faktor kan vara att äldre 

upplever en högre anställningssäkerhet.  

Frågeställning fyra handlar om relationer mellan antal arbetstimmar i veckan och de tre 

arbetstillfredsställelsedimensionerna. För de bankanställda finns det samband mellan samtliga 

arbetstillfredsställelsedimensioner och antalet arbetstimmar i veckan.  Regressionen bekräftar 

att när en bankanställd arbetar fler timmar i veckan så ökar arbetstillfredsställelsen på alla tre 

dimensioner. Detta resultat är i motsats till vad Rahman et al (1995) presenterar i sin studie. 

De anser att lägre lön, färre timmar samt hög arbetssäkerhet bidrar till ökad 

arbetstillfredsställelse. I denna studie så är de bankanställda tillfredsställda med både 

medarbetare, befordran, värderingar, policys, ledarskapet, arbetsförhållandena och 

kompensationen. Detta kan tänkas bidra till att alla säkerhetsbehov är uppfyllda samt nöjdhet 

med lön och att de upplever ett bra klimat på arbetet. Fler arbetstimmar i veckan bidrar till 

högre lön och sammanhållning, med andra ord högre arbetstillfredsställelse. För de 

vårdanställda däremot finns det inga samband mellan arbetstimmar och de tre dimensionerna 

för arbetstillfredsställelse. Zangaro och Soeken (2007) fann att arbetsstress är en faktor som 

har en negativ påverkan på arbetstillfredsställelsen. En möjlig förklaring till denna studies 

resultat kan vara att fler arbetade timmar för en vårdanställd kan bidra till en ökad arbetsstress 

och därmed lägre grad av tillfredsställelse med sitt arbete.  

Frågeställning fem handlar om relationerna mellan arbetslängd och 

arbetstillfredsställelsedimensionerna. På denna punkt finns det endast tendens till signifikant 

samband mellan de vårdanställdas yttre arbetstillfredsställelse och upplevelsen av att ha 

arbetat på samma arbetsplats. Sambandet, som är negativt, indikerar att längre tid på samma 

arbetsplats bidrar till sämre yttre arbetstillfredsställelse. Alltså upplever personer med färre år 

på arbetsplatsen en högre arbetstillfredsställelse. Nya på arbetet fokuserar mer på att hjälpa 

andra i jämförelse med personal som har mer arbetserfarenhet och fler år inom 

organisationen. De lägger i stället sitt fokus på att ha en trygg inkomst (Daehlen, 2008). 

Eftersom att fokus förändras genom åren kan de yttre faktorerna bli viktigare, såsom lön. Det 

kan bidra till att anställda som arbetat länge inom vården har ett mindre fokus på att hjälpa 

andra som drivkraft i arbetet. Fokus läggs i stället på att säkerställa inkomsten vilket bidrar till 

större otillfredsställande upplevelse med lönen i jämförelse med när den anställde var ny inom 

organisationen.  

Den föreliggande studien påvisar inget signifikant samband mellan de bankanställdas 

arbetstillfredsställelse och arbetslängd. Forskning visar att faktorer som påverkar 

arbetstillfredsställelsen, som till exempel lön, arbetskamrater och ledning påverkar olika 

beroende på hur lång tid en anställd arbetat på arbetsplatsen med en fast anställning inom 

bankorganisationen (Crossman & Abou-Zaki, 2003). Man skulle då kunna diskutera att även 

om resultatet inte påvisar något signifikant samband på denna frågeställning så kan alltså 

arbetslängden tänkas ha indirekt verkan på arbetstillfredsställelsen eftersom att 

arbetstillfredsställelsen kan öka eller minska på olika faktorer med åren.  

Motivation. Frågeställning sex handlar om relationerna mellan inre och yttre motivation 

och de tre arbetstillfredsställelsedimensionerna. Det visar sig att endast de bankanställda 
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påvisar samband mellan inre motivation och samtliga tre dimensioner av 

arbetstillfredsställelse. Kopplingen mellan den inre motivationen och arbetstillfredsställelsen 

stöds av Hadi och Adil (2010) som anser att motivation till arbetet är att få utföra en uppgift 

från början till slut. Att ha förmåga och möjligheten att variera sig i sina kunskaper ökar 

engagemanget för arbetet. Detta i sin tur ökar arbetstillfredsställelsen (Hadi och Adil, 2010; 

Sekaran, 1989).  

Regressionen visar att yttre motivation bidrar till generell arbetstillfredsställelse för de 

bankanställda. Andreassen, Ursin och Eriksen (2007) diskuterar vikten av kopplingen mellan 

motivation och arbetstillfredsställelse i en bankorganisation. Den yttre motivationen bidrar till 

god hälsa i kombination med arbetstillfredsställelse. Om en bankorganisation lyckas med att 

skapa en bra arbetsplats som gynnar en god hälsa är risken för utbrändhet lägre.  

I denna studie är de bankanställda den yrkesgrupp som är mest tillfredsställd på flera 

faktorer i arbetet. Det kan i sin tur påverka hur motiverade de är i arbetet och det kan förklaras 

med Maslows (1970) behovstrappa. Eftersom att många steg i trappan redan är uppfyllda, blir 

de motiverade på en högre nivå än de vårdanställda. Locke och Latham (2006) lyfter fram att 

anställda blir motiverade när det finns goda utvecklingsmöjligheter och möjligheter att möta 

utmaningar i arbetet. Den föreliggande studien visar att de bankanställda upplever att den 

yttre motivationen är viktig för att känna arbetstillfredsställelse. Resultatet visar även att 

bankanställda i högre grad är tillfredsställda med befordran än de vårdanställda. Möjligheten 

till befordran kan anses som en utmaning och möjlighet till utveckling. Detta kan vara en 

förklaring till att det finns en relation mellan den yttre motivationen och 

arbetstillfredsställelsen för de bankanställda.  

Vårdanställdas arbetstillfredsställelse kan inte förklaras med variablerna inre och yttre 

motivation i denna studie. Det säger emot forskningen som lyfter fram att sjuksköterskors 

motivation i arbetet är att hjälpa andra som resulterar i en medmänsklig tillfredsställelse 

(Burtson & Stichler, 2010; Newton et al., 2009). Resultatet kan bero på att det inte finns 

tillräckliga motivationsfaktorer i de vårdanställdas arbete som bidrar till 

arbetstillfredsställelsen (Smith & Shields, 2013). Hackman och Oldham (1976) lyfter fram att 

när det finns tillräckligt med faktorer inom arbetet som uppfyller psykologiskt välbefinnande, 

den självförstärkande drivkraften och belöningar utvecklas arbetsmotivationen positivt. En 

förklaring till de vårdanställdas obefintliga relation mellan arbetstillfredsställelse och 

motivation kan vara avsaknaden av faktorer som uppfyller detta psykologiska välbefinnande 

samt belöning. 

Frågeställning sju behandlar i vilken utsträckning kön, ålder, antal arbetstimmar/veckan, 

arbetslängden och inre och yttre motivation kan förklara variationen hos den generella, inre 

och yttre arbetstillfredsställelsen i de två yrkesgrupperna. Det visar sig genom de hierarkiska 

multipla regressionsanalyserna att samtliga modeller är signifikanta. Den sjunde 

frågeställningens resultat är sammanförda när de tidigare frågeställningarna diskuterats.  

 

 

Styrkor och svagheter 
 

En styrka med denna studie är att enkätens utformning är enkel, kort och utformad med 

väletablerade skalor. En svaghet med skalan QPSNordiq som används för att mäta motivation 

är att Cronbachs alfa för de två delarna i motivationsskalan är låga, även när Dallner et al. 

(2000) utformade skalan. Något som eventuellt skulle öka validiteten är en kombinerad skala 

som både mäter arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse tillsammans alternativt en mer 

utförlig skala som mäter arbetsmotivation. MSQ-skalan, däremot, visar höga tillfredsställande 

värden på Cronbachs alfa.  

I inledningen presenteras vetenskapliga artiklar som beskriver sjuksköterskors 
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arbetstillfredsställelse. I föreliggande studie har sjuksköterskor deltagit tillsammans med 

undersköterskor och vårdbiträden. Anledningen till att även undersköterskor och vårdbiträden 

deltog beror på att tidigare forskning inom områden lägger stor vikt på just sjuksköterskors 

arbetstillfredsställelse. Detta kan bidra till ett hot mot validiteten eftersom att 

undersköterskors och vårdbiträdens uppfattningar om arbetstillfredsställelse jämförs med 

tidigare forskning som egentligen är avsedd för sjuksköterskors upplevelse av 

arbetstillfredsställelse. Det kan även ses som en styrka att medräkna undersköterskor och 

vårdbiträdens uppfattning eftersom att det bidrar till forskningsfältet.  

En svaghet med studien är bortfallet. En stor bankorganisation bidrog med deltagare i 

gruppen ”bankanställda” och den gruppen är även större än gruppen för vårdanställda. Det var 

svårt att samla en gemensam grupp med vårdanställda, vilket ledde till att gruppen blev 

kombinerad från flera olika vårdorganisationer. På grund av den stora spridningen inom 

gruppen för vårdanställda samt bortfallen bör inte resultaten generaliseras utöver deltagarna i 

denna studie. En annan svaghet med studien är spridningen av yrken inom 

bankorganisationen. Eftersom att ingen medarbetare exkluderades från att medverka så finns 

alltså en stor skillnad mellan yrken men även på vilken nivå de arbetar. Beroende på vilken 

nivå de arbetar på kan resultaten ha stor hierarkisk skillnad. Alltså kan många av resultaten ha 

fått en snedvridning som beror på denna nivåskillnad. Till exempel kan chefers syn på 

befordran vara annorlunda än en kundtjänstmedarbetares uppfattning eller att chefer arbetar 

mer vilket kan bidra till att de ser på arbetstimmar på ett annat sätt. Cheferna kan tänkas 

arbeta mer men deras ökade arbetstimmar kan ha en annan inverkan på 

arbetstillfredsställelsen i jämförelse med en anställds arbetstimmar som arbetar med en lägre 

position i organisationen. En annan svaghet med studien är tillvägagångssättet vid 

insamlingen av data. Det var inga svårigheter att komma i kontakt med bankorganisationen, 

däremot var det desto svårare att hitta en homogen vårdgrupp. Där av fick insamlingen av 

data för vården ske via tillgänglighetsurval. Detta kan givetvis påverka validiteten.  

Endast 13 av de 83 vårdanställda var män och detta skapar svagheter för validiteten 

eftersom att kvinnor blir överrepresenterade. Även åldersfördelningen kan ses som en 

svaghet. I de båda branscherna är andelen äldre, 50-65 år, inte lika representerad som de 

mellan åldrarna 18-33 och 34-49.  

 

 

Slutsats 
 

Sammanfattningsvis är de bankanställda i större utsträckning mer tillfredsställda med sina 

arbeten än de vårdanställda. Bankanställda är signifikant mer tillfredsställda på fler faktorer 

än vårdanställda. På endast en faktor visar vårdanställda mer tillfredsställelse, när det kommer 

till att hjälpa andra människor. Gemensamt för de båda grupperna är att bakgrundsvariabeln 

ålder ökar arbetstillfredsställelsen, desto äldre den anställde blir desto mer tillfredsställd blir 

denne med sitt arbete. Könstillhörigheten visar ingen relation till arbetstillfredsställelse för de 

bankanställda däremot kan könstillhörigheten påverka den inre och generella 

arbetstillfredsställelsen för de vårdanställda. Kvinnor inom vården är mer tillfredsställda med 

sina arbeten än männen inom vården. Antal arbetstimmar i veckan kan relateras de 

bankanställdas samtliga arbetstillfredsställelsedimensioner men för de vårdanställda har 

antalet arbetstimmar i veckan ingen signifikant påverkan. För de vårdanställda finns det en 

tendens till negativt samband mellan antalet år på arbetsplatsen och den upplevda 

arbetstillfredsställelsen. För de bankanställda visas ingen relation mellan antalet år på 

arbetsplatsen och arbetstillfredsställelse. När det kommer till motivation finns det endast en 

relation mellan de bankanställdas inre motivation och de tre 

arbetstillfredsställelsedimensionerna. Den yttre motivationen kan även relateras till de 
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bankanställdas generella arbetstillfredsställelse. Studiens resultat visar inga samband mellan 

inre och yttre motivation och de vårdanställdas arbetstillfredsställelse.   

Denna studie kan ligga till grund för framtida forskning, dock med en förbättring av 

kombinationen av skalorna. Möjligtvis en skala där motivation och arbetstillfredsställelse är 

utformad tillsammans, för att tydligare urskilja hur motivationen bidrar till 

arbetstillfredsställelse. Det med anledning av att motivationen inte visade några stora effekter 

på arbetstillfredsställelsen. Hade resultaten blivit annorlunda om det var två skilda mer 

djupgående studier om varje grupp som jämfördes?  

Denna studies resultat kan vara användbart för båda branscherna som deltog i studien. 

Genom att dra lärdom av varandra kan branscherna hitta nya arbetssätt som kan bidra till ökad 

trivsel för de anställda. Denna studie presenterar konkret vilka faktorer i arbetet som bidrar till 

arbetstillfredsställelse och det kan hjälpa organisationerna att se vilka faktorer i arbetet som 

behöver extra fokus för att öka arbetstillfredsställelsen. 
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Bilaga 1 

Arbetstillfredsställelse 

Hej! 

Vi är två studenter från det beteendevetenskapliga programmet på Mälardalens högskola. Vi skriver vår C-uppsats i 

ämnet ”arbetstillfredsställelse”. Denna undersökning syftar till att undersöka vad det är som gör ett arbete 

tillfredsställande. Ett deltagande i denna studie är frivilligt och anonymt. Allt material kommer endast användas i detta 

syfte som grund till examensarbetet. Resultatet däremot kommer att kunna användas av organisationen i utvecklingen 

av personalens tillfredsställelse på arbetet. Enkäten tar omkring 10 minuter att besvara. 

 

Maria Nyström: mnm11003@student.mdh.se 

Maja Samuelsson: msn11006@student.mdh.se 

Personuppgifter 

Ålder:________________ 

 
Kön: 

( ) Man 

( ) Kvinna 

 

Vilken typ av arbetsplats? 

tex. skola, mataffär, osv. _________________ 
 

Yrkestitel:_________________ 

 

Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 

År:_________________ 

 
Hur många arbetstimmar arbetar du vanligtvis per vecka? 

Timmar:___________________ 

 

Del 1 

 
1.Möjligheten att vara sysselsatt hela tiden 

Mycket otillfredsställd     1  2  3  4  5     Mycket tillfredsställd  

 

2. Möjligheten att få arbeta självständigt. 

Mycket otillfredsställd     1  2  3  4  5     Mycket tillfredsställd 

 

3. Möjligheten att få arbeta med varierande arbetsuppgifter. 

Mycket otillfredsställd     1  2  3  4  5     Mycket tillfredsställd 

 

4. Möjligheten att bli betraktad med respekt i samhället. 

Mycket otillfredsställd     1  2  3  4  5     Mycket tillfredsställd 

 

5. Det sätt chefen behandlar sina medarbetare. 

Mycket otillfredsställd     1  2  3  4  5     Mycket tillfredsställd 

 

6. Min närmaste chefs förmåga att fatta beslut. 

Mycket otillfredsställd     1  2  3  4  5     Mycket tillfredsställd 
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7. Möjligheten att göra saker som överensstämmer med mitt samvete. 

Mycket otillfredsställd     1  2  3  4  5     Mycket tillfredsställd 

 

8. Möjligheten till fast och långvarig anställning. 

Mycket otillfredsställd     1  2  3  4  5     Mycket tillfredsställd 

 

9. Möjligheten att göra en insats för andra människor. 

Mycket otillfredsställd     1  2  3  4  5     Mycket tillfredsställd 

 

10. Möjligheten att säga åt andra människor vad som ska göras. 

Mycket otillfredsställd     1  2  3  4  5     Mycket tillfredsställd 

 

11. Möjligheten att göra saker där min kompetens tas tillvara. 

Mycket otillfredsställd     1  2  3  4  5     Mycket tillfredsställd 

 

12. Det sätt företagets interna policy tillämpas i praktiken. 

Mycket otillfredsställd     1  2  3  4  5     Mycket tillfredsställd 

 

13. Min lön sett i förhållande till min arbetsinsats. 

Mycket otillfredsställd     1  2  3  4  5     Mycket tillfredsställd 

 

14. Möjligheten till befordran på denna arbetsplats. 

Mycket otillfredsställd     1  2  3  4  5     Mycket tillfredsställd 

 

15. Friheten att använda mitt eget omdöme. 

Mycket otillfredsställd     1  2  3  4  5     Mycket tillfredsställd 

 

16. Möjligheten att försöka med egna arbetsmetoder för att utföra arbetet. 

Mycket otillfredsställd     1  2  3  4  5     Mycket tillfredsställd 

 

17. Arbetsvillkoren. 

Mycket otillfredsställd     1  2  3  4  5     Mycket tillfredsställd 

 

18. Det sätt som mina arbetskamrater kommer överens med varandra. 

Mycket otillfredsställd     1  2  3  4  5     Mycket tillfredsställd 

 

19. Den uppskattning jag får när jag gör ett bra jobb. 

Mycket otillfredsställd     1  2  3  4  5     Mycket tillfredsställd 

 

20. Den känsla av att utföra en prestation jag får i arbetet. 

Mycket otillfredsställd     1  2  3  4  5     Mycket tillfredsställd 

 

Del 2 

Hur viktigt är följande i din uppfattning om ett idealarbete? 

21. Att arbetet bidrar till att utveckla min personlighet. 

 

( ) 1. helt oviktigt 

( ) 2. mindre viktigt 

( ) 3. viktigt 

( ) 4. mycket viktigt 

( ) 5. helt nödvändigt 

 

 

 

22. Att jag får hög lön och andra materiella förmåner. 
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( ) 1. helt oviktigt 

( ) 2. mindre viktigt 

( ) 3. viktigt 

( ) 4. mycket viktigt 

( ) 5. helt nödvändigt 

 

23. Att arbetet är lugnt, tryggt och välordnat. 

 

( ) 1. helt oviktigt 

( ) 2. mindre viktigt 

( ) 3. viktigt 

( ) 4. mycket viktigt 

( ) 5. helt nödvändigt 

 

24. Att arbetet ger mig en känsla av att ha utfört något värdefullt. 

 

( ) 1. helt oviktigt 

( ) 2. mindre viktigt 

( ) 3. viktigt 

( ) 4. mycket viktigt 

( ) 5. helt nödvändigt 

 

25. Att jag har ett tryggt arbete med regelbunden inkomst. 

 

( ) 1.helt oviktigt 

( ) 2. mindre viktigt 

( ) 3. viktigt 

( ) 4. mycket viktigt 

( ) 5. helt nödvändigt 

 

26. Att den fysiska arbetsmiljön är säker och hälsosam. 

 

( ) 1. helt oviktig 

( ) 2. mindre viktig 

( ) 3. viktig 

( ) 4. mycket viktig 

( ) 5. helt nödvändig 

 

27. Att jag får använda min fantasi och kreativitet i arbetet. 

 

( ) 1. helt oviktigt 

( ) 2. mindre viktigt 

( ) 3. viktigt 

( ) 4. mycket viktigt 

( ) 5. helt nödvändigt 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
 

 

 


