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Abstract 

Martinsson, My (2016). Difference in job satisfaction between men and women in a 

mixed-gender organization. Project work in Health at work 15 credits, University of 

Gävle. 

The aim of this study was to examine if there is a difference in job satisfaction between 

men and women in a mixed-gender organization. This by   comparing men’s and 

women's job satisfaction based on the work as whole, work tasks and division of labor. 

Previous research differs in this question, when there is not enough clear relationships 

that strengthen this and varying results have been demonstrated. Through a cross-

sectional design, based on a survey, employees in two identical supermarkets were 

included in the study. Three Mann-Whitney U-tests were then carried out to answer the 

study questions. The results indicate that there is no significant difference in job 

satisfaction between men and women. Likewise, there is also no marked differences 

between men and women in the examined variables, age, length of employment, work 

environment, motivation and work commitment, which is assumed to be a possible 

explanation to why gender differences in job satisfaction has not been found. As a result 

of the low sample in the study the results and conclusions that are presented are not 

reliable.  This study can therefore be seen as a preliminary study for future research that 

intends to examine gender differences in job satisfaction. 

 

Keywords: Job satisfaction, gender difference, work tasks, division of labor, mixed-

gender organization 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning 

Martinsson, My (2016). Skillnad i arbetstillfredsställelse mellan män och kvinnor inom 

en könsblandad organisation. Projektkurs arbetshälsovetenskap 15hp, Högskolan i 

Gävle. 

Syftet med denna studie var att undersöka om det föreligger en skillnad i 

arbetstillfredsställelse mellan män och kvinnor inom en könsblandad organisation. Detta 

genom att jämföra män och kvinnors arbetstillfredsställelse vad gäller arbetet som 

helhet, arbetsuppgifter och fördelning av arbetsuppgifter. Tidigare forskning är inte 

entydiga i denna fråga, då det inte finns tillräckligt klara samband som stärker detta och 

då varierande resultat har påvisats. Genom en tvärsnittsdesign, baserad på en 

enkätundersökning, har anställda inom två identiska stormarknader inkluderats i 

studien. För att besvara studiens frågeställningar har tre Mann-Whitney U-tester utförts. 

Resultatet från genomförd studie indikerar att det inte föreligger någon signifikant 

skillnad i arbetstillfredsställelse mellan män och kvinnor. Likaså föreligger det inga 

markanta skillnader mellan män och kvinnor i de studerande variablerna, ålder, 

anställningslängd, arbetsmiljö, motivation och engagemang, vilket kan antas vara en 

rimlig förklaring till varför könsskillnader i arbetstillfredsställelse inte har påträffats. 

Som en följd av det låga deltagandet i studien är dock inte de resultat och slutsatser som 

presenteras tillförlitliga. Denna studie kan således ses som en förstudie för framtida 

forskning som ämnar undersöka könsskillnader i arbetstillfredsställelse. 

 
 
Nyckelord: Arbetstillfredsställelse, könsskillnader, arbetsuppgifter, arbetsfördelning, 
könsblandad organisation  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Förord 

Jag vill börja med att tacka alla som har gjort mitt uppsatsarbete möjligt. Jag vill även 

rikta ett stort tack till medverkande stormarknader och de 26 respondenter som tog sig 

tid till att besvara enkäten. Slutligen ett varmt tack till min handledare Svend Erik 

Mathiassen för ditt fantastiska engagemang och stöd genom hela arbetets gång.  

Gävle, december, 2016. 

 

My Martinsson  

Högskolan i Gävle 
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1.   Bakgrund  

1.1 Ojämställdhet i arbetslivet  

Idag finns det omfattande forskning som visar på hur ojämställdhet i arbetslivet 

förekommer på våra arbetsplatser. Elwér, Harryson, Bolin och Hammarström (2013) 

lyfter fram att vid ojämlika situationer i arbetslivet är det oftast kvinnor som blir 

missgynnande. I en kunskapsrapport publicerad av Arbetsmiljöverket beskriver Lewis 

och Mathiassen (2013) att kvinnor rapporterar högre grad av psykisk ohälsa och 

belastningsskador än män. En bakomliggande faktor är att män och kvinnor skiljer sig 

åt fysiologiskt och belastas därmed på olika sätt. En annan faktor är skillnaden av 

arbetsvillkor (Ibid). Sverige har en könssegregerad arbetsmarknad, år 2012 var det 

enbart 14 procent av kvinnorna och 13 procent av männen som arbetade inom yrken 

med en jämn könsfördelning (Arbetsmiljöverket, 2016). Vidare har kvinnodominerade 

yrken en högre arbetsbelastning än yrken som är mansdominerande (Ibid). Hedborg 

(2014) bekräftar att kvinnor som befinner sig inom andra yrkessektorer än män tenderar 

ha sämre arbetsvillkor. De mest positiva arbetsvillkoren återfinns inom arbeten med en 

jämn könsfördelning (Arbetsmiljöverket, 2016). Trots detta tenderar kvinnors sämre 

arbetsvillkor även föreligga inom könsblandade organisationer (Hedborg, 2014).  

 

Hedborg (2014) beskriver att ”arbetsvillkoren bestäms inte bara av psykiska, fysiska 

och fysikaliska faktorer utan också av arbetets innehåll och fördelningen av 

befogenheter” (s. 130). I en svensk studie gjord av Norlander et al. (1999) studerades 

kvinnliga och manliga fiskberedningsarbetare utifrån arbetsuppgifter, fysisk exponering 

och psykosociala faktorer. Trots samma yrke hade män och kvinnor olika 

arbetsuppgifter och det förekom tydliga könsskillnader i fysisk exponering och den 

psykosociala arbetsmiljön. Resultatet tyder på sämre arbetsvillkor för kvinnor än för 

män. Lewis och Mathiassen (2013) lyfter fram annan forskning som visar att män och 

kvinnor inom samma yrken ofta utför olika arbetsuppgifter. Generellt ges kvinnor mer 

repetitiva och handintensiva arbetsuppgifter och män arbetsuppgifter som kräver tyngre 

fysisk belastning men också ger mer variation (Ibid). Hägg, Ericson och Odenrick 

(2010) betonar att en god arbetsmiljö präglas av lagom belastning och stimulans i 

arbetet. Vidare beskriver Abrahamsson (2009) att en jämställd och könsblandad 
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organisation främjar en god hälsa och ökad produktivitet. Ali et al. (2014) betonar att en 

organisation är som mest produktiv när de anställda är nöjda med sitt arbete. Hur nöjd 

en arbetstagare är, kommer till stor del att påverka kvaliteten på den tjänst hen utför 

(Orisatoki & Oguntibeju, 2010).  

 

1.2 Arbetstillfredsställelse  

Arbetstillfredsställelse har studerats inom olika sektorer i arbetslivet eftersom det inte 

enbart påverkar enskild individs engagemang och avsikt att stanna i organisationen, 

men också organisationens vitalitet och effektivitet (Smerek & Peterson, 2006). Schultz 

och Schultz (2010) definierar arbetstillfredsställelse som de positiva och negativa 

känslor den anställde har gentemot sitt arbete och hur nöjd den anställde är med sina 

dagliga arbetsuppgifter. Vidare utgör motivation och förväntan i arbetet en väsentlig 

påverkan för arbetstillfredsställelsen (Ibid). Ali et al. (2014) definierar 

arbetstillfredsställelse som den anställdes allmänna inställning till arbetet och i vilket 

utsträckning den anställde är nöjd eller missnöjd med sitt arbete. Jung och Shin	  (2014) 

beskriver arbetstillfredsställelse som ett flerdimensionellt begrepp och menar att den 

anställde kan vara nöjd med en aspekt, såsom trygghet i anställningen, men missnöjd 

med en annan aspekt, såsom fördelning av arbetsuppgifter. För denna studie definieras 

arbetstillfredsställelse utifrån hur nöjd den anställde är med sina dagliga arbetsuppgifter 

samt hur nöjd den anställde är med sitt arbete i helhet (Scultz & Schultz, 2010; Ali et 

al., 2014).  

 

1.2.1 Sambandet mellan arbetstillfredsställelse och arbetsuppgifter 

Jung och Shin (2014) lyfter fram att arbetstillfredsställelse är beroende av innebörden 

hos en given uppgift, såsom klarhet i arbetsuppgiften, uppgiftsautonomi och utövandet 

av arbetsuppgiften. Påverkansfaktorer för arbetstillfredsställelse är, enligt Spector 

(1997), arbetsomgivningen och faktorer förbundna med arbetsuppgifterna. Även 

individuella faktorer påverkar tillfredsställelsen i arbetet, såsom personlighet och 

tidigare erfarenhet, där ett ytterligare perspektiv är interaktionen mellan individen och 

arbetsuppgifterna (Spector, 1997). Ju mer arbetskraven överensstämmer med den 

anställdes personliga egenskaper desto mer tillfredsställelse upplever den anställde sina 
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arbetsuppgifter (Ibid). Uppgiftsvariation, genom att kunna variera sina färdigheter, 

förmågor och kunskaper och uppgiftens betydelse, är några faktorer som påverkar 

meningsfullheten i den anställdes arbetsuppgifter (Hackman och Oldham, 1980). Hur 

meningsfulla arbetsuppgifterna upplevs vara har vidare en väsentlig påverkan för den 

anställdes arbetsprestation, motivation och tillfredsställelse i arbetet (Ibid). 

 

Jung & Shin (2014) studerade effekten av arbetskompetens för tillfredsställelse i 

arbetet. Resultaten visade att arbetsmiljön, den faktiska arbetsuppgiften och trivsel inom 

arbetet var tre väsentliga faktorer för att känna arbetstillfredsställelse. Den inre 

motivationen och det externa belöningssystemet var också viktiga komponenter. Vidare 

var den inre motivationen som störst då arbetstillfredsställelsen mättes inom den 

faktiska arbetsuppgiften, vilket indikerar att den anställdes inre motivation och 

arbetstillfredsställelse är starkt förbundet med vilken arbetsuppgift som utförs. En 

liknande upptäckt har rapporterats i Sasser och Sørensens (2016) studie som undersökte 

arbetsprestation inom primär arbetsuppgift för arbetstillfredsställelse och välbefinnande. 

Resultaten tyder på ett samband mellan primär arbetsuppgift, arbetstillfredsställelse och 

välbefinnande.  

 

1.3 Könsaspekter och arbetstillfredsställelse  

Forskning visar att kvinnliga arbetstagare med samma personliga egenskaper, utför 

samma arbetsuppgifter och med samma arbetsvärden rapporterar högre 

arbetstillfredsställelse än sina manliga motsvarigheter (Lewis & Mathiassen, 2013). I en 

studie gjord av Clark (1997) med avsikt att mäta könsskillnader i arbetstillfredsställelse, 

fann de att kvinnor uttrycker högre grad av arbetstillfredsställelse än män. Individuella 

och arbetsrelaterade egenskaper som påverkar tillfredsställelsen i arbetet skiljer sig åt 

markant efter kön (Clark, 1997; Zou, 2015). En eventuell förklaring är att kvinnor har 

lägre förväntan på sitt arbete än män (Clark, 1997). Clark (1997) hävdar att 

förväntningar påverkar arbetstillfredsställelsen och att kvinnor har lägre förväntningar i 

arbetslivet än män, vilket också resulterar i sämre positioner på arbetsmarknaden.  En 

annan eventuell förklaring är att män och kvinnor skiljer sig åt i vad de söker från 

anställningen (Zou, 2015). I en studie gjord av Bojanić (2014), som undersökte 

könsskillnader i arbetstillfredsställelse hos manliga och kvinnliga forskare, fann de dock 
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motsatta resultat. Resultaten tyder på att kvinnliga forskare uttrycker lägre grad av 

arbetstillfredsställelse än sina manliga kollegor. I andra studier (t ex Bönte & Krabel 

2014; Young, Kowalski, McCord & Petersen, 2012; Orisatoki & Oguntibeju, 2010) har 

könsskillnader i arbetstillfredsställelse inte påträffats alls.  

 

För ovanstående studier föreligger det en hög tillförlitlighet vad gäller de resultat och 

slutsatser som presenteras. I Zou (2015) studie, som har påvisat könsskillnader i 

arbetstillfredsställelse, genomfördes studien som en riksrepresentativ 

enkätundersökning mellan år 2006 och 2007, där urvalsstorleken bestod av 4110 

respondenter, varav 1926 män och 2184 kvinnor i åldrarna 20–65 år. Studiens enkät 

grundades på en sjugradig Likertskala. Bryman (2011) lyfter fram att vid mätning av 

attityder eller beteenden är en Likertskala en av de mest pålitliga metoderna. Både 

urvalsstorleken, könsfördelningen, datainsamlingsprocessen och analysprocessen ger 

upphov till en god generaliserbarhet och hög tillförlitlighet. Dock bestod även Young et 

al. (2012) studie, som har påvisat motsatta resultat, ett stort urval av 1867 respondenter 

och en enkätundersökning som är representativ för en hel population där 

undersökningen har pågått under längre tidsperiod. I Bojanić (2014) studie, som 

påvisade att det inte förelåg några könsskillnader i arbetstillfredsställelse, bestod 

urvalsstorleken av 400 respondenter, varav 213 män och 184 kvinnor. Som för 

ovanstående studier har även Bojanić (2014) studie baserats på enkätundersökning, 

vilket har analyserats utifrån en femgradig Likerskala, där frågeformuläret har haft en 

teoretisk utgångspunkt. Dessa tre studier är exempel på hur forskningen skiljer sig åt 

vad gäller frågan om det föreligger könsskillnader i arbetstillfredsställelse.  

 

1.4 Problemformulering  

Ojämställdhet i arbetslivet förekommer på våra arbetsplatser, framförallt inom den 

könssegregerade arbetsmarknaden där forskningen är eniga om att kvinnor har sämre 

arbetsvillkor och en högre arbetsbelastning än män. Dock saknas det forskning som 

tyder på detta inom organisationer med en jämn könsfördelning. Det finns även brist på 

nyligen publicerad forskning som belyser sambandet mellan könsskillnader och 

arbetstillfredsställelse och majoriteten av den forskning som existerar är publicerad 

utanför Sverige. Sasser och Sørensen (2016) föreslår att framtida forskning bör studera 
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anställdas subjektiva upplevelse av arbetsuppgifter i samband med 

arbetstillfredsställelse. Vidare är analyser av genusperspektiv på arbetsrelaterade 

faktorer och dess inverkan på hälsan sällsynta (Arbetsmiljöverket, 2013). Sandkull 

(2008) betonar detta och hävdar att genusteoretiska perspektiv inom den fysiska 

arbetsmiljön i samspel med organisatoriska strukturer och processer behöver utvecklas. 

Denna studie syftar således till att nå en ökad insikt om brist på jämställdhet i arbetslivet 

genom att belysa om det föreligger en skillnad i arbetstillfredsställelse mellan män och 

kvinnor inom en könsblandad organisation. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Studien ämnar undersöka om det föreligger en skillnad i arbetstillfredsställelse mellan 

män och kvinnor inom en könsblandad organisation. Detta genom att jämföra män och 

kvinnors arbetstillfredsställelse vad gäller arbetet som helhet, arbetsuppgifter och 

fördelning av arbetsuppgifter.  

 

2.2 Frågeställningar 

1.  Finns det någon skillnad i arbetstillfredsställelse mellan män och kvinnor vad 

gäller arbetet som helhet i en könsblandad organisation? 

2. Finns det någon skillnad i arbetstillfredsställelse mellan män och kvinnor vad 

gäller fördelning av arbetsuppgifter?  

3. Finns det någon skillnad i hur nöjda män och kvinnor är med sina   

arbetsuppgifter i en könsblandad organisation? 
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3. Metod 

3.1 Litteratursökning  

De vetenskapliga artiklar som har legat till grund för bakgrunden och 

problemformuleringen till denna studie söktes i högskolan i Gävles samsökningsportal 

Discovery och databasen Scopus. Discovery är en samstökningstjänst, vilket innebär att 

sökningen har skett i flera databaser samtidigt, såsom Taylor & francis, ScienceDirect, 

Ebscohost och PsycINFO. Kvalitetskriteriet som användes vid urvalet av de 

vetenskapliga artiklarna var avgränsat till peer-review, full text, engelsk text och 

publicerat under de senaste 10 åren. De vetenskapliga artiklarna har även varit 

begränsade till att inkludera abstract och titel. Övriga artiklar är funna via kedjesökning 

från de artiklar som framkom vid databassökningen och ett flertal relevanta artiklar är 

rekommenderade av författarens handledare. Sökorden som användes var; job 

satisfaction, work tasks, gender inequality, primary task, task differences, attitude, 

gender difference, workplace, women, division of labor between gender.  

 

3.2 Studiedesign 

Studien har utgått ifrån en tvärsnittsdesign. Datainsamling och analys har utförts genom 

en kvantitativ ansats.  

 

3.3 Urval  

Urvalet bygger på ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Då studien ämnar undersöka 

om det föreligger en skillnad i arbetstillfredsställelse mellan män och kvinnor inom en 

könsblandad organisation, har först en könsblandad organisation identifierats. Till denna 

studie har målsättningen varit att rekrytera stormarknader där det antas finnas en jämn 

könsfördelning och där varierande arbetsuppgifter förekommer. Detta har skett genom 

kontakt med de stormarknader som fanns placerade i närområdet.  Till denna studie har 

två identiska stormarknader rekryterats. Stormarknaderna tillhör samma 

stormarknadskedja och det föreligger identiska arbetsuppgifter inom respektive 

stormarknad. På de två utvalda stormarknaderna arbetade sammanlagt omkring 110 

anställda. Populationen har bestått av samtliga anställda, varav urvalsstorleken har varit 
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att inkludera så många respondenter som möjligt, d.v.s. så många anställda det finns 

inom urvalsramen.  

 

3.4 Datainsamling 

3.4.1 Instrument  

Studien har genomförts som en enkätundersökning. Olsson och Sörensen (2008) 

beskriver att enkätundersökningar ger möjlighet till att samla in information om ett 

större antal variabler, än exempelvis intervjuundersökningar, samtidigt som de ger en 

stor mängd information om ett begränsat antal variabler (Ibid). För att minimera risken 

för validitets- och reliabilitetsproblem har tidigare validerade och beprövade 

enkätformulär nyttjats. Den befintliga enkäten som har använts i studien (bilaga 1) har 

sin utgångspunkt från ett tidigare beprövat frågeformulär, Cargo och flygplanlastares 

arbetsförhållanden, vilket har använts och utvecklats inom högskolan i Gävle 

(Bergsten, Mathiassen & Vingård, 2012). Enkäten har inför den här studien reviderats 

så att den enbart belyser specifika frågor som rör arbetstillfredsställelse vad gäller 

arbetsuppgifter, arbetet som helhet och fördelning av arbetsuppgifter. Attityd, förväntan, 

motivation och engagemang är också variabler som lyfts fram i enkäten som 

komplement till de frågeställningar som studien ämnar besvara.  

 

Den befintliga enkäten har även kompletterats med enstaka frågor från den 

väletablerade enkäten Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ), som specifikt avser 

mäta arbetstillfredsställelse (Weiss, Dawis, England & Lofquist, 1967) och General 

Questionnaire for Psychological and Social Factors at Work (QPS Nordic-34+), som 

belyser psykologiska faktorer i arbetslivet (Dallner, Lidström, Elo & Skogstad, 2000). 
Då både MSQ och QPS Nordic-34+ innefattar frågor som främst rör arbetsmiljön och 

som inte är rimliga att ställa för att besvara studiens frågeställningar har endast ett fåtal 

specifika frågor tagits fram för enkäten. Den befintliga enkäten består av 30 frågor, 

uppdelade i fyra sektioner. Första sektionen belyser allmänna frågor gällande ålder, kön, 

anställningsform och fördelning av arbetsuppgifter. Den andra sektionen handlar om 

förväntan, arbetsmotivation och engagemang och den tredje sektionen om 

påverkansmöjligheter och krav. Den sista sektionen belyser arbetet i allmänhet vad 
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gäller total arbetstillfredsställelse. I samband med utformandet av enkäten har även ett 

följebrev (bilaga 2) konstruerats där det framgår vad studien ämnar undersöka och 

varför urvalsgruppen har valts ut till studien (Eljertsson, 2005). 

 

3.4.2 Tillvägagångssätt  

Inledningsvis kontaktades de stormarknader som fanns placerade i närområdet genom 

telefonkontakt med respektive butikschef. Den första stormarknaden som kontaktades 

avböjde deltagandet och därför kontaktades ytterligare två stormarknader. Av dessa 

tackade en ja till att medverka, men eftersom svarsfrekvensen visade sig vara mycket 

låg kontaktades ännu en stormarknad. Butikschefen inom respektive stormarknad 

uppgav vilka specifika arbetsuppgifter som förekom på stormarknaden så att 

utformandet av den befintliga enkäten har speglat dessa korrekt. De specifika 

arbetsuppgifterna var desamma inom båda stormarknaderna, likaså urvalsramen som 

bestod av att inkludera samtliga anställda.  

 

Innan enkätutdelningen ägde rum genomfördes en pilotstudie på en anställd som arbetar 

inom en identisk stormarknadskedja. Detta för att testa om frågorna i enkäten var 

begripliga och gick att besvara för en person i målgruppen samt stärka enkätens validitet 

och reliabilitet (Eljertsson, 2005). Sedan bestämdes datum, tidsåtgång och plats via 

telefonkontakt med respektive butikschef. Enkätundersökningen genomfördes under 

tidsperioden 20 juni – 4 juli 2016 på den första stormarknaden och 8 juli – 20 juli 2016 

på den andra stormarknaden. Butikschefen på respektive stormarknad tog ansvar för de 

utskrivna frågeformulären och informerades till att uppmana de anställda om att besvara 

enkäten, där de anställda fick möjlighet att besvara enkäten under arbetstid. För att de 

anställda inte skulle bli störda i utförandet av sina arbetsuppgifter och kunna besvara 

enkäten i lugn och ro, fanns enkäten tillgänglig att besvara i respektive stormarknads 

personalrum. Pennor och fack, varav ett för obesvarade- och ett för besvarade enkäter, 

fanns tillgängliga för de anställda i personalrummet, samt följebrev som gav ytterligare 

information om studien och dess syfte. Sammanlagt skrevs 70 frågeformulär ut. Dessa 

frågeformulär var avsedda för de 70 anställda som arbetade inom den första 

stormarknaden. De frågeformulär som inte blev besvarade nyttjades sedan inom den 

andra stormarknaden, där omkring 40 anställda arbetade. De enkätsvar som samlades in 
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försågs med löpnummer för identifikation vilket avsåg underlätta hanteringen av data 

som sedan har kodats för vidare bearbetning och analys i dataprogrammet SPSS.  

 

3.5 Analys  

Vid analys av data är det viktigt att alltid utgå från vilken forskningsfråga som studien 

ämnar få svar på, d.v.s. vilka variabler som har samlats in och som måste analyseras för 

att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2011). I denna studie är 

kön den oberoende variabeln och skattning av arbetstillfredsställelse samt fördelning av 

arbetsuppgifter den beroende variabeln. Det verktyg som har kommit till användning 

vid bearbetning och analys av insamlade data är statistikprogrammet SPSS.  

 

Frågorna i enkäten ligger på ordinalskalenivå då de är rangordnade efter en kategorisk 

ordning (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2010). För att urskilja fördelningen mellan 

män och kvinnor i de studerade variablerna redovisas deskriptiv statistik i form av 

tabeller och stapeldiagram. För bakgrundvariablerna ålder och anställningslängd 

används medelvärde (mean) som centralmått och standardavvikelse (SD) som 

spridningsmått. Signifikansvärdet i studien har legat på 0,05, d.v.s. att det är högst 5 

procent risk att den observerade effekten beror på slumpen. 

 

För att besvara studiens frågeställningar har tre Mann-Whitney U-tester utförts. Ett 

Mann-Whitney U-test undersöker skillnaden mellan två oberoende grupper och är ett 

icke-parametriskt test som är lämpligt att använda då variablerna är ordinaldata (Ibid). 

Med ett Mann-Whitney U-test går det att undersöka om en skillnad som kan ha 

uppkommit endast beror på slumpen eller kan verka vara sann. För att besvara 

frågeställning 1, 2 och 3 genomfördes den statistiska analysen på frågorna 28, 29 och 30 

i frågeformuläret (bilaga 1). Svarsalternativen för de tre Mann-Whitney U-testerna har 

besvarats på̊ en fyrgradig Likertskala. Svarsalternativen har sedan kodats i Value Labels 

som; ”1= mycket missnöjd”, ”2= missnöjd”, ”3= nöjd”, ”4= mycket nöjd”. Dessa 

poäng har vidare legat till underlag för att kunna genomföra en Mann-Whitney analys.  
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3.6 Etiska överväganden  

Studien har utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2014) för 

samhällsvetenskapliga och humanistiska studier. Dessa forskningsetiska principer 

beskrivs som ett krav vid etiska överväganden och presenteras utifrån; 

-   Informationskravet; Att berörda deltagare tydligt skall informeras om studiens 

syfte och innebörd av deltagandet.  

-   Konfidentalitetskravet; Att berörda deltagare skall ha full konfidentalitet, d.v.s. 

att utomstående ej skall igenkänna deltagarens identitet och att personuppgifter 

förvaras oåtkomligt för oberörda.  

-   Samtyckeskravet; Att berörda deltagare tydligt skall informeras om frivilligt 

deltagande och att de när som helst i undersökningen kan välja att avbryta 

deltagandet utan några negativa konsekvenser.  

-   Nyttjandekravet; Att de uppgifter och data som samlats in och behandlas under 

studiens gång endast skall nyttjas till studiens ändamål och inte användas eller 

behandlas vid andra sammanhang.  

Vid rekrytering med respektive stormarknad har butikschefen informerats om studiens 

syfte och innebörd av deltagandet samt att de anställda har full konfidentalitet och att 

det föreligger ett frivilligt deltagande. Denna information beskrivs även i det följebrev 

(bilaga 2) som har konstruerats till enkäten så att respondenterna blir fullt medvetna om 

vad studien ämnar undersöka. 

 

4. Resultat  

4.1 Deltagande och bortfall 

Av de 110 anställda som uppfyllde inklusionskriterierna deltog 26 personer av dessa, 

vilket motsvarar en svarsfrekvens på 24 procent. 84 personer i urvalet resulterade i 

bortfall, vilket motsvarar en bortfallsandel på 76 procent. Bortfallsandelen var större för 

stormarknad 1 än stormarknad 2. Majoriteten av bortfallen, 98 procent, bestod av 

objektsbortfall, vilket innebar att en hög andel frågeformulär inte var besvarade alls. 

Partiellt bortfall förekom också, vilket innebar att vissa frågor i frågeformuläret inte var 

besvarade. Nedan i tabell 1 presenteras resultatet av andel svar och bortfall. 
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Tabell 1. 
Deltagande och bortfall.  
Kategori    Stormarknad 1 Stormarknad 2 Samtliga (1+2) 

    Antal Procent Antal Procent                          Antal Procent 

Summa     70    100%  40    100%  110  100% 

Svar      10    14%  16    40%                                 26    24% 

     därav 

Fullständiga svar   10    100%  14    88%  24    92% 

Partiella svar         0      0%  2      12%  2      8% 

Bortfall     60    86%  24    60%  84    76% 

     därav 

Objektsbortfall       60    100%  22    92%  82    98%    

Partiellt bortfall      0      0%  2      8%  2      2% 

   

4.2 Bakgrundsvariabler   

Nedan i tabell 2 presenteras deskriptiv statistik över bakgrundvariabler.  

Tabell 2. 
Bakgrundsvariabler. Urval (N=26). 
Bakgrundsvariabler  N.  Procent. 

Kön    

Kvinna    15  58% 

Man    11  42% 

Anställningsform   

Tillsvidareanställd  19  73% 

Visstidsanställd   6  23% 

Annat   1  4% 

   Mean.  SD. 

Ålder(År)        

Kvinna   29,9  2,28 

Man   29,7  2,17 

Anställningslängd(År)    

Kvinna   4,5  0,87 

Man    4,5  1,18 

(Mean)= Medelvärdet.  

(SD)= Standardavvikelsen. 
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4.3 Skillnad i arbetstillfredsställelse för arbetet som helhet 

Nedan i figur 1 presenteras kvinnors- respektive mäns tillfredsställelse för arbetet som 

helhet.  

 

 
Figur 1. Tillfredsställelse för arbetet som helhet.  

  

Resultatet visar att majoriteten av både män och kvinnor är nöjda med arbetet som 

helhet. För att besvara frågeställning 1 och undersöka om det föreligger en signifikant 

skillnad i hur nöjda män och kvinnor är med arbetet som helhet utfördes ett Mann-

Whitney U-test på fråga 28 i frågeformuläret (bilaga 1). Det icke-parametriska testet 

inkluderade (N=13) kvinnor och (N=11) män och gav upphov till p-värdet 0,214, vilket 

överstiger signifikansnivån på 0,05. Resultatet indikerar att det inte föreligger någon 

signifikant skillnad mellan män och kvinnor i arbetstillfredsställelse vad gäller arbetet 

som helhet. 

 

Ett flertal faktorer kan ha betydelse för tillfredsställelsen i arbetet som helhet, såsom 

tillfredsställelsen med arbetsmiljön. Majoriteten av respondenterna, 67 procent, ansågs 

sig vara nöjda med arbetsmiljön och det förelåg inga markanta skillnader i hur nöjda 

män och kvinnor var. En annan faktor som kan ha betydelse för total 

arbetstillfredsställelse är hur mycket motivation och engagemang de anställda känner i 
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sitt arbete. Nedan i figur 2 presenteras kvinnors- respektive mäns subjektiva upplevelse 

av motivation och engagemang i arbetet.  

 

 
Figur 2. Motivation och engagemang i arbetet.  

  

Resultatet, som grundas på fråga 11 i frågeformuläret (bilaga 1), påvisar att kvinnor och 

män i lika hög grad känner sig motiverade och engagerade i arbetet. Däremot upplever 

en andel kvinnor, jämfört med en andel män, i mycket hög grad motivation och 

engagemang i arbetet. 
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4.4 Skillnad i arbetstillfredsställelse vad gäller arbetsfördelning  

Nedan i figur 3 presenteras kvinnors- respektive mäns fördelning av arbetsuppgifter.  

 

    
Figur 3. Fördelning av arbetsuppgifter. 

 

Resultatet visar att majoriteten av kvinnor arbetar inom färskvaror och kassalinjen och 

majoriteten av män inom dagligvaror och färskvaror. En mycket liten minoritet av 

männen arbetar inom kassalinjen, som är överrepresenterad av kvinnor. Nedan i figur 4 

presenteras kvinnors- respektive mäns tillfredsställelse vad gäller arbetsfördelning. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.Tillfredsställelse med arbetsfördelning. 
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Resultatet visar att kvinnor i högre grad än män är nöjda med att få arbeta med olika 

arbetsuppgifter från tid till annan. För att besvara frågeställning 2 och undersöka om det 

föreligger en signifikant skillnad i hur nöjda män och kvinnor är med fördelningen av 

arbetsuppgifter utfördes ett Mann-Whitney U-test på fråga 30 i frågeformuläret (bilaga 

1), där (N=13) kvinnor och (N=11) män inkluderades. Det icke-parametriska testet gav 

upphov till p-värdet 0,447, vilket överstiger signifikansnivån på 0,05. Resultatet 

indikerar att det inte föreligger någon signifikant skillnad mellan män och kvinnor i 

arbetstillfredsställelse vad gäller fördelning av arbetsuppgifter. 

 

4.5 Skillnad i arbetstillfredsställelse vad gäller arbetsuppgifter 

Nedan i figur 5 presenteras kvinnors- respektive mäns tillfredsställelse med 

arbetsuppgifter. 

 

 
Figur 5. Tillfredsställelse med arbetsuppgifter. 

  

Resultatet visar att majoritetan av både män och kvinnor är nöjda med sina 

arbetsuppgifter. För att besvara frågeställning 3 och undersöka om det föreligger en 

signifikant skillnad i hur nöjda män och kvinnor är med sina arbetsuppgifter utfördes ett 

Mann-Whitney U-test på fråga 29 i frågeformuläret (bilaga 1), där (N=13) kvinnor och 

(N=11) män inkluderades. Det icke-parametriska testet gav upphov till p-värdet 0,368, 
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vilket överstiger signifikansnivån på 0,05. Resultatet indikerar att det inte föreligger 

någon signifikant skillnad mellan män och kvinnor i arbetstillfredsställelse vad gäller 

arbetsuppgifter. 

 

En faktor som kan ha beydelse för tillfredsställelsen med arbetsuppgifter är den 

subjektiva upplevelsen av meningsfulla arbetsuppgifter.  Nedan i figur 6 presenteras 

kvinnors-  respektive mäns subjektiva upplevelse av meningsfulla arbetsuppgifter.  

 

  

Figur 6. Meningsfulla arbetsuppgifter. 

 
Resultatet visar att majoriteten av kvinnorna upplever arbetsuppgifterna i mycket hög 

grad samt i hög grad meningsfulla medan männen har en spridd fördelning i hur de 

upplever arbetsuppgifterna som meningsfulla.  
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5. Diskussion  

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka om det föreligger en skillnad i 

arbetstillfredsställelse mellan män och kvinnor inom en könsblandad organisation. Detta 

genom att jämföra män och kvinnors arbetstillfredsställelse vad gäller arbetet som 

helhet, arbetsuppgifter och fördelning av arbetsuppgifter. Resultaten visar att en sådan 

signifikant skillnad inte har påträffats.  

 

5.1.1 Skillnad i arbetstillfredsställelse för arbetet som helhet 

Resultatet visar att det inte föreligger någon signifikant skillnad i arbetstillfredsställelse 

mellan män och kvinnor vad gäller arbetet som helhet. Resultatet bekräftar vad tidigare 

studier lyfter fram (t ex Bönte & Krabel 2014; Young, Kowalski, McCord & Petersen, 

2012; Orisatoki & Oguntibeju, 2010). Dock är forskningen inte entydiga i denna fråga 

då flertal studier har påvisat varierande resultat gällande tillfredsställelse i arbetet. En 

rimlig påverkansfaktor är vilken studiepopulation som undersöks och inom vilket 

kontext. I Orisatoki och Oguntibeju (2010) studie som inte fann några könsskillnader i 

arbetstillfredsställelse genomfördes studien, liksom denna studie, på anställda inom en 

stormarknad. I Bojanić (2014) studie fann man dock könsskillnader i 

arbetstillfredsställelse. Men till skillnad från Orisatoki och Oguntibeju (2010) 

genomfördes Bojanić (2014) studie på universitetsanställda. Att utbildningsnivån 

påverkar vilken förväntan som finns i arbetet beskrivs av Zou (2015) som en förklaring 

till varför kvinnors arbetstillfredsställelse skiljer sig åt inom olika yrkeskategorier.  

 

Det kan finnas många påverkansfaktorer till varför könsskillnader i 

arbetstillfredsställelse inte påträffades i föreliggande studie. Påverkansfaktorer kan 

exempelvis vara den anställdes tillfredsställelse med arbetsmiljön eller vilken 

motivation och engagemang den anställde känner i arbetet. Schultz och Schultz (2010) 

understryker att motivation i arbetet ger upphov arbetstillfredsställelse. Även 

arbetsengagemang är väl associerat med total tillfredsställelse i arbetet (Weiqi, 2007). 

Vidare utgör också arbetsmiljön en väsentlig påverkan (Ibid). Resultaten av 

föreliggande studie visar dock att både män och kvinnor upplever arbetsmiljön lika bra. 
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Likaså föreligger det inga markanta skillnader i hur män och kvinnor upplever sig 

engagerade och motiverade i arbetet.  

 

Ålder och anställningslängd kan också ha betydelse för tillfredsställelsen i arbetet. 

Spector (1997) lyfter fram ett fåtal studier som har påvisat sambandet mellan ålder och 

arbetstillfredsställelse, där äldre anställda tycks vara mer nöjda med sitt arbete än yngre. 

Magee (2014) och Clark, Oswald och Warrs (1996) bekräftar att ålder har effekt på den 

anställdes tillfredsställelse i arbetet. Även anställningslängd påverkar hur nöjd den 

anställde är med sina dagliga arbetsuppgifter (Schultz & Schultz, 2010). En 

undersökning av Oshagbemi (2000) visade att de som varit anställda på sitt arbete under 

en längre tid var mer nöjda med sitt arbete än de som arbetat under en kortare tid. I 

föreliggande studie var dock anställningslängden 4,5 år och medelåldern 30 år för både 

män och kvinnor. Hade medelåldern eller anställningslängden för exempelvis män varit 

högre än för kvinnor, hade detta möjligtvis varit en påverkansfaktor för 

tillfredsställelsen i arbetet som vidare kunnat gett upphov till en skillnad i 

arbetstillfredsställelse mellan män och kvinnor.  

 

5.1.2 Skillnad i arbetstillfredsställelse utifrån arbetsuppgifter och arbetsfördelning 

Arbetsuppgifter och fördelning av arbetsuppgifter är två väsentliga komponenter för 

tillfredsställelsen i arbetet (Hackman & Oldham, 1980; Jung & Shin, 2014). Resultatet 

från föreliggande studie kunde inte påvisa att det förelåg någon signifikant skillnad 

mellan män och kvinnor i arbetstillfredsställelse vad gäller arbetsuppgifter. Likaså 

förelåg det ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor i arbetstillfredsställelse 

vad gäller arbetsfördelning. Resultatet visar att majoriteten av kvinnor arbetar inom 

färskvaror och i kassalinjen och majoriteten av män inom dagligvaror och färskvaror. 

En mycket liten minoritet av männen arbetar inom kassalinjen, som är 

överrepresenterad av kvinnor. Detta bekräftar tidigare studier som visar att kvinnor 

arbetar mer med repetitiva och handintensiva arbetsuppgifter (Lewis och Mathiassen, 

2013). Vidare betonar Lewis och Mathiassen (2013) att repetitiva och handintensiva 

arbetsuppgifter är en mycket förekommande fysisk belastningsfaktor för kvinnor som 

kan medföra ohälsa. Ett antagande är att arbetsuppgifter som medför sämre hälsa även 

ger upphov till lägre arbetstillfredsställelse (Arbetsmiljöverket, 2016). Dock visar 
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resultatet från genomförd studie att män och kvinnor är lika nöjda med sina 

arbetsuppgifter. Kvinnorna upplever även arbetsuppgifterna meningsfulla i högre grad 

än männen. En rimlig förklaring kan tänkas vara att kvinnorna, i högre grad än männen, 

har möjlighet till att kunna variera sina arbetsuppgifter, då det föreligger en mer 

varierad arbetsfördelning mellan dagligvaror, färskvaror och kassalinjen. Hackman och 

Oldham (1980) betonar att uppgiftsvariation påverkar meningsfullheten för den 

anställdes arbetsuppgifter.  

 

En aspekt som kan ha haft betydelse för resultatet och som föreliggande studie inte valt 

att undersöka är arbetstillfredsställelse inom enskilda arbetsuppgifter. I denna kontext 

kan könsskillnader framträda, att män och kvinnor värderar olika faktorer inom enskilda 

arbetsuppgifter för att känna tillfredsställelse. Det hade således varit intressant att belysa 

vilka faktorer som gett upphov till detta. I föreliggande studie studerades 

arbetsuppgifter och fördelning av arbetsuppgifter på ett övergripande sätt. Inom de tre 

arbetskategorierna, dagligvaror, färskvaror och kassalinjen, inkluderas således fler 

arbetsuppgifter (bilaga 1). Exempelvis kan en anställd, inom kassalinjen, arbeta 40 

procent i förbutik och 60 procent i kassa, vilket ger upphov till mer arbetsvariation än 

om den anställde enbart skulle arbeta 100 procent i kassa. Denna arbetsvariation kan 

vidare påverka hur nöjd den anställde är med sina dagliga arbetsuppgifter (Hackman & 

Oldham, 1980). En intressant aspekt hade således varit att ha studerat 

arbetsfördelningen mer ingående genom att undersöka hur arbetsfördelningen ser ut 

mellan män och kvinnor inom de befintliga arbetskategorierna.  

 

Trots att föreliggande studie valt att belysa viktiga komponenter i arbetet som kan 

tänkas påverka tillfredsställelsen i arbetet, föreligger det även flera andra faktorer som 

denna studie inte valt att belysa. Bland annat lyfter Zou (2015) fram att män värderar 

yttre belöningar för att känna tillfredsställelse i arbetet medan kvinnor betonar sociala 

relationer och flexibla arbetstider. Vidare har även individuella faktorer såsom 

värderingar, personlighet och tidigare erfarenhet en väsentlig inverkan på 

tillfredsställelsen i arbetet (Spector, 1997). Även om arbetstillfredsställelse har många 

påverkansfaktorer kan resultaten från ovanstående komponenter, såsom tillfredsställelse 

med arbetsuppgifter och fördelning av arbetsuppgifter, vara en rimlig förklaring till 
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varför könsskillnader i arbetstillfredsställelse inte har påträffats. Likaså har variablerna, 

anställningslängd, ålder, arbetsmiljö, motivation och engagemang, betydelse för 

arbetstillfredsställelsen där det heller inte framkom några markanta könsskillnader.  

 

5.2 Metoddiskussion 

Studiens metod, som har utgått från en kvantitativ ansatts i form av en tvärsnittsdesign, 

har den fördel att kunna undersöka samband mellan två eller flera variabler samt studera 

ett större urval individer vid ett enda tillfälle (Bryman, 2011). Valet av metod var 

således mest lämpad för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Dock kan valet 

av metod ha medfört vissa begränsningar som kan beaktas för framtida forskning. En 

kvalitativ ansats, såsom intervjuer, har den fördel att ge ett mer ingående perspektiv vad 

gäller män och kvinnors subjektiva upplevelse av arbetstillfredsställelse. Dock är en 

kvalitativ ansats begränsad genom att det inte går att förklara eller bevisa om samband 

föreligger (Ibid). En möjlig aspekt för framtida forskning är således att kombinera de 

två metodansatserna för en djupare analys av könsskillnader och arbetstillfredsställelse. 

 

Det mätinstrument som användes i studien avsågs vara mest lämpad för att kunna 

besvara studiens syfte och utformning. Mätinstrumentet som bygger på en 

självadministrerad enkät utformades med hjälp av tidigare validerade och beprövande 

frågeformulär. Detta underlättade för undersökningens reliabilitet och validitet. Dock 

har frågorna i de validerade och beprövade frågeformulären inte testats var för sig, 

vilket medför en lägre validitet och reliabilitet för den befintliga enkäten som har 

formats utifrån en sammansättning av utvalda frågor. För att öka validiteten och 

reliabiliteten för den befintliga enkäten genomfördes således en pilotundersökning. En 

nackdel med att använda sig av enkäter är dock att man aldrig kan vara säker på att 

respondenterna svarar sannenligt i sina svar (Eljertsson, 2005). En aspekt som inte 

studerades utifrån den befintliga enkäten var skillnad i arbetstillfredsställelse inom 

enskilda arbetsuppgifter, vilket är en undersökningsvariabel som rimligtvis kunnat 

påverkat resultatet. En annan aspekt som inte studerades var andel tid inom befintliga 

arbetsuppgifter, vilket kunnat gett svar på hur mycket uppgiftsvariation män och 

kvinnor har i sitt arbete. Hade enkäten varit utformad så att man kunnat undersöka dessa 

variabler är det rimligt att man kunnat belysa varför könsskillnader i 
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arbetstillfredsställelse inte påträffades. Dock var inte studiens primära syfte att belysa 

faktorer som ger upphov till arbetstillfredsställelse, utan enbart belysa om 

arbetstillfredsställelse föreligger inom könsblandade organisationer, men det kan 

således vara en intressant aspekt att beakta för framtida studier.  

 

I föreliggande studie undersöktes två identiska stormarknader, vilket medförde att 

undersökningsvariabler inte skiljde sig åt mellan respektive stormarknad. Detta 

underlättande vid bearbetning av analys och resultat. En förutsättning för att kunna 

genomföra denna studie var att organisationen var jämnt könsfördelad, d.v.s. att 

fördelningen innebar att 40–60 procent var kvinnor (Arbetsmiljöverket, 2016). Inom de 

två stormarknaderna förelåg en jämn könsfördelning, eftersom 58 procent var kvinnor 

och 42 procent var män. En nackdel med studien var dock antal deltagare (N=26), vilket 

utgav en mycket låg svarsfrekvens, 24 procent, och därmed begränsad tillförlitlighet för 

de resultat som presenteras. Med ett så litet urval kan generaliseringar bli osäkra och 

svårigheter med att hitta signifikanta skillnader mellan de studerande variablerna 

förekomma (Bryman, 2011).	   Resultaten hade möjligtvis varit annorlunda om det 

förekom en högre svarsfrekvens. Fler stormarknader kunde i efterhand ha kontaktats, 

men således hade även risken för att stormarknaderna skiljer sig åt blivit större och 

skattningar osäkra, vilket också medfört extra arbete vid bearbetning av analys. Detta 

hade heller inte varit möjligt på grund av den tidsram som fanns för insamling av data. 

För att öka svarsfrekvensen kunde återbesök inom respektive stormarknad ha skett för 

att påminna de anställda om att besvara enkäten. Butikschefen inom respektive 

stormarknad kunde även ha kontaktats via telefon för påminnelse om att uppmana de 

anställda till att besvara enkäten.  En aspekt som kan ha haft betydelse för den låga 

svarsfrekvensen var att de anställda inte fick en bild av vem som genomförde studien. 

Hade det förelagts en kort presentation om arbetet och dess syfte via ett personalmöte 

där de anställda även fått möjlighet till att ställa frågor vid oklarheter, är det rimligt att 

svarsfrekvensen hade varit högre. 

 

Vad som orsakat det höga bortfallet är oklart då omständigheter och förutsättningar kan 

ha varierat och därmed påverkat resultatet. Bortfallen kan exempelvis ha grundats i 

vägran, låg anträffbarhet, förhinder till att medverka eller övriga anledningar. De 
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partiella bortfallen kan ha grundats i att frågor har varit för svåra att förstå, känsliga 

eller att respondenten har glömt att besvara en fråga på grund av tidsbrist eller 

misstolkande information. För att motverka partiella bortfall genomfördes en pilotstudie 

i förebyggande syfte, där respondenten inte hade några problem med att besvara och 

förstå frågorna i enkäten. Dock genomfördes pilotstudien endast på en respondent. 

Möjligtvis hade det partiella bortfallet i denna studie varit lägre eller inte påträffats alls 

om pilotstudien genomfördes på fler respondenter och enkäten justerats mot bakgrund 

av pilotstudien.  Dock utgjorde objektbortfallen grunden till den låga svarsandelen.  En 

rimlig förklaring till det höga objektbortfallet kan ha varit att enkätundersökningen 

genomfördes under en tidsperiod då många anställda har avtalad ledighet. Detta kan ha 

orsakat att anställda arbetat under en högre arbetstakt och därmed inte har haft tid till att 

besvara enkäten. För att förstå den höga bortfallsandelen kunde butikschefen inom 

respektive stormarknad ha kontaktats för vidare information.  

 

På grund av den låga svarsandelen är dock inte studiens resultat tillförlitliga och det 

föreligger en osäker skattning i hur representativa de anställda är för målgruppen. En 

studie som har påvisat likande resultat, d.v.s. att det inte föreligger en skillnad i 

arbetstillfredsställelse mellan män och kvinnor, är Orisatoki och Oguntibeju (2010) 

studie som genomfördes på 111 anställda inom en stormarknad. För studien som 

grundades på en enkätundersökning var svarsfrekvensen 74 procent. Trots likande 

resultat och tydliga paralleller inom val av metod och studieobjekt till Orisatoki och 

Oguntibeju (2010) studie går det inte att hävda en generaliserbarhet utifrån detta, men 

det styrker dock de huvudresultat som presenteras.  

 

5.3 Slutsats 

Resultaten från genomförd studie indikerar att det inte föreligger någon signifikant 

skillnad i arbetstillfredsställelse mellan män och kvinnor inom de två undersökta 

stormarknaderna vad gäller arbetet som helhet, arbetsuppgifter och fördelning av 

arbetsuppgifter. En rimlig förklaring till varför inga signifikanta skillnader erhölls kan 

vara begräsningen med de få respondenter som ingick i studien, då detta medfört låg 

styrka i det test som utförts för att hitta signifikanta skillnader. Vidare kan ett flertal 

faktorer ha haft betydelse för resultatet, såsom anställningslängd, ålder, tillfredsställelse 
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med arbetsmiljön samt motivation och engagemang i arbetet. Inom dessa studerande 

variabler förelåg det inga markanta skillnader mellan män och kvinnor, vilket kan antas 

vara en rimlig förklaring till varför könsskillnader i arbetstillfredsställelse inte 

påträffades.  

 

5.4 Förslag till vidare forskning 

Som en följd av det låga deltagandet i studien försvårar det möjligheten till att 

generalisera de resultat och slutsatser som presenteras för målpopulationen då dessa inte 

är tillförlitliga. Denna studie kan således ses som en förstudie för framtida forskning 

som ämnar undersöka könsskillnader i arbetstillfredsställelse. Vidare utgör 

arbetstillfredsställelse ett flerdimensionellt begrepp som har många påverkansfaktorer. 

För att förstå dess komplexitet utifrån ett mer ingående perspektiv bör möjligtvis en 

kvantitativ ansats kombineras med en kvalitativ ansats. I föreliggande studie studerades 

arbetstillfredsställelse endast utifrån arbetsrelaterade faktorer. För en djupare analys bör 

framtida forskning även belysa individuella faktorer, såsom värderingar, personlighet 

och tidigare erfarenhet, i samspel med arbetstillfredsställelse.  

Forskningen är eniga om arbetsuppgifter har en mycket väsentlig påverkan för 

tillfredsställelsen i arbetet. Dock valde föreliggande studie att enbart studera 

arbetsuppgifter i samband med arbetstillfredsställelse på ett övergripande sätt. Framtida 

forskning bör således studera arbetsuppgifter utifrån ett mer ingående perspektiv, 

genom att belysa vilka faktorer inom enskilda arbetsuppgifter män och kvinnor värderar 

för att känna arbetstillfredsställelse och om det föreligger könsskillnader i 

arbetstillfredsställelse inom enskilda arbetsuppgifter. Med de resultat som vidare 

presenteras kan en arbetsfördelning utformas som främjar en jämställd arbetsplats, där 

både män och kvinnor upplever hög arbetstillfredsställelse.   
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