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Sammanfattning 

 

Syftet med denna kvantitativa studie var att undersöka om skillnad fanns bland 

tjänstemän inom stålindustrin avseende arbetstillfredsställelse i kön, ålder och anställningstid 

samt om interaktionseffekter fanns mellan de tre variablerna. Arbetstillfredsställelsen mättes 

genom en webbenkät i Google formulär utifrån utvalda dimensioner från mätinstrumentet 

Copenhagen Psychosocial Questionnaire 2 (COPSOQ 2). Dessa var arbetstillfredsställelsen 

med arbetet i helhet, ledningskvalitet, socialt stöd från överordnade, socialt stöd från kollegor 

samt social gemenskap. Enkäten skickades ut av HR-avdelningen via mail till alla 584 

tjänstemän på stålverket, 321 av dessa valde att delta i undersökningen vilket motsvarar en 

svarsfrekvens på 55 %.  I resultatet korrelerade alla dimensioner med varandra och slogs 

därför ihop till en variabel, total arbetstillfredsställelse. Ingen skillnad fanns i kön och ålder 

medan anställningstid visade signifikanta skillnader där arbetstillfredsställelsen sjunker ju 

längre man varit anställd. Inga signifikanta interaktionseffekter kunde urskiljas. 

 

Nyckelord: Arbetstillfredsställelse, tjänstemän, stålindustrin, COPSOQ II. 
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Abstract 

 

Title: Job satisfaction among officials in the steel industry 

- a comparison in gender, age and period of employment. 

 

The purpose of this quantitative study was to examine differences in gender, age and 

period of employment in job satisfaction. The study also examined interaction effects between 

the three independent variables. The study was conducted on officials at a workplace in the 

steel industry in Sweden. A survey was constructed in Google forms based on five selected 

dimensions from Copenhagen Psychosocial Questionnaire 2 (COPSOQ 2) that measured job 

satisfaction. The dimensions were the overall job satisfaction with work, quality of leadership, 

social support from superiors, social support from colleagues and social relations. All 584 

officials were invited to participate where 321 responded to the survey, which corresponds to 

a response rate of 55%. In the result, all dimensions were found to correlate with each other 

and were therefore combined into one variable, total job satisfaction. There was no significant 

difference in sex or age, while period of employment had a negative relationship with job 

satisfaction. No significant interaction effects could be distinguished. 

 

Key words: Job satisfaction, officials, steel industry, COPSOQ II.  
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Förord 

 

Vi vill tillägna ett stort tack till Lars Eriksson för hans vägledning under uppsatsens gång.  

 

Tack även till ledning, mellanchefer och HR på organisationen där studien genomfördes som 

visat intresse och varit mycket behjälpliga vid datainsamlingen.  

 

Ännu ett stort tack vill vi rikta till respondenterna som svarat på enkäten och gjort denna 

studie möjlig.  

 

Gävle, maj 2018 

Tilde Ivarsson & Linn Juvelin 
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Introduktion 

 

Arbetstillfredsställelse kan beskrivas som i vilken utsträckning en arbetstagare trivs 

med sitt arbete (Price & Mueller, 1992). Tillfredsställda medarbetare förbättrar organisationen 

genom ökat engagemang, prestationsförmåga, tillit till ledningen, högre självkänsla hos 

medarbetare och även till nöjdare kunder. Arbetstillfredsställelse är även den indikatorn som 

bidrar högst till medarbetares välbefinnande. En annan fördel med tillfredsställda medarbetare 

är att det minskar antal olycksfall på arbetsplatsen (Rubenowitz, 2004). Missnöjda 

medarbetare bidrar däremot till kostnader i form av hög personalomsättning, frånvaro och 

hälsovårdskostnader (Grawitch, Gottschalk & Muntz, 2006). Vilka faktorer som påverkar 

arbetstillfredsställelsen skiljer sig från olika individer (Spector, 1985). Faktorerna av 

betydelse förändras även över tid (Westover & Taylor, 2010; Rubenowitz, 2004). Det som 

påverkar vilka faktorer som spelar roll för arbetstillfredsställelsen är en slutprodukt av 

samspelet mellan individens personlighetsegenskaper, arbetsmiljön och relationer till över-, 

sido-, och underordnade (Rubenowitz, 2004).  

Tidigare forskning inom arbetstillfredsställelse kan härledas till Hawthorne-studierna 

på 1920-talet. Där visade resultatet att psykosociala faktorer har större betydelse än fysiska 

faktorer i arbetsmiljön för arbetstillfredsställelsen. Man kom även fram till att tillfredsställda 

medarbetare bidrar till högre produktivitet för verksamheten (Furnham, 2008; Rubenowitz, 

2004). Senare forskning lägger vikt vid att personligheten påverkar arbetstillfredsställelsen. 

Dawis, England och Lofquist (1964) förklarar genom teorin ”Theory of work adjustment” att 

individens interaktion med omgivande faktorer påverkar arbetstillfredsställelsen där 

personlighetsdrag, individens förmågor och behov är viktiga för interaktionen. När förmågor 

och behov stämmer överens med vad arbetsplatsen erbjuder leder detta till ökad trivsel. Judge, 

Heller och Mount (2002) delar uppfattningen att personligheten påverkar 

arbetstillfredsställelsen och beskriver vidare att extroverta personer är mer tillfredsställda än 

introverta personer.  

Det är sedan 1977 reglerat i lag att arbetsgivaren ska främja den psykosociala 

arbetsmiljön. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetstagare ges möjlighet att medverka i 

utformningen av sin egen arbetssituation och ges möjlighet till variation, social kontakt och 

samarbete. Arbetsförhållandena ska även ges möjlighet till personlig och yrkesmässig 

utveckling (AML, SFS: 1977:1160). Den psykiska ohälsan på arbetsplatser har  enligt 

Arbetsmiljöverket (2015) dock på senare årtionden ökat. Bidragande orsaker till detta är bland 

annat problem i relationer på arbetsplatsen som samarbetsproblem och mobbning. På grund av 
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den psykiska ohälsan infördes en ny föreskrift som behandlar organisatorisk och social 

arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 2015). I föreskriften regleras att arbetsgivaren måste 

tydliggöra, exempelvis i policy, att kränkande särbehandling inte får ske på arbetsplatsen. 

Föreskriften ställer även krav på att chefer och arbetsledare ska ha kunskaper i hur man 

förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling (AFS,  

SFS: 2015:4). 

I denna studie mäts arbetstillfredsställelsen utifrån dimensionerna 

arbetstillfredsställelsen i helhet, ledningskvalitet, socialt stöd från överordnade, socialt stöd 

från kollegor samt social gemenskap.  

Arbetstillfredsställelsen med arbetet i helhet fungerar som en indikator eftersom den 

inte säger något om orsakerna till varför man ligger högt eller lågt på självskattningsskalan 

och går inte heller att påverka specifikt. För att ta reda på orsakerna bakom måste man därför 

även undersöka andra dimensioner (Berthelsen, Westerlund, & Kristensen, 2014).  

Ledningskvalitet handlar om hur den anställde upplever den närmsta chefens 

ledarskap. Tre förutsättningar finns för hög ledningskvalitet vilket är ledarens personlighet, 

dennes kompetens och samarbetet med de anställda (Berthelsen et al., 2014). Hur 

organisation, medarbetare och ledare samspelar har visat sig inom forskning ha stor betydelse 

för arbetstillfredställelsen (Bernin, Nyberg & Theorell, 2005). Låg ledningskvalitet har flera 

negativa konsekvenser i form av högre frånvaro, utbrändhet och låg trivsel (Berthelsen et al., 

2014). 

Socialt stöd från överordnade fokuserar på hjälp, återkoppling och viljan att lyssna. 

Brist på socialt stöd kan vara en riskfaktor för utvecklandet av stress medan ett gott socialt 

stöd kan minska negativa konsekvenser såsom mobbning och höga krav. Lågt socialt stöd har 

däremot en koppling till låg trivsel och låg involvering i arbetet. I slutändan bidrar lågt socialt 

stöd från den närmsta chefen till att öka frånvaron (Berthelsen et al., 2014). 

Socialt stöd från kollegor är en viktig del av arbetsplatsens sociala nätverk. 

Dimensionen handlar om att få rätt hjälp vid rätt tidpunkt och att få relevant och tydlig 

konstruktiv kritik (Berthelsen et al., 2014). 

Den sociala gemenskapen har även den betydelse för arbetstillfredsställelsen. 

Dimensionen handlar om de anställdas samarbete och om det finns en känsla av gemenskap. 

Bra gemenskap med stöd och hjälp är speciellt viktigt där konflikter, skvaller och mobbning 

förekommer. En dålig social gemenskap påverkar arbetskvaliteten till det sämre, speciellt vid 

kundhantering (Berthelsen et al., 2014). 
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Arbetstillfredsställelse i förhållandet till kön 

Forskning kring könsskillnader i arbetstillfredsställelsen har lett till motsägelsefulla 

resultat. En del studier har visat att kvinnor är mer tillfredsställda än män (Kim, 2005). Detta 

argument styrks även av Clark, Oswald och Warrs (1996) studie som påvisar att kvinnor 

upplever högre grad av tillfredsställelse i arbetet än män. Enligt Spector (1997) kan detta bero 

på att kvinnor har lägre krav på sitt arbete vilket gör att de är mer tillfredsställda med sina 

arbeten. Andra studier har påvisat resultat som är omvända. En orsak till att män kan vara mer 

tillfredsställda än kvinnor, är att kvinnor generellt har färre utvecklingsmöjligheter och 

inflytande än männen (Bengtsson, Frankenberg & Wright, 1994). Dock har de flesta studier 

som undersökt skillnad mellan könen visat att det inte finns några större skillnader vid en 

jämförelse av män och kvinnor (Spector, 1997; Kim, 2005). Enligt Spector (1985) kan detta 

bero på att arbetstillfredsställelse istället är individanpassat och är därför inte relaterat till kön.  

Arbetstillfredsställelse i förhållandet till ålder 

Forskning har visat att äldre trivs bättre än yngre i sina arbeten (Eskildsen, Kristensen 

& Westlund, 2004; O´Brian & Dowling, 1981; White & Spector, 1987; Wright & Hamilton, 

1978). Man har dock inte kunnat dra exakta slutsatser vad detta kan bero på, även om flera 

hypoteser och teorier uppkommit (Clark et al., 1996; Glenn, Taylor & Weaver, 1977; White 

& Spector, 1987). Resultatet av detta samband saknar empiri då det finns brister i forskning 

som studerar andra faktorers inverkan till varför äldre trivs bättre än yngre. Forskning är inte 

heller överens om sambandet är linjärt eller u-format (Clark et al., 1996). Forskning som 

antyder att arbetstillfredsställelsen korrelerar u-format hävdar att arbetstillfredsställelsen är 

hög runt 20 års åldern när man börjar sina första arbeten och sjunker sedan fram till tidiga 

trettioårsåldern, är som lägst runt 40 år för att sedan öka och nå toppen av tillfredsställelse vid 

runt 60 år, och hålla sig på den nivån under resten av anställningstiden (Clark et al., 1996; 

Hunt & Saul, 1975).  

Arbetstillfredsställelse i förhållandet till anställningstid 

Enligt Boswell, Shipp och Payne (2009) sjunker arbetstillfredsställelsen ju längre man 

varit anställd. Detta kan bero på att nyanställda har större optimism och positivsm än om man 

varit anställd en längre period. Detta kallas för smekmånadsfasen där paralleller dras till de 

starka känslor som ett nyförälskat par har, för att sedan minska med tiden när man lärt känna 

varandra bättre.  

Föreliggande studie 

Det mätinstrument som används för att undersöka arbetstillfredsställelse är 

Copenhagen Psychosocial Questionarie 2 (COPSOQ 2) vilket är en validerad enkät för 
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kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatser. Den är konstruerad för att 

kunna välja ut dimensioner för det behov man har (Berthelsen et al., 2014). Fem ovan 

redovisade mått används för att mäta arbetstillfredsställelse.  

Studien genomförs inom stålindustrin som är en av de viktigaste branscherna i Europa. 

Tidigare studier inom branschen har främst fokuserat på medarbetares fysiska arbetsmiljö 

medan den psykosociala arbetsmiljön endast fått en liten uppmärksamhet. Studier har även 

haft ett stort fokus på arbetare då fysiska riskerna är stora inom industrin, medan 

tjänstemännen som även de har en stor del av verksamheten hamnat i skymundan. 

Avsaknaden av studier som rör tjänstemäns psykosociala arbetsmiljö är mycket 

anmärkningsvärt i en sådan viktig bransch (Bellingrath & Metzler, 2017).  

På organisationen där studien genomförs blev år 2016 en stor del tjänstemännen 

varslade och neddragningar gjordes på personalen (HR-avdelning på organisationen, 

personlig kommunikation, 31 Januari, 2018). Vid varslingar gäller, enligt Lagen om 

anställningsskydd (SFS: 1982:80), regeln sist-in-först-ut som anställd på organisationen. 

Detta bidrog då till att många tjänstemän som hade en kort anställningstid blev uppsagda på 

organisationen. Enligt Brockner (1992) kan detta påverka de kvarvarande som varit anställda 

en kortare tid på företaget att känna sig mindre tillfredsställda i form av ett fenomen kallat 

”Survival syndrome”. Detta innebär att när ett företag genomgår varsling och gör 

neddragningar av personalen minskar ofta moralen, effektiviteten och hängivenheten till 

företaget hos medarbetarna som inte förlorade arbetet. Detta på grund av att känslan av 

samhörighet med organisationen minskar samt att arbetstagarna upplever negativa effekter av 

anställningstryggheten, och därmed även arbetstillfredsställelsen. Med denna situation i 

åtanke kan de som varit anställda en kort tid på företaget tappat hängivenheten mot ledningen 

och vara orolig över att de är näst på tur, om det blir en till varsling.   

Syfte, frågeställningar och hypoteser 

Syftet med studien är att undersöka om skillnad finns bland tjänstemän avseende 

arbetstillfredsställelse i kön, ålder och anställningstid, samt om det föreligger några 

interaktionseffekter mellan de tre variablerna. Följande frågeställningar väljs ut för att besvara 

syftet. 

1.      Skiljer sig arbetstillfredsställelsen mellan kön? 

2.      Skiljer sig arbetstillfredsställelsen mellan ålder? 

3.      Skiljer sig arbetstillfredsställelse mellan anställningstid? 

4.      Förekommer interaktioner mellan oberoende variablerna kön, ålder och 

anställningstid? 
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I linje med ovan redovisad forskning är våra hypoteser att det inte finns någon skillnad 

bland män och kvinnor i arbetstillfredsställelse. Gällande ålder tror vi att 

arbetstillfredsställelsen ökar ju äldre man blir samt att arbetstillfredställelsen sjunker ju längre 

man varit anställd. 

Metod 

Deltagare och urval 

På organisationen där studien genomförs finns två yrkesgrupper, arbetare och 

tjänstemän. Alla tjänstemän på alla enheter i organisationen gavs möjlighet att få delta i 

studien. Kriterier för att delta var att man skulle vara anställd tjänsteman på organisationen. 

Antal tjänstemän i urvalsgruppen var 584 stycken. Av dessa deltog 321 tjänstemän vilket 

motsvarar en svarsfrekvens på 55%. Respondenterna var kvinnor och män i ålderspannet 25-

65 år med en anställningstid på 0-45 år. Inga interna eller externa bortfall gjordes i studien.  

Material/mätinstrument 

Datainsamling skedde i form av en webbenkät konstruerad i Google formulär (se 

bilaga 1) vilket är både dator- och mobilanpassat för enkel tillgång för respondenterna. 

Inledande i enkäten fanns ett missivbrev med syftet, etiska aspekter och kontaktuppgifter till 

oss. I första delen av enkäten ställdes frågor om kön, ålder och anställningstid. Kön var 

uppdelat i man och kvinna där 74,8% var män och 25,2% kvinnor av respondenterna.  

           Gällande ålder gavs information från organisationen att åldern hos tjänstemännen var 

25-65 år på arbetsplatsen. Därefter delades ålder upp i sex grupper, för att i resultatet kunna 

delas in i två eller tre nya grupper beroende på svarsfrekvens för att få en jämnare fördelning i 

varje grupp (se tabell 1 för åldersfördelningen av respondenterna i undersökningen). Ålder 

bestämdes efter genomförandet av undersökningen att delas upp i två nya grupper, yngre (25-

45 år) som 40,8% tillhörde samt äldre (46-65 år) som 59,2% av respondenterna tillhörde. 

Tabell 1. Antal respondenter i % som tillhörde respektive åldersgrupp (N=321).    

Ålder Procent av tillhörsgrupp 

25-31 år 5,6% 

32-38 år 15,0% 

39-45 år 20,2% 

46-52 år 30,8% 

53-59 år 16,8% 
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60-65 år 11,6% 

 

Gällande anställningstid gavs information från organisationen att den med kortast 

anställningstid hade arbetat i tre dagar och den med längst anställningstid arbetat i 45 år. Då 

delades även anställningstid in i sex grupper, för att i resultatet kunna delas in i två eller tre 

nya grupper beroende på svarsfrekvens (se tabell 2 för fördelningen av anställningstid hos 

respondenterna). Efter genomförandet av undersökningen delades anställningstid in tre nya 

grupper kort (0–14 år) som 43,9% tillhörde, medel (15–30 år) som 38,6% tillhörde samt 

längst (31-45 år) som 17,5% tillhörde. 

 

Tabell 2. Antal respondenter i % som tillhörde respektive grupp av anställningstid (N=321). 

Anställningstid Procent av tillhörsgrupp 

0-6 år 14,3% 

7-14 år 29,6% 

15-22 år 26,8% 

23-30 år 11,8% 

31-38 år 

39-45 år                                                

9,3% 

8,2% 

 

Den andra delen av enkäten mätte arbetstillfredsställelse. Efter rekommendationer från 

en universitetslektor/docent vid Psykologiska institutionen på Göteborgs universitet 

bestämdes att mätinstrumentet Copenhagen Psychosocial Questionnaire 2 (COPSOQ 2) skulle 

användas i studien (M. Eklöf. Personlig kommunikation, 20 februari, 2018). Den ursprungliga 

versionen har översatts enligt Berthelsen et al. (2014) till svenska år 2007 av Arvidsson, 

Johansson, Kolstrup och Pousette vilket var den version som användes. COPSOQ 2 är en 

omfattande enkät för att mäta psykosocial arbetsmiljö på arbetsplatser (Berthelsen et al., 

2014). Tolv dimensioner mäter arbetstillfredsställelse varav fem valdes ut för att undersöka 

syftet i studien. 

Tillfredsställelsen med arbetet i helhet mättes med fyra frågor (exempel, Hur 

tillfredsställd är du med: dina framtidsutsikter i jobbet?). Ledningskvalitet mättes med fyra 

frågor (exempel, I vilken utsträckning anser du att din närmaste chef: ser till att samtliga 

medarbetare har bra utvecklingsmöjligheter?), socialt stöd från överordnade med tre frågor 
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(exempel, Hur ofta talar din chef med dig om hur du utför ditt arbete?), socialt stöd från 

kollegor med tre frågor (exempel, Om du behöver, får du hjälp och stöd från dina kollegor?) 

samt social gemenskap med tre frågor (exempel, Är stämningen bra mellan dig och dina 

arbetskamrater?). Totalt mättes arbetstillfredsställelse med 17 frågor (Se bilaga 1 för 

frågorna). 

Respondenterna fick skatta utifrån en femgradig likertskala på alla frågor som mätte 

arbetstillfredsställelse där ett innebar att man var mycket tillfredsställd medan fem innebar att 

man var mycket otillfredsställd. 

Tillvägagångssätt 

Vid ett möte med HR informerades om studien och ett samtycke gavs om att få 

genomföra den på organisationen. Vid ett senare tillfälle presenterades studien på ett 

ledningsmöte där ett stort intresse för studien gavs, bestämmelser gjordes att inkludera alla 

tjänstemän på hela organisationen. Därefter konstruerades enkäten utifrån COPSOQ 2. 

Inledande i enkäten fanns ett missivbrev med information om vilka som genomförde studien, 

syftet, vilka undersökningen riktade sig till, att uppgifterna skulle hanteras konfidentiellt och 

att redovisningen av resultatet kommer ske på gruppnivå där ingen individ kommer kunna 

identifieras. Det informerades även om att enkäten skulle ta max fem minuter att besvara och 

att deltagandet var frivilligt med rätt till att avbryta sin medverkan. Avslutningsvis 

välkomnades att kontakta ansvariga för studien vid frågor och kontaktuppgifter till oss (se 

bilaga 1 för enkätens utformning).  

Efter enkäten färdigställts pilottestades den på åtta personer som fick ge kommentater 

om enkäten, därefter reviderades enkäten på grund av formaliafel till en slutgiltlig version. Ett 

mail skrevs som var det mail som skickades ut till respondenterna tillsammans med länken till 

enkäten. I mailet (se bilaga 2)  informerades även där om syftet, ansvariga, studiens relevans 

för tjänstemannen och om tidsåtgången för att besvara enkäten. Allt material skickades till HR 

och kommunikationschefen på organisationen som gav sitt godkännande. Därefter skickade 

HR ut mailet tillsammans med länken till enkäten till tjänstemännen. Samma dag som enkäten 

skickades ut la även HR upp information om enkäten på organisationens intranät. Enkäten var 

tillgänglig för svar i två veckor och en påminnelse skickades ut efter en vecka. När all data 

samlats in beräknades resultatet. När detta var beräknat skickades en sammanfattning till 

organisationen som i sin tur skickade ut till tjänstemännen som fick ta del av resultatet. 
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Design och dataanalys  

Resultatet beräknades i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics. Signifikansnivån för 

att betrakta skillnader sattes i korrelationen vid p<.01 och vid de univariata analyserna p<.05. 

En korrelation genomfördes för att mäta samvariationer mellan beroende variablerna. Då alla 

fem variabler korrelerade med varandra slogs de ihop till en ny beroende variabel som mätte 

total arbetstillfredsställelse. Univariata analyser genomfördes med kön i två lägen, ålder i två 

lägen och anställningstid i tre lägen för att mäta den totala arbetstillfredsställelsen.  

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska överväganden uppfylldes i enhet med de fyra individskyddskraven 

som specificerats av Vetenskapsrådet (2002). Informationskravet uppfylldes då det 

informerades om syftet med studien i både mail och enkäten. Samtyckeskravet uppfylldes då 

det var frivilligt att delta och att man hade rätt till att avbryta sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes då det informerades om att resultatet skulle redovisas på 

gruppnivå där ingen enskild individ skulle kunna identifieras. Respondenterna behövde inte 

heller logga in för att besvara enkäten eller ange några personliga uppgifter utöver det som 

undersöktes. Nyttjandekravet uppfylldes då inga obehöriga fick ta del av uppgifterna. 

Insamlat material användes endast i avsett ändamål samt raderades efter studiens slut. 

Resultat 

 
En korrelation genomfördes för att se samband mellan de fem dimensionerna. 

Resultatet visade att de alla korrelerade med varandra (Se tabell 3).  

 

Tabell 3. Korrelation mellan de fem beroende variablerna för arbetstillfredsställelse i studien. 

Dimension 1 2 3 4 5 

1. Arbetstillfredsställelse i 

helhet 

-  -  -  -  -  

2. Ledningskvalitet .621**     

3. Socialt stöd från 

överordnade 

.599** .736**    

4. Socialt stöd från kollegor .525** .411** .411**   

5. Social gemenskap .467** .360** .280** .731**  

**Korrelation statistiskt signifikant vid p<.01. 
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Att alla beroende variabler korrelerar med varandra innebär att höga värden på den ena 

variabeln hänger ihop med höga värden på de andra variablerna. På grund av detta skapades 

en ny variabel som var ett samlat mått av den totala arbetstillfredställelsen där alla 

dimensioner ingick. Univariata analyser genomfördes därefter för att betrakta skillnader i kön, 

ålder och anställningstid med den totala arbetstillfredsställelsen. Då en etta på 

självskattningsskalan i enkäten innebar att man var mycket tillfredsställd och en femma att 

man var mycket otillfredsställd innebär ett lågt medelvärde i resultatet att man är mycket 

tillfredsställd och ett högt medelvärde att man är mycket otillfredsställd.  

Kön 

Resultatet visade inte på någon skillnad mellan män och kvinnor [F(1, 319)= 0,157, 

p=.692, 
2

p =.000]. Medelvärdet för män var M= 2,06 (SD=0.60) och kvinnor M= 2,03 

(SD=0.61).  

Ålder 

Resultatet visade inte heller på någon skillnad mellan yngre (25-45 år) och äldre (46-

65 år) [F(1, 319)= 2,380, p=.124, 
2

p =.007]. Medelvärdet för yngre var M= 1,99 (SD=0,58) 

och äldre M=2,10 (SD=0.61). 

Anställningstid 

Dock visade resultatet på signifikanta skillnader i anställningstid [F(2, 318)= 5,985, 

p=.003, 
2

p =.036] där de tjänstemän som varit anställda en kortare tid (0-14 år) var mer 

tillfredsställda på arbetet än de som arbetat en längre tid (31-45 år) p=.001. Kort 

anställningstid (0-14 år) visade även på högre arbetstillfredsställelse än de som arbetat en 

medellång tid (15-30 år) p=.024. Medelvärde för kort anställningstid (0-14 år) var M=1,94 

(SD=0,53), för medel (15-30 år) M=2,10 (SD=0.63) och för de som arbetat längst (31-45 år) 

M=2,25 (SD=0,65). 

Interaktionseffekter 

Inga signifikanta interaktionseffekter kunde urskiljas mellan kön, ålder och 

anställningstid.  

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om det fanns en skillnad bland tjänstemän 

avseende arbetstillfredsställelse i kön, ålder och anställningstid, samt om det förelåg några 

interaktionseffekter mellan de tre oberoende variablerna. Variablerna tillfredsställelsen på 

arbetet i helhet, ledningskvalitet, socialt stöd från överordnade, socialt stöd från kollegor samt 

social gemenskap visade sig korrelera med varandra. Generellt innebär detta att om 
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respondenten är tillfredsställd i den ena beroende variablen så är man även tillfredsställd i de 

andra variablerna då de mäter samma sak. På grund av detta skapades en ny beroende 

variabel, total arbetstillfredsställelse, som inkluderade alla dimensioner för att mäta 

arbetstillfredsställelse hos tjänstemännen. Univariata analyser med variabeln total 

arbetstillfredsställelse visade att det inte skiljer sig i varken kön eller ålder. Däremot visade 

resultatet på signifikanta skillnader i anställningstid där de med kort anställningstid (0-14 år) 

var mer tillfredsställda på arbetet än tjänstemännen med medel (15-30 år) och lång 

anställningstid (31-45 år). Resultatet visade inte på några signifikanta interaktionseffekter 

mellan kön, ålder och anställningstid. Slutsatsen är att könstillhörighet och ålder inte är av 

relevans för arbetstillfredsställelsen men att tillfredsställelsen på arbetet sjunker ju längre 

anställningstid man har. Detta stödjer tidigare forskning och hypoteser i kön och 

anställningstid medan studiens resultat i ålder strider mot detta.   

Kön 

Att det inte fanns någon skillnad av arbetstillfredsställelse i kön stämmer överens med 

de flesta tidigare studierna (Spector, 1997; Kim, 2005). Enligt Spector (1985) kan detta bero 

på att arbetstillfredsställelse är individanpassat, vilket även vi tror kan vara en orsak till denna 

studies resultat. Enligt Dawis et al. (1964) är det individens personlighetsdrag och förmågor 

som är viktiga för arbetstillfredsställelsen, detta är då inte beroende på om man är man eller 

kvinna. Det är dock möjligt att frånvaron av skillnader mellan män och kvinnor kan bero på 

andra ovidkommande variabler som inte har inkluderats i studien, exempelvis vilken 

avdelning respondenterna arbetar på.  

Studien av Bengtsson et al. (1994) påvisar motstridiga resultat där männen är mer 

tillfredsställda på arbetet än kvinnor och tar upp att anledningen till detta kan vara att kvinnor 

ofta har färre utvecklingsmöjligheter och inflytande än männen. På organisationen där denna 

studie genomförts är det många kvinnor som har höga positioner (HR-avdelning på 

organisationen, personlig kommunikation, 31 Januari, 2018), vilket tyder på att även kvinnor 

har bra utvecklingsmöjligheter och inflytande. Detta kan innebära att glappet mellan män och 

kvinnor inte är så stort på organisationen.  

I undersökningen deltog 240 män (74,8%) och 81 kvinnor (25,2%) vilket ger en ojämn 

fördelning i grupperna. Dock motsvarar svarsfrekvensen ungefär den könsfördelning som 

råder på organisationen där ca. 80% är män och ca. 20% kvinnor (HR-avdelning på 

organisationen, personlig kommunikation, 31 Januari, 2018).  Resultatet ger då en tillförlitlig 

översikt över arbetstillfredsställelsen hos tjänstemännen på organisationen i förhållande till 

kön.  
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Ålder 

Att det inte fanns någon skillnad av arbetstillfredsställelse i ålder strider mot tidigare 

studier som påvisar att arbetstillfredsställelse ökar ju äldre man blir (Eskildsen et al., 

2004;O´Brian & Dowling, 1981; White & Spector, 1987; Wright & Hamilton, 1978). Dock 

saknar tidigare studier empiri i detta samband då man inte kunnat påvisa orsaken till detta 

samband (Clark et al., 1996; Glenn, Taylor & Weaver, 1977; White & Spector, 1987). Att det 

finns brister i tidigare studier är något som styrker denna studies resultat fastän möjligheten 

finns att resultatet även i denna studie kan ha orsakats av ovidkommande variabler. Förutom 

att individuella skillnader påverkar arbetstillfredsställelsen, som antyddes angående kön, kan 

det även enligt Judge et al. (2002) bero på om man är en introvert eller extrovert person 

istället för att ha ett samband med ålder.  

Det finns även flera andra orsaker som skulle kunna förklara att resultatet av ålder 

skiljer sig från andra tidigare studier. En anledning skulle kunna vara att de tidigare studierna 

inte är genomförda på tjänstemän inom stålindustrin då få studier inkluderar denna 

yrkesgrupp inom denna bransch. Resultatet av ålder i denna studie skulle kunna vara något 

som är unikt för  tjänstemän inom stålindustrin. Då urvalet i den föreliggande studien var stort 

och hade relativt homogena grupper i ålder ger detta ett tillförlitligt resultat över att det inte 

finns någon skillnad mellan yngre och äldre arbetstagare i arbetstillfredsställelse.  

Dock har Clark et al. (1996) samt Hunt och Sauls (1975) teori om att ålder har ett u-

format samband med arbetstillfredsställelse inte undersökts. Detta på grund av att ålder endast 

hade två grupper, yngre och äldre. Om teorin stämmer att ålder har ett u-format samband med 

arbetstillfredsställelse kan detta vara orsaken till varför denna studies resultat strider mot de 

tidigare studierna då de univariata analyserna endast undersöker linjära samband.   

Anställningstid  

Att arbetstillfredsställelsen sjunker ju längre man varit anställd är i linje med tidigare 

forskning av bland annat Boswell et al. (2009). Forskarna tar upp att anledningen till detta 

resultat kan bero  på att nyanställda har en större optimism och positivism än de som varit 

anställda en längre tid, vilket vi tror även kan vara en orsak till hur detta samband ser ut på 

denna organisation. 

En svaghet i denna variabel är dock att  urvalet var större i de grupper som hade en 

kortare anställningstid där 43,9% av respondenterna hade en anställningstid som var kort (0-

14 år), 38,6% som var medel (15-30) och 17,5% en hade lång (31-45 år) anställningstid. Detta 

kan ha påverkat att arbetstillfredsställelsen hade ett negativt samband med anställningstid.  
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I och med att man gjorde neddragningar år 2016 av en stor andel tjänstemän som 

arbetade på organsiationen hade det inte varit förvånansvärt om resultatet sett annorlunda ut, 

att arbetstillfredsställelsen istället ökar ju längre anställningstid man har. Detta på grund av att 

varslingar enligt Brockner (1992) kan påverka de som har en kortare anställningstid att känna 

en minskad arbetstillfredsställelse, minskad moral och hängivenhet till organisationen till 

följd av det som kallas ”Survival syndrome” som beskrivs i introduktionen. Dock hade denna 

studie med fördel ett stort urval och ändå visade på signifikanta negativa samband i resultatet, 

vilket tyder på att ledningen och organisationen tagit väl hand om sina anställda efter 

neddragningarna av personalen då de med kort anställningstid var de som var mest 

tillfredsställda på arbetet.  

Metoddiskussion 

Respondenterna behövde inte logga in eller uppge personuppgifter för att besvara 

enkäten vilket gör att det inte går att identifiera respondenterna på individnivå, men det går 

dock inte säkerställa att en person kan ha svarat flera gånger.  

           Inga bortfall gjordes i studien då obligatoriska frågor användes i enkäten vilket gjorde 

att man inte kunde missa att besvara någon fråga, men tillät dock inte deltagarna att hoppa 

över känsliga frågor som de inte ville besvara. Detta kan ha lett till att man avbröt deltagandet 

eller att viktiga aspekter inte kunde analyseras. I enkäten fanns inte heller några följdfrågor 

vilket kan ha lett till att man gått miste om en djupare analys av svaren. 

Enkätundersökningen baserades på mätverktyget Copenhagen Psychosocial 

Questionnaire 2 vilket har en bra vetenskaplig grund att stå på och där man kan välja ut 

dimensioner utifrån ens behov (Berthelsen et al., 2014). Det kan dock ifrågasättas om 

mätverktyget fortfarande har en hög valitidet när man själv väljer ut dimensioner att använda i 

sin undersökning. I den rådande studien resulterade detta till att alla variabler som valdes ut 

korrelerade med varandra vilket inte är optimalt för att komma åt olika aspekter inom 

fenomenet arbetstillfredsställelse. En ytterligare kritik mot mätverktyget är att mätskalan som 

används är en likertskala där 1 innebär att man är mycket tillfredsställd och 5 att man är 

mycket otillfredsställd. Fastän det tydliggjordes med text vilken siffra som motsvarade vad, 

finns det fortfarande en möjlighet att respondenterna inte förstod vilken ände av skalan som 

var positiv och negativ och kan därav ha svarat fel.  

Enkäten var konstruerad efter samma formuleringar som i originalenkäten. Dock 

märktes i efterhand att en fråga var felstavad i dimensionen tillfredsställelsen med arbetet i 

helhet. Frågan var menad att vara ”Angående ditt arbete i allmänhet. Hur tillfredsställd är du 

med – Det sätt som dina kunskaper används på”. Frågan formulerades istället ”Angående ditt 
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arbete i allmänhet. Hur tillfredsställd är du med – Ditt sätt som dina kunskaper används på”, 

vilket var ett misstag. Felskrivningen kan ha inneburit att respondenten tolkat frågan utifrån 

ett annat perspektiv än vad som var menat och möjligheten finns att respondenterna svarat 

annorlunda om frågan formulerats korrekt. En annan aspekt som önskvärt skulle gjorts 

annorlunda är att i variabeln ålder använt den exakta åldern istället för ålderskategorier för att 

få exakta medelvärden.  

Forskare har olika åsikter om vilka faktorer som är av vikt för arbetstillfredsställelsen 

och denna studie inkluderar endast fem variabler, om fler inkluderats är det möjligt att kunna 

fånga fenomenet arbetstillfredssställelse mer omfattande och resultatet kanske sett annorlunda 

ut. Med anledning att denna uppsats är på kandidatnivå har variablerna begränsats men våran 

uppfattning är att vi ändå, med COPSOQ:s 2 riktlinjer, lyckats få en översikt över hur 

skillnader i arbetstillfredsställelse ser ut bland tjänstemännen på organisationenen.  

Då antalet respondenter i denna studie var många bekräftas resultatet av den 

föreliggande studien väl. Med tanke på avsaknaden av liknande studier för tjänstemän inom 

stålindustrin ger denna studie även en insikt över hur arbetstillfredsställelsen kan se ut för 

yrkesgruppen inom denna bransch.  

Denna studie kan användas i framtiden av organisationen i deras förbättringsarbete då 

det i resultatet kom fram till att de med kortare anställningstid var mest tillfredsställda på 

arbetet. Att hålla arbetstillfredsställelsen hög även efter många tjänsteår  gynnar hela 

organisationen  bland annat genom att minska olycksfall på arbetsplatsen (Rubenowitz, 2004) 

men även för att minska personalomsättningen och hålla hälsovårdskostnader nere  (Grawitch 

et al. 2006). 

Som tidigare nämnt finns fler aspekter som spelar en viktig roll för individens trivsel 

på arbetsplatsen. Vad som kan vara intressant att undersöka vidare som förslag till fortsatta 

studier är att inkludera fler faktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen. Det skulle även 

vara intressant att genomföra studien med samma enkätundersökning på en organisation där 

det inte varit någon varsling inom de närmsta åren och jämföra resultaten med varandra för att 

se om uppsägningarna av personalen kan ha påverkat detta resultat. Studien skulle även vara 

intressant att genomföra på en organisation i en annan bransch för att se om resultatet av 

denna studie är specifikt just för tjänstemän inom stålindustrin. Som tidigare nämnt har senare 

forskning i arbetstillfredsställelse visat att personligheten spelar stor roll för trivseln på 

arbetet, exempelvis om man är en introvert eller extrovert person. I fortsatta studier skulle 

även detta kunna undersökas vidare, om personligheten spelar roll för arbetstillfredsställelsen 

snarare än ålder som inte gav signifikanta resultat och stred mot tidigare forskning.  
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Genom att använda en webbaserad enkät gör det svårt att ställa komplicerade frågor då 

man inte kan ställa följdfrågor eller be respondenten att utveckla sina svar. Detta är något man 

går miste om när man väljer att göra enkäter istället för intervjuer, alltså skulle en kvalitativ 

studie vara ett bra komplement till fortsatta studier.  
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Bilaga 1 – Enkät 

 

Hej!  

Vi är två studenter på Personal- och arbetslivsprogrammet på Högskolan i Gävle som gör 

vårat examensarbete hos er. Syftet med studien är att undersöka om skillnad finns i 

arbetstillfredsställelse bland er tjänstemän avseende kön, ålder och anställningstid.  

 

Vi är väldigt intresserade av att få veta dina synpunkter men deltagandet är helt frivilligt. 

Materialet kommer hanteras konfidentiellt vilket innebär att inga obehöriga får ta del av 

uppgifterna. Redovisningen av resultatet sker på gruppnivå och ingen individ kommer kunna 

identifieras. När resultatet är beräknat får du en sammanställning skickat till dig. Det finns 

även möjlighet att ta del av hela examensarbetet. 

 

Enkäten tar max 5 minuter att fylla i. 

Har du frågor om studien eller enkäten är du välkommen att höra av dig till någon av oss 

Linn Juvelin, Linnjuvelin@gmail.com. 

Tilde Ivarsson, Tilde_i@hotmail.com. 

 

Först vill vi veta om dig: 

Kön: Kvinna / Man  

Ålder: 20-31 år, 32-38 år, 39-45 år, 46-52 år, 53-59 år, 60-65 år 

Hur länge har du arbetat på ***? :0-6 år, 7-14 år, 15-22 år, 23-30 år, 31-38 år, 39-45 år 

 

Psykosocial arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse 

Följande frågor handlar om psykosocial arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse. Vissa frågor 

kanske passar dig och ditt arbete bättre än andra frågor men vänligen försök att besvara alla 

frågorna ändå. Markera det svar som passar bäst in på dig och ditt arbete.  

1=Alltid, 2= Ofta, 3= Ibland, 4= Sällan, 5=Aldrig/nästan aldrig 

 

-Är stämningen bra mellan dig och dina arbetskamrater? 

-Är samarbetet bra mellan arbetskamraterna på din arbetsplats? 

-Känner du dig delaktig i en gemenskap på din arbetsplats?  

-Om du behöver, får du hjälp och stöd från dina kollegor? 

-Om du behöver, är dina kollegor beredda att lyssna till dina problem med arbetet? 



 

 

 

 

-Hur ofta talar dina kollegor med dig om hur du utför ditt arbete? 

 

Angående ditt arbete i allmänhet. Hur tillfredsställd är du med -   

1= Mycket tillfredsställd, 2= Tillfredsställd, 3= Varken eller, 4= Otillfredsställd, 5= 

Mycket otillfredsställd. 

- Dina framtidsutsikter i jobbet? 

- Fysiska arbetsförhållanden? 

- Ditt sätt dina kunskaper används på? 

- Ditt arbete som helhet, allt inräknat? 

 

Följande frågor avser din relation till din närmaste chef.                  

1= Alltid, 2= Ofta, 3= Ibland, 4= Sällan, 5=Aldrig/nästan aldrig 

-Om du behöver, är din närmaste chef beredd att lyssna på problem som rör ditt arbete? 

-Om du behöver, får du stöd och hjälp med ditt arbete från din närmaste chef? 

-Hur ofta talar din närmaste chef med dig om hur du utför ditt arbete? 

 

I vilken utsträckning anser du att din närmaste chef - 

1= I mycket hög grad, 2= I hög grad, 3= Delvis, 4= I liten grad, 5= I mycket liten grad. 

- ser till att samtliga medarbetare har bra utvecklingsmöjligheter 

- prioriterar trivseln på arbetsplatsen högt? 

- är bra på att planera arbetet? 

- är bra på att hantera konflikter? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 2 – Mail till tjänstemän 

 

 

Du tjänsteman – Vilka är mest tillfredsställda på arbetet? 

Männen eller kvinnorna? Yngre eller äldre? Nykomlingarna eller veteranerna?  

Två studenter på Högskolan i Gävle gör en enkätundersökning i deras examensarbete hos oss 

där syftet är att undersöka arbetstillfredsställelsen hos er tjänstemän. Det har visat sig att hög 

arbetstillfredsställelse bidrar till bland annat ökat engagemang, prestationsförmåga och en 

bättre inställning till arbetsrelationer. De är väldigt intresserade och tacksamma av att få veta 

just dina synpunkter och med hjälp av ditt svar kommer studien även vara till stor nytta i 

förbättringsarbetet på vår arbetsplats. 

 

Studien är en av få vetenskapliga studier i Europa som gjorts där tjänstemännen och den 

psykosociala arbetsmiljön står i rampljuset istället för arbetarnas fysiska arbetsmiljö, var med 

och bidra till nya insikter! Enkäten är frivillig och redovisningen av resultatet sker på 

gruppnivå och ingen individ kommer kunna identifieras. När studien är klar får du självklart 

ta del av resultatet.   

Enkäten tar max 5 minuter att besvara. 

Länk till enkäten: https://goo.gl/forms/femnhU1xxWpGSsRc2  

 

 

 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FfemnhU1xxWpGSsRc2&data=02%7C01%7C%7Cadc5e6a47919422d8a2108d5b3e49d71%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636612716833715222&sdata=FavAmI2fVk4brVOCjbqwX5t02cC2kpuog3d7bTpvamk%3D&reserved=0

