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Upplevd arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse 

Skiljer sig upplevelsen beroende på kön och ålder? 
 

Dilan Alaa Josef och Sivan Rahman 

 

Tidigare studier har visat att kvinnor upplever högre 

arbetstillfredsställelse än män samt att äldre medarbetare är mer 

motiverade till arbete än yngre. Syftet med denna undersökning var att 

undersöka om det fanns några skillnader mellan anställdas upplevda 

arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse beroende på deras kön och 

ålder. Deltagare var 97 anställda från tre olika arbetsplatser som 

utgjordes av en grundskola, ett industriföretag samt en bilfirma i södra 

Sverige. 53 av deltagarna var män och 44 kvinnor. Åldersgrupperna 

bestod av 48 yngre (18-40 år) och 49 äldre (41-65 år) deltagare. 

Arbetsmotivation mättes med Basic Psychological Needs Scales och 

bestod av delskalorna autonomi, kompetens och samhörighet. 

Arbetstillfredsställelse mättes med Minnesota Job Satisfaction 

Questionnaire och i form av inre, yttre samt generell tillfredsställelse. 

Resultatet visade signifikanta skillnader mellan åldersgrupperna 

gällande både arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse men inga 

signifikanta skillnader mellan män och kvinnor.  

 

Keywords: work motivation, work satisfaction, gender and age 

 

 

Arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse är två av arbetspsykologins mest grundläggande 

och centrala forskningsområden. I korthet kan man säga att dessa två begrepp behandlar 

individens attityder, känslor och inställning gentemot sitt arbete. Attityder kan beskrivas som 

relativt varaktiga system av positiva eller negativa grundläggande ståndpunkter, 

känslomässiga upplevelser eller handlingstendenser i relation till omgivningen (Deci et al., 

2001; Locke, 1976). Dessa två arbetsrelaterade attityder är besläktade med varandra och har 

ett positivt samband med varandra. Richer, Blanchard och Vallerand (2002) visade i sin studie 

att inre arbetsmotivation i form av autonomi, kompetens och samhörighet hade en direkt 

påverkan på den anställdes generella arbetstillfredsställelse, där en hög grad av upplevd inre 

arbetsmotivation ledde till ökad arbetstillfredsställelse. En annan gemensam nämnare för 

dessa två forskningsområden är strävan efter att förstå och förklara vilka faktorer som 

påverkar den anställdes arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. (Deci e tal., 2001). 

Forskningen har därmed resulterat i ett flertal teorier och modeller som alla försöker förklara 

dessa två begrepp utifrån olika synvinklar. Kön och ålder är två av flera faktorer som kan 

inverka på en individs arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse, men innan en redogörelse 

för sambandet mellan ålder, kön och dessa arbetsattityder görd ska en genomgång av de mest 

centrala teorierna och modellerna kring arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse 

presenteras. 

 

Arbetsmotivation 
 

Motivation i allmänhet handlar om de drivkrafter som får oss att handla på ett visst sätt, d.v.s. 

de avsikter och mål som ligger till grund för vårt beteende. Mer specifikt försöker man förstå 

människans motiv i relationer mellan psykologiska tillstånd hos individen som dennes behov, 
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ambitioner, och tolkningsförutsättningar och villkor som betingas av yttre förutsättningar som 

en viss situation eller ett visst sammanhang där människan reagerar i. Arbetslivet är ett sådant 

sammanhang och inom detta område finns det ett flertal motivationsteorier som alla försöker 

förklara arbetsmotivation utifrån olika perspektiv (Deci et al., 2001). 

Basic Psychological Needs Scale är ett väletablerat mätningsinstrument som används för 

att mäta den anställdes upplevda arbetsmotivation i form av de tre huvudkomponenterna 

autonomi, kompetens och samhörighet. Dessa komponenter är centrala i flera 

motivationsteorier och en av dessa är Self-Determination Theory (SDT) som delar in 

motivation i två huvudkomponenter; inre och yttre motivation (Ryan & Deci, 2000). Inre 

motivation innebär att individen utför sina handlingar av egen vilja för att tillfredsställa sina 

inre behov. Dessa behov kan handla om självutveckling i form av en högre kompetens eller 

inlärningsförmåga. Människan finner en glädje i att utveckla sig och utför olika aktiviteter för 

att de anses som intressanta och roliga, och inte för att denna blivit påverkad av yttre faktorer. 

Yttre motivation handlar däremot om att tillfredsställa behov som oftast har ett materiellt eller 

socialt värde för individen. Drivkrafterna bakom en handling kan här bero på att man vill 

uppfylla ett visst mål, slippa en bestraffning eller uppnå en ekonomisk belöning. Båda typer 

av motivation uppstår då de grundläggande psykologiska behoven autonomi, kompetens och 

samhörighet behöver uppfyllas. Autonomi innebär att individens handlingar styrs utifrån 

dennes egen vilja vilket ger individen möjlighet ta ansvar och arbeta självständigt.. 

Kompetens är viktig för individen att uppnå då den stärker självkänslan och ger bekräftelse på 

at individen är på rätt spår, vilket stärker viljan att fortsätta i samma riktning. Behovet av 

samhörighet är ett nyckelord i mänsklig lycka och acceptans. När människor socialiserar och 

umgås med varandra motiverar och motiveras de av varandra, vilket bl.a. bidrar till 

människans personliga utvecklande som är en viktig komponent av den inre motivationen 

(Gagné & Deci, 2005).       

Herzbergs (2003) så kallade tvåfaktorteori om arbetsmotivation behandlar hur olika 

aspekter i arbetet kan påverka medarbetarnas prestation och tillfredsställelse. Hans teori var 

uppdelad i två dimensioner: hygienfaktorer och motivationer. Hygienfaktorerna berörde 

arbetsfaktorer som bra lön, arbetstrygghet och sociala relationer (yttre motivationsfaktorer) 

medan motivationer berörde bl a individens känsla av uppskattning, autonomi och 

utvecklingsmöjligheter i arbetet (inre motivationsfaktorer). Enligt Herzeberg (2003) kan yttre 

motivationsfaktorer skapa vantrivsel hos människan om de inte tillfredsställs, men bidrar inte 

till högre prestation om de gör det. Inre motivationsfaktorer kan bidra till högre prestation om 

de tillfredsställs men skapar ingen vantrivsel om de saknas.  

En annan klassisk teori inom arbetsmotivation är Alfreds ERG-teori som är en vinkling 

Maslows behovsteori (hämtad från Koltko-Rivera, 2006) mot arbetslivet. ERG-teorin delar 

människans arbetsbehov i tre huvudkategorier: existens, relations och utvecklingsbehov. 

Existensbehov handlar om individens fysiologiska behov som dennes överlevnad, trygghet 

och hälsa och gäller bara inte i arbetet. De andra två behovskategorierna är mer 

arbetsrelaterade där relationsbehov utgör individens sociala relationer i arbetet och den yttre 

uppskattning som denne får av t.ex. sina arbetskamrater, chefer och familj. 

Utvecklingsbehoven syftar på individens inre självuppskattning och självförverkligande som 

kan uppnås genom att utföra meningsfulla arbetsuppgifter, vara produktiv och kreativ. Dessa 

behov kan uppstå sida vid sida utan att de behöver prioriteras i en viss ordning (Alderfer, 

1969). En liknande teori som bygger på samma grundprincip är den så kallade Job Facet 

Model (se Behson et al., 2000). Denna sätter krav på arbetets utformning för att den av 

medarbetaren ska upplevas som motiverande. Dessa krav eller behov rör autonomi som gör 

att individen upplever ett ansvar i sitt arbete, meningsfullhet som innebär att arbetsuppgifterna 

tar vara på individens kompetenser och att de skapar nytta för andra, och sist behovet av 
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återkoppling som ger individen möjlighet att reflektera över sina prestationer för att kunna 

utveckla sig själv (ibid).  

Arbetsmotivation kan även påverkas av de sociala arbetsförhållanden runt individen. Enligt 

Adams rättviseteori (se le Grand, 2003) jämför individen sin egen arbetsinsats och 

arbetsutbyte/belöning med vad andra gör och får. Här handlar det huvudsakligen om olika 

jämförelser och överväganden som individen gör vad gäller rättviseaspekten. Om en anställd 

upplever att denne presterar lika mycket som någon annan i organisationen men får en mindre 

belöning eller uppskattning kommer den anställdes motivation till arbetet att sjunka. 

Arbetsmotivationen kan endast främjas när människor känner ett likavärdestillstånd – alltså 

att det finns en rättvisa och likvärdighet i fördelningarna. Det ska dock tilläggas att det hela 

tiden handlar om individens subjektiva uppfattning om vad som är och inte är en rättvis 

fördelning, alltså inte om den faktiska fördelningen (le Grand, 2003).  

En annan teori som bygger på grundtanken att människan aktivt formar sin tillvaro snarare 

än att agera utifrån dess villkor är målsättningsteorin (Locke & Latham, 2004). Enligt denna 

ökar arbetsmotivationen när de uppsatta målen med arbetet överensstämmer med 

medarbetarnas egna värderingar. Dessa mål kan härleda ur individens egna värderingar men 

även vara tilldelade från ledningens sida och så länge de accepteras av medarbetarna själva 

utgör de en stark drivkraft för självstyrd/självreglerad arbete. Teorin understryker viken av att 

sätta konkreta och specifika mål för arbetet. Sådana mål talar om för medarbetaren vad som 

behöver göras och vilka insatser som är nödvändiga för att uppnå målen. Målen bör även vara 

svåra men uppnåeliga och innehålla konkret feedback från ledningens sida för att de ska 

upplevas som motiverande (Locke & Latham, 2004). 

 

Arbetstillfredsställelse 
 

I vardagliga termer innebär arbetstillfredsställelse för många hur nöjd en anställd är med sitt 

arbete. En teoretisk och ofta förekommande definition av arbetstillfredsställelse kommer från 

Locke (hämtad från Ghazzawi et al., 2012) som definierar begreppet som ett välbehagligt och 

positivt emotionellt tillstånd som kommer av den uppskattning och tillfredsställelse som en 

individ känner för hela eller delar av sitt arbete. Enligt Locke är arbetstillfredsställelse en 

funktion av vad en anställd förväntar sig att få ut av sitt arbete och dennes upplevelse av vad 

den faktiskt får ut (Ghazzawi et al., 2012). Arbetstillfredsställelse används oftast synonymt 

med arbetstrivsel och dessa två begrepp anses oftast ha en likadan betydelse. Aronsson et al., 

(2012) menar att arbetstrivsel reflekterar individens generella eller övergripande nöjdhet med 

sitt arbete som helhet medan arbetstillfredsställelse adresserar mer specifika aspekter eller 

delar av en individs arbete, som t.ex. hur nöjd man är med sina arbetsuppgifter, arbetskollegor 

eller lönen (Aronsson et al., 2012). Således är det möjligt för en individ att vara nöjd med en 

aspekt av sitt arbete medan denne är missnöjd med en annan.  

Precis som arbetsmotivation delas arbetstillfredsställelse in i inre och yttre 

arbetstillfredsställelse vilka utgör komponenterna i Minnesota Job Satisfaction Questionnaire, 

som är ett mätningsinstrument som mäter den anställdes tillfredsställelse i arbetet.. Inre 

arbetstillfredsställelse rör individens känslor kring dennes arbetsuppgifter och det arbete som 

han/hon utför, medan yttre arbetstillfredsställelse berör individens upplevelse av faktorer som 

inte har med själva arbetsuppgifterna att göra som t.ex. dennes lön eller arbetskamrater 

(Spector, 1997). Enligt Ghiselli et al., (2001) upplever individer med stark inre 

arbetstillfredsställelse sitt arbete som tillfredsställande oavsett hur hög ekonomisk ersättning 

dessa får för sin arbetsinsats, medan individer som värderar yttre arbetstillfredsställelse 

starkare kommer bli mer tillfredsställda om dessa t.ex. för en högre ersättning för sin 

arbetsinsats. Enligt Westover & Taylor, (2010) är både inre och yttre belöningar viktiga för 
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den generella arbetstillfredsställelsen men att deras betydelse för individen kan variera över 

tid. 

Forskningen inom arbetstillfredsställelse har lagt stor fokus på två huvudfrågor inom 

området: vad som skapar arbetstillfredsställelse och vad arbetstillfredsställelse leder till 

(Yücel, 2012). Denna forskning har resulterat i ett antal teorier om vad som skapar 

arbetstillfredsställelse och dessa brukar delas in i tre kategorier: situationsteorier, 

personlighetsteorier och interaktiva teorier (Judge et al., 2002). Situationsteorierna menar att 

det är faktorer i arbetsmiljön och arbetsklimatet som styr graden av den anställdes 

arbetstillfredsställelse. En mycket uppmärksam teori inom denna kategori är Hackman och 

Oldhams Job Characteristics Model (JMC) (se Behson et al., 2000). Denna sätter krav på 

arbetets utformning för att den av medarbetaren ska upplevas som tillfredsställande. Dessa 

krav eller behov rör 1) autonomi som gör att individen upplever ett ansvar i sitt arbete, 2) 

meningsfullhet som innebär att arbetsuppgifterna tar vara på individens kompetenser och att 

de kommer till nytta eller har en mening för andra, 3) behovet av feedback som ger individen 

möjlighet att se resultatet av sitt arbete för att kunna utveckla sig själv, 4) uppgiftsidentitet 

som låter medarbetaren följa upp sin arbetsprocess från början till slutet och sist 5) 

uppgiftsvariation som tar vara på medarbetarens förmågor och färdigheter.  

Personlighetsteorier fokuserar på individens egenskaper och erfarenheter och menar att 

dessa ligger till grund för individens arbetstillfredsställelse. Enligt dessa teorier har 

förändringar i arbetsmiljön eller arbetsklimatet svaga eller inga effekter på graden av den 

anställdes arbetstillfredsställelse, utan detta styrs i huvudsak av individuella skillnader i 

personligheten (Ross & Staw, 1985). Detta resonemang har dock fått starkt kritik från ett 

flertal forskare som menar att arbetsmiljön har en avgörande påverkan på 

arbetstillfredsställelse (Judge et al., 2002). Den tredje kategorin av teorier hävdar att 

arbetstillfredsställelse är resultatet av en interaktion eller ett samspel mellan situation och 

personlighet. Lockes teori (refererad i Ghazzawi et al., 2012) om att det är skillnaden mellan 

medarbetarens önskade och faktiska resultat av dennes arbete som avgör huruvida en anställd 

blir tillfredsställ eller otillfredsställd med sitt arbete har fått mest stöd av forskningen inom 

denna kategori av teorier (Judge et al., 2002). Vad leder då arbetstillfredsställelse till? Som 

svar på frågan har forskningen visat att arbetstillfredsställelse tycks ha en viss påverkan på 

den anställdes arbetsprestation samt dennes vilja att fortsätta arbeta för sin organisation. 

Forskningen har även påvisat att arbetstillfredsställelse har ett positivt samband med närvaro 

på arbetet, psykisk hälsa och allmän livstillfredsställelse (Spector, 2008).  

 

Könsskillnader i arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse 
 

Flera studier som har undersökt könsskillnader i arbetsmotivation har kommit fram till att 

kvinnor upplever en högre grad av arbetsmotivation än män (Clark et al., 1996). Denna 

skillnad kan enligt Clark et al. (1996) bero på att kvinnor i högre utsträckning än män drivs av 

inre motivationsfaktorer, medan män tenderar att drivas av yttre motivationsfaktorer. 

Resonemanget delas dock inte av Eskildsen et al. (2004) som menar att det inte finns något 

signifikant samband mellan kön och upplevd arbetsmotivation. Eskildsen et al. (2004) 

kritiserar dessa studier och menar att resultatet kan ha påverkats av att det har funnits en 

överrepresentation av kvinnor i dessa undersökningar. Vad gäller könsskillnader i upplevd 

arbetstillfredsställelse har de flesta studier som har belyst forskningsområdet kommit fram till 

att det inte finns några skillnader mellan män och kvinnor (Spector, 1997). Clark (1996) 

påvisade dock att kvinnor rapporterar högre grad av arbetstillfredsställelse än män i sina 

arbeten. Enligt Spector (1997) beror detta på att manliga och kvinnliga anställda har olika 

värderingar kring arbete och utbildning samt att kvinnorna har lägre krav på sitt arbete, vilket 

gör att de också är mer tillfredsställda med sina arbeten. 
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Åldersskillnader i arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse 
 

Åldern kan spela en betydelsefull roll för den anställdes arbetsmotivation och 

arbetstillfredsställelse. Eskildsen, Kristensen och Westlund (2004) har undersökt sambandet 

mellan ålder och arbetsmotivation och resultatet av deras studier visade att äldre medarbetare i 

åldern 45-60 år är mer motiverade än dem mellan 18-25 år. Denna skillnad gällde främst för 

den inre motivationen och förklaringen tycks ligga i att anställda som närmar sig medelåldern 

börjar känna sig tryggare i sina arbetsroller och väljer oftast att stanna kvar i sina yrkesroller. 

Detta gör att de får mer tid och utrymme till att utveckla sina personliga egenskaper och 

prestera däremot bättre i sina arbetsuppgifter, vilket ökar den inre motivationen. Kanfer och 

Ackerman (2004) menar istället att arbetsmotivationen sjunker i takt med en stigande ålder. 

Detta p.g.a. att äldre medarbetare upplever att de kan bli motarbetade av den yngre 

generationen som har mer energi, högre vilja och högre akademiska utbildningar än de själva. 

Nyare forskning inom området (Kooji et al., 2011) visar dock att det är typen av motivation 

som ändras och inte graden av motivation i takt med stigande ålder. Enligt denna forskning 

föredrar yngre anställda yttre motivationsfaktorer som lön, status och andra förmåner medan 

de äldre drivs av inre motivationsfaktorer som meningsfullhet, personlighetsutveckling och 

intresse för arbetet.  

Eskildsen, Kristensen och Westlund (2004) har genomfört likadana studier för att 

undersöka sambandet mellan ålder och arbetstillfredsställelse, och även här visade deras 

studier att äldre trivs bättre i sina arbeten. Åtskilliga studier (t.ex. O´Brian & Dowling, 1981; 

White & Spector, 1987) har påvisat samstämmiga resultat och även undersökt vad detta 

samband kan bero på men utan att komma fram till några direkta slutsatser. Det råder även 

skilda åsikter bland forskarna om huruvida detta samband är linjärt eller u-format. Vissa 

forskare (Clark, Oswald & Warr, 1996) menar att ålder har ett u-format samband med 

arbetstillfredsställelse, som är som högst vid en tidig ålder och sjunker som lägst runt 40 år för 

att sedan åter stiga och nå sin topp vid 60 år eller i slutet av arbetskarriären. White & Spector, 

(1987) menar att sambandet istället är linjärt vilket innebär att yngre anställde har lägst 

arbetstillfredsställelse som successivt ökar med åldrandet. Trots den empiriska bristen på data 

har forskarna bildar ett flertal hypoteser kring vad detta samband kan bero på. Bland de mest 

kända finner man Wright och Hamilton (1978) tanke om att individens trivsel i arbetet ökar 

med tiden p.g.a. denne samlar på sig erfarenheter och kunskaper om sitt arbete vilket i sin tur 

leder till att individen har lättare att avancera i sin yrkesroll. De menar även att individens 

värderingar och behov anpassas succesivt med tiden och blir mer realistiska i samband med 

åldrandet. O´Brien och Dowling (1981) bygger vidare på detta resonemang och menar att 

lägre arbetstillfredsställelse bland yngre kan även bero på att de numera har högre 

utbildningar än de äldre. Detta gör att de yngre sätter högre krav på sina arbetsroller och 

förväntar sig mer av sina arbeten i form av personlig utveckling.  

De åtskilliga resultaten i tidigare studier kring hur skillnaderna i upplevd arbetsmotivation 

och arbetstillfredsställelse beroende på kön och ålder ser ut ligger till grund för syftet av 

denna studie. Resultatet av föreliggande studie kan bidra med ytterligare empirisk data, som 

antingen stödjer eller motbevisar tidigare forskningsresultat som visat att äldre medarbetare i 

åldern 45-60 år är mer motiverade än dem mellan 18-25 år. Detsamma gäller även för 

variansen i tidigare forskningsresultat kring könsskillnader i arbetsmotivation och 

arbetstillfredsställelse. 

 

Syfte och frågeställningar 
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Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns några skillnader mellan anställdas 

upplevda arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse beroende på kön och ålder. Tidigare 

studier inom området har visat på blandade resultat och kommit fram till olika slutsatser kring 

skillnaderna, vilket ger en anledning och gör det intressant att en studie som denna 

genomförs. Studiens syfte kan formuleras utifrån följande frågeställningar. 

 

 Finns det några skillnader i anställdas upplevda arbetsmotivation och 

arbetstillfredsställelse beroende på kön? 

 Finns det några skillnader i anställdas upplevda arbetsmotivation och 

arbetstillfredsställelse beroende på ålder? 

 Föreligger det en interaktion mellan kön och typ av arbetsmotivation och 

arbetstillfredsställelse? 

 Föreligger det en interaktion mellan ålder och typ av arbetsmotivation och 

arbetstillfredsställelse? 

 

 

Metod 
 

 

Deltagare 
 

Ett tillgänglighetsurval användes och bestod av 97 deltagare uppdelade i två åldersgrupper 

som följde Eskildsen, Kristensen och Westlund (2004) studie, där de yngre deltagarna var 

mellan 18-40 år och de äldre deltagarna var mellan 41-65 år. Deltagarna i studien valdes från 

tre olika arbetsplatser i södra Sverige vilka var: ett stort internationellt företag som utvecklar, 

tillverkar och marknadsför utrustning för bygg- och industrier; en grundskola där lärarna fick 

delta; en bilfirma som tillgodoser reservdelar till fordon. Av de 97 deltagarna var 53 män och 

44 kvinnor, 48 av dessa var unga deltagare och 49 äldre deltagare. Deltagarna bestod av 25 

män och 15 kvinnor från  industriföretaget, 8 män och 21 kvinnor från grundskolan och 20 

män och 8 kvinnor från bilfirman Inga specifika yrkesroller eftersträvades av författarna och 

därmed var deltagarnas yrkesroller inget kriterium för att få delta i studien. Deltagarna fick 

ingen ersättning för sin medverkan. 

 

Material 
 

En enkät som bestod av två index (arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation; se bilaga) 

distribuerades i form av en webbenkät och i pappersformat. Enkäten bestod sammanlagt av 45 

påståenden (bilaga); varav 5 av dessa var demografiska frågor. Enkätens inledande 

påståenden bestod av bakgrundsfrågor om kön, ålder med sex olika svarsalternativ (se bilaga), 

yrkestitel samt antalet år i yrket.  

 

Arbetsmotivation. Arbetsmotivation var uppdelad i tre index med 21 påståenden varav sju 

påståenden om autonomi, sex om kompetens och åtta om samhörighet och mättes med Basic 

Need Satisfaction At Work (Deci et al., 2001). Den svenska översättningen hämtades ifrån 

Eriksson (2012). Exempel på ett påstående som berörde autonomi var: ”jag har goda 

möjligheter att påverka hur mitt arbete ska utföras”, kompetens: ”Jag behärskar inte riktigt 

mitt jobb” och samhörighet: ”Jag gillar mina arbetskamrater”.  Skalan bestod av en 7-gradig 

Likertskala där 1 = ”stämmer inte alls” och 7 = ”stämmer precis” var lägsta respektive högsta 
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svarsalternativet för arbetsmotivation. Cronbach´s alpha värdet för delskalorna var 0.81 för 

autonomi, 0.78 för kompetens samt 0.86 för samhörighet.   

 

Arbetstillfredsställelse. Arbetstillfredsställelse mättes utifrån Minnesota Job Satisfaction 

Questionnaire (Weis et al., 1967) och var uppdelad i tre index bestående av 20 påståenden 

varav sex om yttre-, 12 om inre- och 20 om generell arbetstillfredsställelse. Den svenska 

översättningen hämtades ifrån Nystedt, Sjöberg och Hägglund (1999). Exempel på ett 

påstående som berörde inre arbetstillfredsställelse var: ” Möjligheten att vara sysselsatt hela 

tiden”, yttre: ” Sättet som min chef behandlar underställda på”, och generell: ”Hur mina 

arbetskamrater samarbetar och kommer överens med varandra”. Skalan bestod av en 7-gradig 

Likertskala där 1 = ”jag är mycket missnöjd med denna aspekt av mitt jobb” och 7 = ”jag är 

mycket nöjd med denna aspekt av mitt jobb” var lägsta respektive högsta svarsalternativet. 

Cronbach´s alpha värdet var 0.80 för yttre, 0.90 för inre respektive 0.92 för generell 

arbetstillfredsställelse. 

 

Procedur 
 

Totalt delades 150 enkäter ut; 70 webbenkäter till det internationella företaget, 39 enkäter i 

pappersform till grundskolan, och därtill även 41 webbenkäter till bilfirman. Sammanlagt 

inkom det 97 enkäter vilket gav en svarsandel på 65% och ett bortfall av 53 deltagare, varav 

tre webbenkäter var ej fullständiga. Deltagarna som fick enkäten i pappersform fick 

information om studiens syfte på plats och på så sätt kunde författarna i studien hjälpa 

deltagarna med enkätsfrågorna tack vare sin närvaro. Innan enkäten utdelades fick varje 

deltagare information om att studien följde Vetenskapsrådets (2012) forskningsetiska 

principer, vilket innebar: att deltagarna informerades om studiens syfte, att det var frivilligt 

för deltagarna att delta, att deltagarna kunde avbryta deltagandet under och efter studiens 

gång, samt att materialet behandlades konfidentiellt. Deltagarna som fick enkäten i form av en 

webbenkät hade tillgång till samma information som enkäten i pappersform, informationen 

fanns istället då i länken till webbenkäten som mailades (se bilaga). Samtliga deltagare fick 

möjlighet att utnyttja författarnas mailadresser för eventuella frågor om enkäten eller studien.  

En vecka efter att webbenkäterna hade delats ut till den internationella företaget samt 

bilfirman, hade för få enkäter inkommit. Därför skickades det ut en påminnelse via deras 

arbetsgivare, vilket resulterade till ytterligare fem enkäter från det internationella företaget 

och fyra enkäter från bilfirman. 

 

Statistisk databearbetning 
 

Studien var en enkätundersökning och dataanalysen gjordes med statistikprogrammet SPSS, 

version 20.0. Fyra separata ANOVA-analyser för mixade mätningar med en 2 x 3 design 

utfördes, där åldersgrupper (yngre och äldre) och kön (män och kvinnor) var de oberoende 

variablerna och arbetsmotivation (autonomi, kompetens och samhörighet) och 

arbetstillfredsställelse (inre, yttre och generell arbetstillfredsställelse) utgjorde de beroende 

variablerna.  Alfanivån för att begå ett typ 1-fel bestämdes till 5 % (p < .05). 

 

 

Resultat 
 

 

Resultatet inleds med beskrivande statistik över en korrelationsanalys (se Tabell 1) som 

genomfördes för att undersöka hur de beroende variablerna korrelerade med varandra. Sedan 
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presenteras resultatet av analyserna för arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse i separata 

avsnitt.  

 

Tabell 1 

Pearson korrelation (r) mellan de beroende variablerna 

 1 2 3 4 5 6 7 8 M SD 

1. Kön –        ia ia 

2. Ålder -.05 –       ia ia 

3. Autonomi -.08 -.06 –      4.25 0.64 

4. Kompetens -.02 .06 .48*** –     4.43 0.65 

5. Samhörighet -.02 .20** .45*** .34** –    5.41 0.86 

6. Inre -.11 .34*** .44*** .35*** .68*** –   60.13 12.00 

7. Yttre -.16 .06 .65*** .35*** .52*** .68*** –  26.32 6.20 

8. Generell -.14 .24** .58*** .37*** .68*** .95*** .86*** – 96.01 18.41 

Not. N = 97. *p < .10, **p < .05, ***p < .01 

ia: Icke applicerbart. 

 

Arbetsmotivation 
 

I Tabell 2 redovisas medelvärden och standardavvikelser för män, kvinnor, yngre och äldre 

med avseende på den upplevda arbetsmotivationen. 

 

Tabell 2 

Medelpoäng (och standardavvikelser) för upplevd arbetsmotivation beroende på kön och 

ålder 

Arbetsmotivation n Autonomi Kompetens Samhörighet 

Kön     

     Män 53 4.29 (0.69) 4.44 (0.61) 5.43 (0.81) 

     Kvinnor 44 4.19 (0.58) 4.41 (0.68) 5.38 ()0.93) 

Åldersgrupper     

     Yngre 48 4.29 (0.62) 4.38 (0.60) 5.23 (0.91) 

     Äldre 49 4.21 (0.67) 4.47 (0.70) 5.59 (0.78) 

 

Arbetsmotivation och kön. Det uppstod inga signifikanta skillnader mellan män och kvinnor 

med avseende på upplevd arbetsmotivation, F(1, 95) = .25, p > .05, och interaktionseffekten 

mellan kön och arbetsmotivation var heller inte signifikant, F(2, 19) = .12, p > .05.  

 

Arbetsmotivation och ålder. Interaktionseffekten mellan ålder och arbetsmotivation var 

signifikant, F(2, 190) = 3.86, p < .05, och var disordinal. Detta innebär att de yngre upplevde 

högre motivation i form av autonomi men lägre motivation i form av kompetens och 

samhörighet än de äldre. Dock visade analysen inga signifikanta skillnader mellan 

åldersgrupperna yngre och äldre avseende graden av den upplevda arbetsmotivationen, F(1, 

95) = 1.10, p > .05. Interaktionseffekten mellan ålder och motivationsform illustreras med 

hjälp av Figur 1 
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Figur 1. Upplevd arbetsmotivation som en funktion av ålder och motivationsform 

Skalans variationsvidd 1 – 7. 

 

Arbetstillfredsställelse 

 
I Tabell 3 redovisas medelvärden och standardavvikelser för män, kvinnor, yngre och äldre 

med avseende på den upplevda arbetstillfredsställelsen.  

 

Tabell 3 

Medelpoäng (och standardavvikelser) för upplevd arbetstillfredsställelse beroende på kön och 

ålder 

Arbetstillfredsställelse n Inre Yttre Generell 

Kön     

     Män 53 61.38 (11.73) 27.26 (6.52) 98.45 (18.89) 

     Kvinnor 44 58.61 (12.27) 25.20 (5.65) 93.06 (17.56) 

Åldersgrupper     

     Yngre 48 55.93 (12.34) 25.95 (6.63) 91.45 (20.31) 

     Äldre 49 64.24 (10.19) 26.69 (5.79) 100.46 (15.26) 

 
Arbetstillfredsställelse och kön. Resultatet för upplevd arbetstillfredsställelse beroende på kön 

visade inga signifikanta skillnader mellan män och kvinnor, F(1, 95) = 2.04, p > .05. Det 

uppstod heller inte någon interaktionseffekt mellan kön och typ av arbetstillfredsställelse, F(2, 

19) = 1.36, p > .05. 

 

Arbetstillfredsställelse och ålder. Analysen visade signifikanta skillnader i den upplevda 

arbetstillfredsställelsen beroende på ålder, där de äldre deltagarna (41-65 år) upplevde en 

högre grad av inre, yttre och generell arbetstillfredsställelse än de yngre deltagarna (18-40 år), 

F(1, 95) = 6.75, p < .05, η2 = .06. Skillnaderna i upplevd yttre arbetstillfredsställelse var 

däremot marginella i jämförelse med den inre och generella arbetstillfredsställelsen.  Även 

interaktionseffekten mellan ålder och typ av arbetstillfredsställelse var signifikant, F(2, 190) = 

10.38, p < .05. Skillnaderna i upplevd arbetstillfredsställelse bland de yngre och äldre 

illustreras med hjälp av Figur 2 nedan. 
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Figur 2. Upplevd arbetstillfredsställelse som en funktion av ålder och typ av 

arbetstillfredsställelse 

Skalans variationsvidd 1 – 7 

 

 

Diskussion 
 

 

Studiens utgångspunkt var att undersöka om det fanns några skillnader i upplevd 

arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse bland anställda beroende på deras kön och ålder. 

Resultatet visade att det finnas signifikanta skillnader i anställdas upplevda arbetsmotivation 

& arbetstillfredsställelse beroende på ålder, men inte på kön. Korrelationsanalysen mellan 

delskalorna i arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse visade på ett starkt positivt samband 

mellan samtliga oberoende variabler. Detta är i enighet med Richer et al. (2002) studie som 

visade att inre arbetsmotivation i form av autonomi, kompetens och samhörighet har en direkt 

påverkan på den anställdes arbetstillfredsställelse, där en hög grad av upplevd inre 

arbetsmotivation leder till ökad arbetstillfredsställelse Vidare visade resultatet att det inte 

fanns några signifikanta könsskillnader i upplevd arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse 

bland deltagarna. Detta resultat överensstämmer med Eskildsens et al. (2004) resonemang om 

att det inte finns något signifikant samband mellan kön och upplevd arbetsmotivation. 

Resultatet ger också stöd till flera tidigare studier kring könsskillnader i upplevd 

arbetstillfredsställelse som har kommit fram till att det inte finns några signifikanta skillnader 

mellan män och kvinnors arbetstillfredsställelse (Spector, 1997). De signifikanta skillnaderna 

i upplevd arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse som denna studie visade var relaterade 

till den oberoende variabeln ålder och diskuteras nedan. 

 

Arbetsmotivation 
 



11 

 

Koojis et al. (2011) resonemang om att det är typen av motivation som ändras i takt med 

stigande ålder, där de äldre i högre grad än yngre anställda drivs av inre motivationsfaktorer 

fick stöd av resultatet i denna studie. Detta genom en interaktionseffekt mellan ålder och 

motivationsform som visade att de äldre anställda upplevde en högre grad av arbetsmotivation 

än de yngre anställda i form av kompetens och samhörighet, vilka betraktas som inre 

motivationsfaktorer i Herzbergs tvåfaktorteori. (Herzberg, 2003). Resultatet visade också att 

de yngre deltagarna hade en högre arbetsmotivation gällande autonomi. Enligt teorin Job 

Facet Model (se Behson et al, 2000) så innebär autonomi att den anställde ska få tillgång till 

arbetsuppgifter som är anpassade till individens förmåga, samtidigt som det skapar värde för 

andra, och feedback som leder till att individen utvecklas. Dessa behov leder till att individen 

känner ett större ansvar och meningsfullhet i sin arbetsuppgift, därmed motiveras individen. 

Job Facet Model teorin påvisar vad organisationer kan göra för sina yngre anställda, och det 

är att utforma arbetet utifrån individens kompetens och förmåga. Dessa arbetsuppgifter kan 

innebära självständiga arbetsuppgifter, men med tydliga instruktioner, anpassade 

arbetsuppgifter som individen kan klara av och feedback som leder till utveckling. Äldre 

anställda, enligt resultatet i föreliggande studien, upplever en högre samhörighet och 

kompetens. Det kan bero på att de redan har gått igenom fasen som en yngre anställd gör, 

vilket innebär feedback, som leder till utveckling, och som i sin tur leder till kompetens. De 

äldre anställda hade också en högre samhörighet, vilket kan möjligtvis bero på att de har en 

familj, som kan innebära att det är mer alldagligt med socialt arbete.  

Enligt Adams rättviseteori (se le Grand, 2003) jämför medarbetare subjektivt sina 

prestationer med varandra, samt vad dessa prestationer leder till för belöning och 

uppskattning. Om två individer presterar likvärdigt och ändå får olika uppskattningar och 

belöningar, så leder det till att motivationen sjunker hos den som får minst uppskattning eller 

belöning. Därför kan det vara viktigt för en organisation att tänka på detta när en yngre 

anställd, som tjänar mindre, och en äldre anställd, som tjänar mer, presterar på samma sätt i 

arbetet. Det kan leda till att motivation sjunker hos de yngre anställda.       

 

Arbetstillfredsställelse 

 
Eskildsen et al. (2004) undersökningsresultat kring arbetstillfredsställelse som visade att äldre 

trivs bättre i sina arbeten fick också stöd av denna studies resultat. De äldre deltagarna i denna 

studie upplevde en högre grad av både den inre och yttre arbetstillfredsställelsen än de yngre 

deltagarna. Den generella tillfredsställelsen är en summa av den inre och yttre 

tillfredställelsen och därför faller det naturligt att även denna typ av tillfredsställelse var högre 

hos de äldre. Att de äldre deltagarna dessutom hade en högre generell arbetstillfredsställelse 

kan jämföras med Westover och Taylor (2010) teori om att både inre och yttre belöningar är 

viktiga för den generella arbetstillfredsställelse, och att deras betydelse kan skifta över tid. 

Frågan är varför äldre anställda har en högre arbetstillfredsställelse, både i denna studie och 

tidigare studier (Eskildsen et al., 2004). En tes kan vara Hackman och Oldhams teori om Job 

Characteristics Model (JMC) (se Behson et al., 2000). JCM delas in i fem olika psykologiska 

behov, vilka är autonomi, meningsfullhet, behovet av feedback, uppgiftsidentitet, och 

uppgiftsvariation. För att en individ ska få känna större tillfredsställelse i sitt arbete krävs t.ex. 

meningsfullhet, som innebär att man i arbetet får utnyttja sina kompetenser, feedback, som 

innebär att individen får återkoppling från ledningen för att kunna reflektera över sin 

prestation och utveckla samt utöka sina färdigheter.  

Äldre anställda saknar oftast inte dessa fem psykologiska behov i JCM eftersom de har mer 

erfarenhet och därmed mer kunskap i arbetet. Det leder till att de äldre anställda blir mer 

tillfredsställda eftersom de kan hantera sina arbetsuppgifter med självsäkerhet och undviker 

därmed psykisk ohälsa (Spector, 2008), tillskillnad från sina unga arbetskollegor, som gärna 
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vill ta ett större ansvar (unga deltagare hade en högre autonomi i denna studie), men som inte 

är lika självsäkra i arbetet som äldre anställda, vilket leder till för stor ansvar för 

arbetsuppgifter som kräver erfarenhet, och det leder till en låg arbetstillfredsställelse. Ross 

och Staw (1985) personlighetsteori tyder också på att individens egenskaper och erfarenheter 

är basalt när det kommer till individens arbetstillfredsställelse, mer erfarenhet leder till en 

högre arbetstillfredsställelse, medan oerfarenhet leder till en lägre arbetstillfredsställelse. Utan 

kompetens och kompetensutveckling i arbetet så leder det inte till högre lön (yttre 

arbetstillfredsställelse) och uppskattning i arbetet (inre arbetstillfredsställelse). Av den 

orsaken är det inte så märkligt att äldre deltagare, som har mer erfarenhet, hade högre 

arbetstillfredsställelse än unga deltagare i denna studie. Slutsatsen är att det är rutin i arbetet, 

vilket kommer från erfarenhet, som leder till en hög arbetstillfredsställelse, och det saknar 

oftast yngre anställda pga. få antal år i arbetet.         

 

Svagheter och styrkor 
 

Förutom kön och ålder kan det ha funnits ytterligare faktorer som påverkat de beroende 

variablerna arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse som t.ex. deltagarnas yrkesroll eller 

arbetsklimatet på respektive arbetsplats. Därför blir det svårt att endast utgå från kön och ålder 

som bakomliggande förklaringsfaktorer till upplevd arbetsmotivation och 

arbetstillfredsställelse. Samtidigt utifrån deltagarantalet i undersökningen bör viss försiktighet 

iakttas gällande generalisering, Dock visade föreliggande studie ett signifikant resultat om att 

äldre deltagare motiverades i högre utsträckning av inre motivationskomponenter 

(samhörighet och kompetens), vilket stämmer överens med tidigare studier (Herzberg, 2003; 

Koojis et al., 2011). Dessutom visade en tidigare studie kring arbetstillfredsställelse 

(Eskildsen et al., 2004) att äldre anställda hade en högre tillfredsställelse i arbetet än unga 

anställda, vilket stämmer överens med föreliggande studie där de äldre deltagarna upplevde en 

högre utsträckning av både den inre respektive yttre arbetstillfredsställelsen än de yngre 

deltagarna. På samma vis visade föreliggande studie, precis som tidigare studier (Eskildsens 

et al., 2004; Spector, 1997), att det inte föreligger en signifikant skillnad mellan kön och 

upplevd arbetsmotivation samt arbetstillfredsställelse. Med hänsyn till det kan det konstateras, 

oberoende av yrkesrollen, så föreligger det en generell signifikant skillnad mellan unga och 

äldre anställda i upplevd arbetsmotivation samt arbetstillfredsställelse, och ingen signifikant 

skillnad mellan kön och upplevd arbetsmotivation samt arbetstillfredsställelse.  

En nackdel som finns med att maila ut webbenkäter jämfört med att dela ut enkäterna i 

pappersform på plats är att inte vara tillgänglig för att svara på eventuella frågor. Då finns en 

risk att deltagaren missuppfattar en väsentlig fråga och hoppar den eller svarar med en viss 

osäkerhet, vilket skulle leda till systematiska fel. Denna risk var därför högre i samband med 

webb-versionen av enkäten då det inte framkom en personlig kontakt med deltagarna när de 

fyllde i enkäterna, och därför gick det inte att påverka situationen. En annan nackdel var 

deltagarens anonymitet som medförde ett problem när påminnelsen skulle skickas ut då för få 

webbenkäter hade inkommit, istället fick arbetsgivaren ansvaret att skicka ut påminnelsen. 

Svarsfrekvensen kunde ha varit högre om författarna personligen delade ut enkäterna till 

deltagarna. Något som dock hjälpte i studien var att författarna lade ut sina kontaktuppgifter i 

enkäterna och genom det fick deltagarna möjlighet att ställa frågor ifall de hade funderingar 

över och utöver enkäten eller studien Det kanske mest allvarliga misstaget som gjordes i 

studien var att deltagarens ålder i enkäten endast kunde anges med ålderskategorier istället för 

faktisk ålder, vilket gjorde att medelvärdet och standardavvikelsen inte kunde beräknas.  

 

Vidare forskning 
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Vad resultatet i föreliggande studie kan ge för nytta i vanliga vardagen är att skillnaderna i 

upplevd arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse är mer kopplade till ålder än kön. Idag 

präglas samhället av att kvoten mellan kvinnor och män ska vara jämbördig i arbetsplatsen, 

men resultatet i denna studie visar att det istället är skillnaden mellan yngre och äldre 

anställda, oavsett kön, som ger skillnad i arbetet. Givetvis är det viktigt att det ska vara 

jämställd mellan kvinnor och män gällande lön och anställning, men det som faktiskt ger 

värde för en organisation produktivt, är vilken ålder individen har. Vad den här studien kan 

kortfattat leda till är att det inte spelar någon roll vilken kön hen har, utan i arbetet handlar det 

om sakuppgiften, och där spelar individens ålder den största rollen.       

 För vidare forskning skulle ett större urval uppskattas då föreliggande studien hade för få 

deltagare och kan därför inte generaliseras. Resultatet av föreliggande studie visar att unga 

deltagare har både lägre arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation än äldre deltagare. Då det 

har visats i tidigare studier (Andersson, Gudmudson & Lundberg, 2009) att en anställd som är 

tillfredsställd och motiverad är mer produktiv i arbetsplatsen vore det intressant att undersöka 

vad arbetsgivaren kan vinna rent ekonomiskt med att endast ha äldre anställda.  
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