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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka om det förelåg några skillnader i upplevelsen av 

arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse bland lärare avseende organisationsform och kön 

samt om det fanns en interaktion mellan organisationsform och kön avseende 

arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. Totalt deltog 84 respondenter i undersökningen. 

Mätinstrumenten som användes var Minnesota Satisfaction Questionnaire och Basic Need 

Satisfaction at work scale. Resultatet visade att det inte förelåg några signifikanta skillnader i 

arbetsmotivation beroende på organisationsform och kön. Vidare visade resultatet att det 

fanns signifikanta skillnader i yttre, inre och generell arbetstillfredsställelse beroende på 

organisationsform, där privatanställda var mer tillfredsställda i jämförelse med offentligt 

anställda. Resultatet visade också att det förelåg signifikanta skillnader i yttre, inre och 

generell arbetstillfredsställelse beroende på kön, där män var mer tillfredsställda än kvinnor. 

Ytterligare visades ingen interaktion mellan organisationsform och kön avseende 

arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse.  

Nyckelord: Arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse, offentlig organisation, privat 

organisation, kön. 

  



 
 

Abstract 

The purpose of the study was to examine whether there were any differences in teachers' work 

motivation and job satisfaction depending on sector and gender and whether there was an 

interaction between sector and gender regarding work motivation and job satisfaction. A total 

of 84 respondents participated in the study. The instruments used were the Minnesota 

Satisfaction Questionnaire and Basic Need Satisfaction at work scale. The results showed that 

there were no significant differences in work motivation depending on sector and gender. 

Further the results showed that there were significant differences in extrinsic, intrinsic and 

general job satisfaction due to sector, where private sector employees were more satisfied 

compared to public sector employees. The results also showed that there were differences in 

extrinsic, intrinsic and general job satisfaction depending on gender, where men were more 

satisfied than women. Finally there was no interaction between sector and gender regarding 

work motivation and job satisfaction.  

Title: Teachers' work motivation and job satisfaction – Does the experience differ due to 

sector and gender? 

Keywords: work motivation, job satisfaction, public sector, private sector, gender.  
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Introduktion 

En majoritet av lärarna i Sverige uppger att deras arbete är meningsfullt, men de rapporterar 

samtidigt allvarliga arbetsmiljöproblem (Månsson & Persson, 2004). I Arbetsmiljöverkets 

(2012) senaste publicerade rapport om arbetsmiljö indikerade resultaten att lärares 

arbetsbelastning var hög i jämförelse med andra yrkesgrupper, att lärare i större utsträckning 

än andra yrkesgrupper upplevde arbetstakten som starkt styrd samt att arbetet var psykiskt 

påfrestande. Ytterligare påvisade Arbetsmiljöverkets undersökning att kvinnliga lärare i stor 

utsträckning upplevde att tiden inte räckte till på grund av arbetsbördan samt att kvinnliga 

lärare upplevde att stödet från ledningen var bristfälligt.   

Flertalet studier har undersökt arbetstillfredsställelse (Harter, Schmidt & Hayes, 2002) 

men Jordahl (2006) menar att det vetenskapliga underlaget är begränsat vad gäller anställdas 

arbetstillfredställelse med uppdelning på privat och offentlig verksamhet. Jordahl nämner 

vidare att det i dagspressen framgår tendenser till att anställda inom privata organisationer är 

mer tillfredsställda med sitt arbete än anställda inom offentliga organisationer, och att detta 

kan vara beroende av att anställda inom privat verksamhet i större utsträckning får belöning 

och uppmuntran för goda arbestprestationer samt närheten till chefen. Buelens och Van den 

Broeck (2007) nämner att flertalet studier påvisat att anställda inom privata organisationer 

uppger en högre yttre arbetsmotivation i jämförelse med offentligt anställda. Mot bakgrund av 

detta är det därmed intressant att undersöka om lärares arbetstillfredsställelse och 

arbetsmotivation skiljer sig beroende på organisationsform samt om det är någon skillnad 

mellan kvinnors och mäns upplevelser.          

Arbetsmotivation och SDT 

Motivation är den process som initierar, anger riktningen på, upprätthåller samt bestämmer 

styrkan på beteendet, således är det motivation som ligger till grund för individers 

arbetsrelaterade beteenden (Latham & Pinder, 2005). Det finns ett flertal differentierande 

perspektiv vad gäller arbetsmotivation men försök har gjorts att finna en enhetlig definition 

som innefattar de olika perspektiven (Meyer, Becker & Vandenberghe, 2004). Enligt Meyer et 

al. (2004) utgår den enhetliga definitionen från att arbetsmotivation är en samling av 

individens inre och yttre drivkrafter, vilka ger upphov till individens arbetsrelaterade beteende 

samt beteendets riktning, styrka och varaktighet.   

Många motivationsteorier betraktar primärt motivation som ett enhetligt koncept med 

fokus på individens totala motivation relaterat till vissa beteenden medan Self-Determination 
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Theory (SDT) poängterar att det finns olika typer av motivation (Deci & Ryan, 2008). Enligt 

denna teori kan motivation kategoriseras i: inre motivation, yttre motivation samt avsaknad av 

motivation (Gagné & Deci, 2005). Inre motivation relaterar till att utföra en aktivitet till följd 

av att aktiviteten i sig själv medför en inre tillfredsställelse medan yttre motivation avser att 

utföra en aktivitet för att uppnå ett mål utanför aktiviteten och avsaknad av motivation innebär 

att individen saknar intention att agera (Ryan & Deci, 2000). Vidare gör SDT en viktig 

distinktion mellan självständig motivation och kontrollerad motivation (Gagné & Deci, 2005). 

Självständig motivation innebär att individen utför en aktivitet för att det är roligt eller 

intressant och följaktligen handlar självständig motivation om att individen upplever att det är 

möjligt att själv bestämma om aktiviteten skall utföras eller inte (Deci & Ryan, 2008). 

Kontrollerad motivation däremot innebär att individen gör någonting på grund av att 

vederbörande känner sig pressad till att agera (Gagné & Deci, 2005).        

Enligt SDT ligger tillfredsställelse av grundläggande psykologiska behov till grund för 

individens underliggande motivationsmekanismer, vilka styr individens beteende (Ryan & 

Deci, 2000). Tillfredsställelse av de grundläggande psykologiska behoven anses vara 

essentiellt för att individen skall fungera optimalt (Gagné & Deci, 2005). SDT utgår från att 

individen har tre medfödda psykologiska behov: autonomi, kompetens och samhörighet (Ryan 

& Deci, 2000). När dessa behov är tillfredsställda tenderar individen att vara motiverad och 

om behoven inte tillfredsställs minskar motivationen (Deci & Ryan 2000). Behovet av 

autonomi relaterar till individens inre önskan att själv kunna bestämma, ha valmöjligheter, 

och därigenom frihet att bestämma hur olika typer av aktiviteter skall utföras (Van den 

Broeck, Vansteenkiste, De Witte, Soenens & Lens, 2010). Kompetensbehovet representerar 

individens inre önskan av att anta optimala utmaningar i den fysiska såväl som i den sociala 

kontexten, samt känslan av att utmaningarna är möjliga att behärska (Deci & Ryan, 2000). 

Behovet av samhörighet relaterar till individens inre önskan av anknytning, upplevelse av 

trygghet, gemenskap samt närhet till andra (Van den Broeck et al., 2010). Baard, Deci och 

Ryan (2004) menar att tillfredsställelse av de tre grundläggande psykologiska behoven 

relaterat till arbetsplatsen främjar prestationen såväl som den psykologiska anpassningen. 

Richer, Blanchard och Vallerand (2002) har i en studie, med utgångspunkt i SDT, visat 

att upplevelse av samhörighet och kompetens var betydande prediktorer av självbestämmande 

arbetsmotivation samt att desto mer positiv upplevelsen av samhörigheten med 

arbetskollegorna var, desto högre var nivån av själbestämmande arbetsmotivation. Richer et 
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al. fann vidare att det förelåg ett signifikant samband mellan självbestämmande 

arbetsmotivation och inre arbetsbelöningar, samt att arbetsmotivationen främjade 

arbetstillfredsställelsen.    

Tidigare forskning som har undersökt SDT inom utbildningsväsendet har i stor 

utsträckning fokuserat på studenters tillfredsställelse av de grundläggande psykologiska 

behoven och inte lärares, vilket medfört att det vetenskapliga underlaget är begränsat ur ett 

lärarperspektiv (Klassen, Perry & Frenzel, 2012). För att fylla ut denna kunskapslucka 

undersökte Klassen et al. (2012) lärares tillfredsställelse av autonomi, kompetens och 

samhörighet. I studien gjorde de en distinktion mellan behov av samhörighet med kollegor 

och behov av samhörighet med elever. I studien bekräftade Klassen et al. att SDT var ett bra 

ramverk för att predicera lärares arbetsmotivation. Vidare fann de att behovet av samhörighet 

bestod av två dimensioner för lärare: samhörighet med elever och samhörighet med kollegor, 

dock var behovet av samhörighet med elever viktigare för att lärare skulle fungera optimalt 

jämfört med behovet av samhörighet med kollegor. Deras studie påvisade också att lärarnas 

tillfredsställelse av autonomi, kompetens och samhörighet förbättrades om de upplevde att 

rektorerna understödde lärarnas autonomi. 

Buelens och Van den Broeck (2007) undersökte om det förelåg några skillnader i 

arbetsmotivation beroende på organisationsform samt demografiska faktorer. Deras studie 

visade att privatanställda i högre utsträckning motiverades av lön, personlig utveckling och 

ansvar jämfört med offentligt anställda, samt att offentligt anställda i högre utsträckning 

motiverades av att arbeta i en stödjande arbetsmiljö jämfört med privatanställda. Vidare 

visade deras studie att, oberoende av organisationsform, hade skillnader i hierarkisk nivå 

störst betydelse för arbetsmotivationen. Deras studie visade även att män var mer motiverade 

av lön i jämförelse med kvinnor samt att kvinnor var mer motiverade av goda relationer i 

jämförelse med män.   

Arbetstillfredsställelse och MSQ 

För att definiera begreppet arbetstillfredsställelse är det av betydelse att göra en distinktion 

mellan arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation (Stone, 2005). Arbetsmotivation relaterar 

till de drivkrafter som ger upphov till, samt bestämmer riktningen på individens 

arbetsrelaterade beteende (Latham & Pinder, 2005), medan arbetstillfredsställelse kan 

definieras som anställdas känslor relaterat till arbetet samt arbetets olika aspekter (Chiok 

Foong Loke, 2001). Därmed handlar arbetstillfredsställelse om i vilken utsträckning anställda 
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upplever arbetet som tillfredsställande eller inte (Spector, 1997). Rothmann och Cooper 

(2008) nämner att arbetstillfredsställelse uppstår som ett resultat av hur väl arbetet återspeglar 

de aspekter som är av betydelse för de anställda. Rothmann och Cooper menar vidare att 

arbetstillfredsställelse kan delas upp i tre kategorier: arbetstillfredsställelse som en 

känslomässig reaktion till arbetet, arbetstillfredsställelse som ett resultat av hur väl belöning 

för arbetsprestationen överensstämmer med förväntningar samt arbetstillfredsställelse som de 

kumulativa effekterna av arbetets olika aspekter. Arbetstillfredsställelse är således ett 

mångfacetterat begrepp som utgörs av olika faktor, som exempelvis tillfredsställese med lön, 

förmåner, ledning, utvecklingsmöjligheter, sociala relationer samt organisatorisk praxis 

(Chiok Foong Loke, 2001). I Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) delas begreppet 

upp i inre och yttre arbetstillfredsställelse (Weiss, Dawis, England & Lofquist, 1967). Inre 

arbetstillfredsställelse representerar arbetets immateriella faktorer, som exempelvis autonomi 

och varierande arbetsuppgifter, medan yttre arbetstillfredsställelse avser arbetets materiella 

faktorer, som till exempel befordringsmöjligheter samt lön (Fransson Sellgren, Ekvall & 

Tomson, 2008).      

Taris och Feji (2001) har genomfört en studie som har undersökt vilket samband inre 

och yttre aspekter av arbetet har med arbetstillfredsställelse och resultaten av studien visade 

att om organisationen erbjöd fler inre och yttre belöningar, i form av exempelvis varierande 

arbetsuppgifter, autonomi, lön samt anställningstrygghet, uppgav de anställda en högre 

arbetstillfredsställelse. Taris och Feji nämner vidare att anställda uppgav en lägre 

arbetstillfredsställelse om vederbörande värderade inre och yttre aspekter av arbetet högt. 

Ytterligare påvisade de att anställda som i större utsträckning värderade inre aspekter av 

arbetet som viktiga uppgav en högre arbetstillfredsställelse samt att arbetstillfredsställelsen 

minskade om de inre aspekterna av arbetet inte uppfylldes.  

Zarafshani och Alibaygi (2009) har i en studie utgått från MSQ för att undersöka vilka 

faktorer som påverkade universitetslärares arbetstillfredsställelse och fann att möjlighet att få 

göra ett jobb som andra har nytta eller glädje av bidrog i störst utsträckning till lärares 

arbetstillfredsställelse, följt av att vara sysselsatt hela tiden samt att få arbeta med uppgifter 

där förmågan och kompetensen kommer till uttryck. Deras studie indikerade att 

anställningstrygghet bidrog till lägst arbetstillfredsställelse bland lärare, tätt följt av 

aspekterna företagets policy och behandling av sina anställda samt lön. Ytterligare visade 
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deras studie att lärarna var mest tillfredsställda med de inre aspekterna av arbetet och minst 

tillfredsställda med de yttre aspekterna av arbetet.     

Reyes och Pounder (1993) påvisade i en annan studie avseende lärares 

arbetstillfredsställelse, som tillämpat MSQ, att det förelåg skillnader i generell 

arbetstillfredsställelse med avseende på organisationsform. Deras studie visade att lärare som 

arbetade på privata skolor uppgav en högre generell arbetstillfredsställelse än lärare som 

arbetade på offentliga skolor.  

Resultaten är varierande i fråga om könsskillnader i arbetstillfredsställelse (Kara, Uysal 

& Magnini, 2012). Mora och Ferrer-I-Carbonells (2009) studie påvisade att män i högre 

utsträckning var tillfredsställda med sitt arbete i jämförelse med kvinnor. Liu och Ramseys 

(2008) studie indikerade att kvinnliga lärare upplevde lägre arbetstillfredsställelse jämfört 

med män avseende arbetsförhållanden och säkerheten medan män upplevde en lägre 

arbetstillfredsställelse än kvinnor avseende interaktionen med elever. Bogler (2005) och 

Maliks (2011) studier däremot påvisade att kvinnliga lärare uppgav en högre 

arbetstillfredsställelse på samtliga undersökta aspekter i jämförelse med män.  

Syfte 

Studiens syfte var att undersöka om det förelåg några skillnader i upplevelsen av 

arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse bland lärare beroende på organisationsform och 

kön. Ytterligare ett syfte var att undersöka om det fanns någon interaktion mellan 

organisationsform och kön avseende arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. 

Frågeställningar 

1. Skiljer sig upplevelsen av arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse beroende på 

organisationsform?  

2. Skiljer sig upplevelsen av arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse beroende på kön?  

3. Föreligger det en interaktion mellan organisationsform och kön avseende arbetsmotivation 

och arbetstillfredsställelse och hur ser den i så fall ut? 
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Metod 

Deltagare och Urval 

Ett strategiskt urval tillämpades och urvalskriterierna för studien var att deltagarna skulle vara 

grundskolelärare. Förfrågan om att delta i studien gick ut till totalt 180 lärare av dessa var 105 

offentligt anställda, fördelade på tre skolor, och 75 privatanställda, fördelade på tre skolor. 

Totalt inkom 87 enkäter, vilket gav en total svarsfrekvens på 48 %. Inom offentlig verksamhet 

uppgick svarsfrekvensen till 42 % och i privat verksamhet till 53 %. Tre enkäter uteslöts till 

följd av att alla påståenden inte var besvarade, vilket gav ett internt bortfall på 3 %. I studien 

deltog totalt 84 deltagare, av dessa var 30 män och 54 kvinnor i åldrarna 20 till 70 år. Av de 

84 deltagarna var 44 offentligt anställda och 40 privatanställda. Deskriptiv statistik för 

organisationsform och kön för de demografiska frågorna redovisas i Tabell 1. Chi-2 analyser 

genomfördes för organisationsform och kön på de demografiska frågorna (Tabell 1). 

Resultatet visade att för organisationsform förelåg det en signifikant skillnad i anställningstid, 

(χ
2
(1, n=84) =11.57, p <.05). Vi valde därför att lägga in anställningstid som en kovariat i 

analyserna för organisationsform.    

 

Tabell 1. Demografiska frågor uppdelat på offentlig organisation (n = 44) och privat organisation 

(n = 40) samt män (n = 30) och kvinnor (n = 54)   
 

 Offentlig 

organisation  

Privat 

organisation  

Män Kvinnor 

 
  (n, %)  (n, %)  (n, %)  (n, %)  

Högsta utbildning:     

Grundskola 0      0%  3      7.5% 1      3% 2      4% 

Gymnasiet  2      5%  2      5% 1      3% 3      5.5% 

Högskola/Universitet 42    95% 35    87.5% 28   94% 49    90.5% 

Forskarutbildning 0      0% 0      0% 0      0% 0      0% 

Lärarutbildning     

Ja 38    86% 32    80% 25    83% 45    83% 

Nej 6      14% 8      20% 5      17% 9      17% 

Anställningsform     

Tillsvidare 40    91% 27    67.5% 21    70% 46    85% 

Visstid/vikariat 4      9% 13    32.5% 9      30% 8      15% 

Sysselsättningsgrad     

Heltid 39    89% 32    80% 25    83% 46    85% 

Deltid 5      11% 8      20% 5      17% 8      15% 

Anställning på     

Nuvarande arbetsplats     

0-5 år 20    46% 30    75% 17    57% 33    61% 

6-10 år 12    27% 9      22.5% 8      27% 13    24% 

11-33 år 12    27% 1      2.5% 5      16% 8      15% 
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Material 

En enkät som bestod av 50 stycken påståenden (Bilaga 1) utformades. Enkäten inleddes med 

demografiska frågor. För att mäta arbetstillfredsställelse (yttre, inre och generell) användes 

det validerade frågeformuläret MSQ, den korta versionen, (Weiss et al., 1967) som har 

översatts på svenska av Nystedt, Sjöberg och Hägglund (1999). Medianvärdet för reliabilitets 

koefficienten var .80 för yttre arbetstillfredsställelse, .86 för inre arbetstillfredsställelse och 

.90 för generell arbetstillfredsställelse (Weiss et al., 1967). Arbetstillfredsställelse mättes med 

20 frågor och var indelade i påståenden som mätte yttre (6 påståenden), inre (12 påståenden) 

och generell (samtliga 20 påståenden) arbetstillfredsställelse. Den generella 

arbetstillfredsställelsen är en sammanslagning av påståendena som mäter yttre och inre 

arbetstillfredsställelse samt två kompletterande frågor avseende den fysiska arbetsmiljön och 

samarbetet mellan arbetskamraterna. Svarsalternativen angavs på en 5-gradig Likertskala som 

sträckte sig från ”jag är mycket missnöjd med denna aspekt av mitt jobb” till ”jag är mycket 

tillfredställd med denna aspekt av mitt jobb”. Vid beräkning av medelvärden kunde yttre 

arbetstillfredsställelse ge mellan 6-30 poäng, inre arbetstillfredsställelse mellan 12-60 poäng 

och generell arbetstillfredsställelse mellan 20-100 poäng (Weiss et al., 1967). 

De sista 21 frågorna var hämtade från Basic Need Satisfaction at work scale (BNS) och 

användes för att mäta arbetsmotivation (Deci et al., 2001), med en svensk översättning av 

Eriksson (2012). Frågorna var indelade i tre delskalor: autonomi (7 påståenden), kompetens (6 

påståenden) och samhörighet (8 påståenden). Skalan var en 7-gradig Likertskala som sträckte 

sig från ”stämmer inte alls” till ”stämmer precis”. Van den Broeck et al. (2010) har 

reliabilitetstestat den engelska versionen av skalan och den interna reliabiliteten uppgick till 

.81 för autonomi, .85 för kompetens respektive .82 för samhörighet.  

Tillvägagångssätt  

Rektorer på fem privata och tre offentliga skolor kontaktades via telefon angående möjlighet 

att dela ut enkäter till lärarna på respektive skola. Samtliga rektorer blev informerade om 

studiens syfte, uppskattad tidsåtgång samt vad undersökningen skulle användas till. Av de 

tillfrågade valde rektorer på tre privata skolor och rektorer på tre offentliga skolor att delta i 

studien. I dialog med rektorerna fastställdes datum för utlämning av missivbrev och enkäter 

samt datum för inhämtning av enkäter. Ett missivbrev (Bilaga 2) med förfrågan om att delta i 

studien samt information om studiens syfte och användning delades ut i samtliga lärares 
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postfack. Därefter fick de lärare som ville delta i studien ta en enkät ur en separat låda och den 

ifyllda enkäten fick de sedan lämna i ytterligare en låda. Lådorna var placerade i 

personalutrymmet. Efter en vecka hämtades enkäter från en skola upp. Resterande skolor 

behövde ytterligare en vecka för att hinna besvara enkäterna och de resterande enkäterna 

hämtades därför upp efter två veckor.           

Design och Dataanalys 

Studien var en enkätundersökning och hade en 2 x 2 faktoriell mellanpersonsdesign, med 

variablerna organisationsform (offentlig/privat) och kön (man/kvinna) som oberoende 

variabler. De beroende variablerna i studien var upplevelse av autonomi, kompetens, 

samhörighet samt yttre, inre och generell arbetstillfredsställelse.   

För att analysera data användes statistikprogrammet SPSS version 20.0. Först lades 

samtliga påståenden in i SPSS. Därefter vändes nio av frågorna, tre på respektive delskala, 

från BNS. Detta innebar att aktuellt värde subtraherades från 8. Sedan beräknades 

medelvärden för dimensionerna; autonomi, kompetens, samhörighet samt yttre, inre och 

generell arbetstillfredsställelse. Data analyserades med sex separata tvåvägs variansanalyser 

(ANOVA) samt en korrelationsanalys (Pearsons koefficienter). Vidare genomfördes även sex 

separata kovariansanalyser (ANCOVA) med anställningstid som kovariat för 

organisationsform. För att en skillnad skulle betraktas som signifikant krävdes att 

sannolikhetsvärdet var p = eller < .05.  

Forskningsetiska Överväganden 

Samtliga deltagare blev genom ett missivbrev tillfrågade om att delta i studien. Av 

missivbrevet framgick att deltagandet i studien var frivilligt och att enskilda svar inte skulle 

rapporteras till organisationen. Samt att resultaten av enkätundersökningen enbart skulle 

redovisas gruppvis och att därmed inte enskilda svar skulle kunna identifieras. Deltagarna 

informerades även om att resultatet av undersökningen skulle ligga till grund för vårt 

examensarbete. För att öka konfidentialiteten användes åldersintervall, för att enskilda 

deltagare inte skulle kunna identifieras om vederbörande arbetade på en liten arbetsplats. 

Ytterligare beaktades konfidentialitetskravet genom att enkäten hade en framsida, för att det 

därmed inte skulle vara möjligt för andra deltagare att se vad någon annan deltagare hade 

svarat. Vidare var lådorna för inlämning av enkäter sammansatta så att det inte skulle vara 

möjligt att ta del av någon annan deltagares enkät.    
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Resultat 

Resultatdelen inleds med beskrivande statistik om arbetsmotivations- och 

arbetstillfredsställelsevariablernas inbördes relationer. Därefter presenteras det om det förelåg 

skillnader i arbetsmotivations- och arbetstillfredsställelsevariablerna beroende på 

organisationsform och kön. Slutligen redovisas det om det fanns en interaktionseffekt mellan 

organisationsform och kön avseende arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. 

Tabell 2. Pearson korrelation (r) mellan beroende variablerna 

 1 2 3 4 5 6 

Arbetsmotivation:       

1. Autonomi 1      

2. Kompetens  .44** 1     

3. Samhörighet .49** .51** 1    

Arbetstillfredsställelse:           

4. Yttre .42** .51** .24* 1   

5. Inre .49** .61** .33** .62**     1  

6. Generell .51** .64** .36** .88**     .91** 1 

** p < .01  

* p < .05 

Samband mellan Beroende Variablerna 

En korrelationsanalys (Tabell 2) genomfördes för att undersöka hur autonomi, kompetens, 

samhörighet och yttre, inre samt generell arbetstillfredsställse korrelerade med varandra. 

Resultatet av analysen visade att det fanns ett positivt signifikant samband mellan respektive 

variabel och att variablerna korrelerade med varandra. Ett undantag var samhörighet som 

korrelerade relativt svagt med yttre arbetstillfredsställelse och moderat med inre och generell 

arbetstillfredsställelse. Yttre, inre och generell arbetstillfredsställelse korrelerade högt men vi 

valde att göra separata analyser för att jämföra med tidigare studier. Att inre och yttre 

arbetstillfredsställelse korrelerade högt med generell arbetstillfredsställelse kan förklaras av 

att generell arbetstillfredsställelse är en sammanslagning av påståendena som mäter inre och 

yttre arbetstillfredsställelse i kombination med två andra påståenden.   

Arbetsmotivation – Organisationsform och Kön 

Tre separata tvåvägs ANOVOR med de oberoende variablerna organisationsform 

(offentlig/privat) och kön (man/kvinna) genomfördes för att undersöka om det förelåg några 

skillnader i arbetsmotivationsvariablerna, autonomi, kompetens och samhörighet. Resultaten 

visade inte några signifikanta skillnader i autonomi, kompetens och samhörighet beroende på 
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organisationsform, p > .05. Resultatet kvarstod även efter kontroll för variationen i 

anställningstid. I Tabell 3 framgår det att generellt upplevde offentligt anställda och 

privatanställda en hög arbetsmotivation och av motivationsvariablerna var samhörighet det 

behov som i högst grad var tillfredsställt och behovet av autonomi i lägst grad tillfredsställt 

oberoende av organisationsform. 

Analyserna visade inte några signifikanta skillnader i autonomi, kompetens och 

samhörighet beroende på kön, p > .05. Av Tabell 3 framgår det att män och kvinnor generellt 

upplevde en hög arbetsmotivation och av arbetsmotivationsvariablerna var samhörighet det 

behov som var mest tillfredsställt och behovet av autonomi minst tillfredsställt oberoende av 

kön.     

Tabell 3. Medelvärden (och standardavvikelser) för de tre arbetsmotivationsvariablerna (skala 1-7) 

för offentlig organisation (n = 44) och privat organisation (n = 40) samt män (n = 30) och kvinnor 

(n = 54)   

 

 Offentlig 

organisation  

Privat 

organisation  

 Män Kvinnor         Totalt 

  (n = 44)  (n = 40)    (n = 30)  (n = 54)  (n = 84)  

 M     (SD)  M     (SD)       M     (SD)  M     (SD)   M    (SD)  

Arbetsmotivation:       

Autonomi 4.91(.73)  5.14(.73)    5.17(.73)  4.94(.73)  5.02(.73)  

Kompetens  5.67(.82)  5.63(.67)    5.72(.61)  5.60(.82)  5.65(.75)  

Samhörighet 5.93(.75) 6.02(.72)  5.91(.61) 6.00(.80) 5.97(.73) 

 

Arbetstillfredsställelse – Organisationsform och Kön 

Tre separata tvåvägs ANOVOR med de oberoende variablerna organisationsform 

(offentlig/privat) och kön (man/kvinna) genomfördes för att undersöka om det förelåg några 

skillnader i yttre, inre och generell arbetstillfredsställelse. Analyserna visade en huvudeffekt 

av yttre arbetstillfredsställelse och organisationsform, F (1, 80) = 4.31, p < .05, 2 = .05. Av 

Figur 1 framgår att privatanställda (M = 21.38, SD = 3.5) uppgav en högre yttre 

arbetstillfredsställelse jämfört med offentligt anställda (M = 18.70, SD = 4.8). Därmed var 

privatanställda i högre utsträckning tillfredsställda med bland annat lönen, möjligheten att 

avancera, företagets policy samt chefens behandling av underställda. Skillnaderna i yttre 

arbetstillfredsställelse kvarstod även efter kontroll för variationen i anställningstid, F(1, 79) = 

3.95, p = .05, 2 = .05. 
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Figur 1. Yttre arbetstillfredsställelse beroende på organisationsform och kön 

Analyserna visade inte några signifikanta skillnader i inre arbetstillfredsställelse 

beroende på organisationsform, F (1, 80) = 2.53, p = .12, 
2
 = .03. Men efter kontroll för 

variationen i anställningstid framkom en huvudeffekt av inre arbetstillfredsställelse och 

organisationsform, F(1, 79) = 4.33, p < .05, 2 = .05. Som framgår av Figur 2 upplevde 

privatanställda (M = 49.50, SD = 4.5) en högre inre arbetstillfredsställelse än offentligt 

anställda (M = 46.95, SD = 5.8). Därmed var privatanställda mer tillfredsställda med 

exempelvis anställningstryggheten, möjligheten att få arbeta ensam samt friheten att själv få ta 

ansvar och fatta egna beslut. 

 

Figur 2. Inre arbetstillfredsställelse beroende på organisationsform och kön 
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Analyserna visade inte några signifikanta skillnader i generell arbetstillfredsställelse 

avseende organisationsform, F(1, 80) = 3.46, p = .07, 2 = .04. Dock framkom en huvudeffekt 

av generell arbetstillfredsställelse och organisationsform efter kontroll för variationen i 

anställningstid, F(1, 79) = 4.77, p < .04, 2 = .06. Privatanställda (M = 78.58, SD = 7.6) 

upplevde en högre generell arbetstillfredsställelse jämfört med offentligt anställda (M = 

73.11, SD = 11). Därmed var privatanställda i högre utsträckning tillfredsställda med sitt 

arbete som helhet, det vill säga arbetets yttre och inre faktorer såväl som den fysiska 

arbetsmiljön och samarbetet med arbetskamraterna.   

Analyserna visade en huvudeffekt av yttre arbetstillfredsställelse och kön, F(1, 80) = 

12.8, p < .01, 2 = .14. Av Figur 1 framgår det att män (M = 22.23, SD = 3.4) upplevde en 

högre yttre arbetstillfredsställelse i jämförelse med kvinnor (M = 18.72, SD = 4.4).  

Analyserna påvisade också en huvudeffekt av inre arbetstillfredsställelse och kön, F(1, 

80) = 3.90, p = .05, 2 = .05. I Figur 2 framgår det att män (M = 49.83, SD = 4.0) i högre grad 

var tillfredsställda med arbetets inre faktorer jämfört med kvinnor (M = 47.24, SD = 5.8). 

Analyserna visade också en huvudeffekt av generell arbetstillfredsställelse och kön, F(1, 80) 

= 8.57, p < .01, 2 = .10. Det vill säga män (M = 79.93, SD = 7.4) upplevde en högre generell 

arbetstillfredsställelse än kvinnor (M = 73.37, SD = 10). 

Sammanfattningsvis påvisade analyserna inga skillnader i arbetsmotivationsvariablerna, 

autonomi, kompetens och samhörighet beroende på organisationsform och kön. Vidare 

förelåg det signifikanta skillnader i yttre arbetstillfredsställelse beroende på 

organisationsform. Skillnaderna kvarstod även efter kontroll för variationen i anställningstid. 

Efter kontroll för variationen i anställningstid förelåg det signifikanta skillnader i inre och 

generell arbetstillfredsställelse beroende på organisationsform. I yttre, inre och generell 

arbetstillfredsställelse förelåg det signifikanta skillnader beroende på kön. Det förelåg inte 

någon interaktionseffekt mellan organisationsform och kön avseende arbetsmotivation och 

arbetstillfredsställelse, p > .05. 
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Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka om det förelåg några skillnader i upplevelsen av 

arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse bland lärare beroende på organisationsform och 

kön samt om det förelåg en interaktion mellan organisationsform och kön avseende 

arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. Resultatet visade att det inte fanns några 

signifikanta skillnader i arbetsmotivation med avseende på organisationsform och kön. Vidare 

visade resultatet att det förelåg signifikanta skillnader i yttre, inre och generell 

arbetstillfredsställelse beroende på organisationsform, där privatanställda i högre utsträckning 

var tillfredsställda jämfört med offentligt anställda. Resultatet visade även att det fanns 

signifikanta skillnader i yttre, inre och generell arbetstillfredsställelse beroende på kön, där 

män var mer tillfredsställda än kvinnor. Ytterligare förelåg det ingen interaktion mellan 

organisationsform och kön avseende arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. 

Arbetsmotivation 

Av vår undersökning framgick det att lärarnas behov av autonomi, kompetens och 

samhörighet i hög utsträckning var tillfredsställda oberoende av organisationsform och kön. 

Gagné och Deci (2005) menar att när dessa behov är tillfredsställda tenderar individen att vara 

motiverad. Att arbetsmotivationen generellt var hög kan eventuellt bero på att rollen som 

lärare innebär att kunna aktivera andra till att agera (Ryan & Deci, 2000). Därmed kan det 

ifrågasättas om det är möjligt för läraren att motivera eleverna om läraren själv inte är 

motiverad. 

I studien påvisades inga skillnader i arbetsmotivation mellan offentligt anställda och 

privatanställda i motsats till Buelens och Van den Broecks (2007) studie. Deras studie visade 

att offentligt anställda motiverades i högre utsträckning av att arbeta i en stödjande 

arbetsmiljö i jämförelse med privatanställda samt att privatanställda motiverades i högre 

utsträckning av ansvar, personlig utveckling och lön. En möjlig förklaring till att resultaten 

inte överensstämmer kan vara att deltagarantalet skiljer sig markant. I vår studie deltog 84 

respondenter i jämförelse med Buelens och Van den Broecks (2007) 3723 respondenter. Det 

låga deltagarantalet kan därmed ha påverkat resultatet genom att det blev svårare att uppnå 

signifikanta skillnader. Ytterligare en möjlig förklaring till att resultaten skiljer sig kan vara 

att studierna inte har tillämpat samma aspekter för att mäta arbetsmotivation. I vår studie 

tillämpades delmåtten autonomi, kompetens och samhörighet medan Buelens och Van den 
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Broeck (2007) mätte arbetsmotivation med avseende på ansvar, lön, personlig utveckling samt 

stödjande arbetsmiljö.  

Ytterligare framkom inte några signifikanta skillnader i arbetsmotivation beroende på 

kön. Detta skiljer sig också från Buelens och Van den Broecks (2007) studie, som visade att 

det förelåg skillnader i arbetsmotivation med avseende på kön. Deras studie påvisade att män 

motiverades i högre utsträckning av lön jämfört med kvinnor och att kvinnor motiverades i 

högre utsträckning av goda relationer jämfört med män. Vårt resultat visade inte några 

signifikanta skillnader i arbetsmotivationsvariabeln samhörighet beroende på kön, vilket 

ytterligare skiljer från Buelens och Van den Broecks (2007) studie. Även här kan det låga 

deltagarantalet vara en förklaring till att studien inte visade några skillnader i arbetsmotivation 

mellan män och kvinnor.  

Arbetstillfredsställelse  

Vår studie visade att det fanns statistiskt signifikanta skillnader i yttre arbetstillfredsställelse 

beroende på organisationsform, där privatanställda i högre utsträckning var tillfredsställda 

med bland annat lönen, uppmärksamheten och belöningen för goda arbetsprestationer jämfört 

med offentligt anställda. Detta resultat ligger i linje med Jordahls (2006) rapport, som visar att 

det i dagspressen framgår tendenser till att privatanställda är mer tillfredsställda med sitt 

arbete än offentligt anställda, till följd av att anställda inom privat verksamhet i större 

utsträckning får belöning och uppmuntran för goda arbestprestationer, samt närhet till chefen.  

Vårt resultat visade även att privatanställda var mer tillfredsställda med arbetets inre 

aspekter jämfört med offentligt anställda.  I motsats till Markovits, Davis och Van Dicks 

(2007) studie, som visade att offentligt anställda upplevde en högre inre arbetstillfredsställelse 

i jämförelse med privatanställda. I likhet med Markovits et al. tillämpades MSQ för att mäta 

arbetstillfredsställelse, dock använde Markovits et al. inte hela skalan utan ett urval av 

påståenden i kombination med en annan skala. En möjlig förklaring till att resultaten skiljer 

sig kan vara att studierna har genomförts i olika kontexter samt att undersökningsgrupperna 

skiljer sig. I vår undersökning deltog enbart yrkesgruppen lärare och i undersökningen av 

Markovits et al. (2007) deltog respondenter från statliga myndigheter, offentlig sjukvård, 

tullmyndigheter, privata familjeägda småföretag samt industri- och handelsföretag i Grekland.      

Reyes och Pounder (1993) tillämpade mätinstrumentet MSQ i en studie för att 

undersöka om det förelåg skillnader i arbetstillfredsställelse beroende på organisationsform. 

De fann att privatanställda lärare upplevde en högre generell arbetstillfredsställelse än 
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offentligt anställda lärare. I likhet med Reyes och Pounder tillämpades MSQ för att mäta 

arbetstillfredsställelse och vår studie påvisade tillika att privatanställda lärare uppgav en högre 

generell arbetstillfredsställelse, i jämförelse med offentligt anställda lärare. 

Studien visade ytterligare att män upplevde en högre yttre, inre samt generell 

arbetstillfredsställelse jämfört med kvinnor. Detta resultat överensstämmer med Mora och 

Ferrer-I-Carbonells (2009) studie, där det påvisades att män upplevde en högre 

arbetstillfredsställelse än kvinnor avseende anställningstrygghet, lön samt 

befordringsmöjligheter. Mora och Ferrer-I-Carbonell menar att kvinnors förväntningar har 

ökat i kombination med att deras positionering på arbetsmarknaden har förbättrats, och 

därmed har också klyftan mellan kvinnor och mäns förväntningar minskat. De menar att detta 

kan vara en anledning till att kvinnor uppger en lägre arbetstillfredsställelse än män, då 

kvinnor inom vissa yrken exempelvis har lägre lön, sämre befordringsmöjligheter samt 

arbetsförhållanden jämfört med män.  

I en rapport av Högskoleverket (2008) framgick det att kvinnor i Sverige år 2006 

tjänade 92 % av männens löner oberoende av organisationsform och variation i ålder, 

utbildning samt arbetstid. Därmed kan det faktum att män upplevde en högre yttre 

arbetstillfredsställelse i jämförelse med kvinnor vara ett resultat av att kvinnor har lägre löner 

än män.  

Att manliga lärare var mer tillfredsställda med arbetet skiljer sig dock från Bogler 

(2005) och Maliks (2011) undersökningar som visade att kvinnliga lärare upplevde en högre 

generell arbetstillfredsställelse jämfört med manliga lärare. Kara, Uysal och Magnini (2012) 

menar att resultaten är motstridiga, vad gäller skillnader i arbetstillfredsställelse beroende på 

kön, och att vissa studier har indikerat att män var mer tillfredsställda med sitt arbete jämfört 

med kvinnor medan andra studier har indikerat det motsatta. 

Metoddiskussion och Framtida Forskning 

Resultatet av korrelationsanalysen visade att yttre och inre arbetstillfredsställelse korrelerade 

högt (r = .62). Därmed kan det ifrågasättas om de yttre och inre delskalorna verkligen mätte 

olika aspekter av arbetstillfredsställelse. Kortversionen av MSQ har ifrågasatts av vissa 

forskare med anledning av att innehållet i de yttre och inre delskalorna är svåra att särskilja 

(Spector, 1997). Spector (1997) menar att detta återspeglas i det faktum att flera studier 

påvisat att det förelåg höga korrelationer mellan delskalorna, där korrelationerna varierade 

från .63 till .83. Dock menar Wexley, Alexander, Greenawalt och Couch (1980) att trots att 
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korrelationerna, i deras studie, var höga mellan yttre och inre arbetstillfredsställelse (r = .63) 

innebar det inte att delskalorna blev överlappande. I vår studie var korrelationen mellan yttre 

och inre arbetstillfredsställelse .62, vilket ligger i linje med tidigare forskning. I tidigare 

studier var korrelationerna mellan de yttre och inre delskalorna höga, dock varierade 

korrelationerna i styrka (Spector, 1997). En möjlig förklaring till variationen kan vara att 

skillnaderna mellan de yttre och inre aspekterna kan vara tydligare för vissa yrkesgrupper 

jämfört med andra yrkesgrupper.        

Det hade varit önskvärt med en större undersökningsgrupp för att se om det hade 

påverkat resultatet så att det hade blivit signifikanta skillnader i arbetsmotivation beroende på 

organisationsform och kön, vilket därmed hade kunnat styrka tidigare forskning på området.  

Svarsfrekvensen hade eventuellt kunnat bli högre om lådorna med enkäterna inte hade 

placerats i personalutrymmet och lärarna istället fått enkäten i sitt postfack, så att deltagarna 

därmed hade upplevt att undersökningen blev mer anonym. Vidare kunde svarsfrekvensen 

eventuellt ha blivit högre om enkäterna hade delats ut personligen till lärarna, dock hade detta 

kunna uppfattats som tvingande och frivillighetsaspekten hade därmed kunnat kränkas. 

Ytterligare bör frågan ställas om respondenterna besvarade frågorna sanningsenligt eller 

om de besvarade frågorna utefter vad de trodde att vi förväntade oss för svar. Alternativt att 

vissa av frågorna, som exempelvis var relaterade till rektorn och arbetskamraterna, skulle 

kunna ha uppfattats som känsliga att besvara sanningsenligt. Då en av frågorna exempelvis 

var: jag gillar mina arbetskamrater.        

Mot bakgrund av att Statistiska centralbyrån (2012) i en rapport nämner att det inom en 

åtta års period kommer att råda en omfattande brist på högskoleutbildade lärare i Sverige är 

det av betydelse att de som i dagsläget arbetar som lärare förblir kvar inom yrket. Forskning 

har funnit belägg för att det föreligger ett konsekvent samband mellan arbetstillfredsställelse 

och anställdas benägenhet att arbeta kvar på organisationen (Billingsley & Cross, 1992). 

Vidare har arbetsmotivation, med utgångspunkt i SDT, visat sig vara ett bra ramverk för att 

predicera personalomsättning (Richer et al., 2002). Därmed kan vår undersökning bidra med 

kunskap till skolorna om hur upplevelsen av arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse ser ut 

bland lärarna beroende på organisationsform och kön. För att därmed skapa förutsättningar för 

skolorna att ta tillvara på samt vidareutveckla de aspekter som främjar lärarnas 

arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse för att vidare främja att lärarna stannar kvar på 

skolorna. Förslag till fortsatt forskning är att genomföra en liknande undersökning men med 
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ett större deltagarantal, för att se om det i linje med andra studier föreligger skillnader i 

arbetsmotivation beroende på organisationsform och kön.       
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Enkät 

 

 

 

 

 

Enkät om arbetstillfredsställelse och 

arbetsmotivation  
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En undersökning om arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation 

1. Kön 

□ Man 

□ Kvinna 

 

2. Ålder 

□ 20-35 

□ 36-50 

□ 51-70 

 

3. Högsta utbildningsnivå  

□ Grundskola 

□ Gymnasiet 

□ Högskola/Universitet 

□ Forskarutbildning 

 

4. Lärarutbildning 

□ Ja 

□ Nej 

 

5. Anställningsform 

□ Tillsvidare 

□ Visstid/vikariat 

 

6. Sysselsättningsgrad 

□ Heltid 

□ Deltid 

 

7. Skolan jag arbetar på är en 

□ Kommunal skola 

□ Friskola 

 

8. Anställningstid på nuvarande arbetsplats 

 

__________ år 
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10. Markera det påstående som passar dig bäst relaterat till ditt arbete 

 
Jag är mycket 

missnöjd med 

denna aspekt 

av mitt jobb 

 

 

 

Jag är 

missnöjd 

med denna 

aspekt av 

mitt jobb 

 

 

Jag kan inte 

bestämma 

om jag är 

tillfredsställd 

eller ej med 

denna aspekt av 

mitt jobb 

Jag är 

tillfredsställd 

med denna 

aspekt av mitt 

jobb 

 

 

Jag är mycket 

tillfredsställd 

med denna 

aspekt av mitt 

jobb 

 

a)Att vara sysselsatt            □               □                   □                  □                   □ 

hela tiden 

 

b) Möjligheten att få            □               □                   □                  □                   □ 

arbeta ensam 

 

c) Att få arbeta med 

olika uppgifter från tid         □               □                   □                  □                   □ 

till annan 

 

 

d) Den sociala                       □               □                   □                  □                   □ 

positionen i samhället 

som följer med mitt 

jobb 

 

e) Sättet som min chef          □               □                   □                  □                   □ 

behandlar underställda 

på 

 

f) Min närmaste chefs           □               □                   □                  □                   □ 

kompetens i att fatta 

beslut 

 

g) Att få arbeta med              □               □                   □                  □                   □ 

uppgifter som inte 

strider mot min 

övertygelse 

 

h)Anställningstryggheten      □               □                   □                  □                   □ 

 

j) Möjligheten att få               □               □                   □                  □                   □ 

göra ett jobb som 

andra har nytta/glädje 

av 

 

k) Möjligheten att få              □               □                   □                  □                   □ 

tala om för andra vad 

de ska göra 
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l) Att få arbeta med                □               □                   □                  □                   □ 

uppgifter där min 

förmåga och 

kompetens kommer 

till uttryck 

 

m) Företagets policy               □               □                   □                  □                   □ 

och behandling av 

sina anställda 

 

n) Lönen                                  □               □                   □                  □                   □ 

 

o) Möjligheten att                    □               □                   □                  □                   □ 

kunna avancera i yrket 

 

p) Friheten att själv få              □               □                   □                  □                   □ 

ta ansvar och fatta 

beslut 

 

q) Möjligheten att få                □               □                   □                  □                   □ 

pröva egna idéer om 

hur arbetet ska utföras 

 

r) Den fysiska                          □               □                   □                  □                   □ 

arbetsmiljön 

 

s) Samarbetet mellan               □               □                   □                  □                   □ 

mina arbetskamrater 

 

t) Den                                       □               □                   □                  □                   □ 

uppmärksamhet och 

"belöning" jag får för 

att göra ett bra jobb 

 

u) Känslan av att mitt               □               □                   □                  □                   □ 

arbete ger resultat/har 

bestående värde 

 

11. Markera det påstående som passar dig bäst relaterat till ditt arbete 
 

Stämmer inte alls  

  

Stämmer något 

 

Stämmer precis

a) Jag har goda möjligheter att              1                2               3               4               5                6                7         

Påverka hur mitt arbete ska utföras 

 

b) Jag gillar mina arbetskamrater          1                2               3               4               5                6                7         

 
c) Jag behärskar inte riktig mitt jobb     1                2               3               4               5                6                7         

 

d) På jobbet får jag uppskattning           1                2               3               4               5                6                7         

för mitt arbete 

e) Jag känner mig pressad på arbetet     1                2               3               4               5                6                7         
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f) Jag kommer överens med mina          1                2               3               4               5                6                7         

arbetskamrater 

 

g) Jag håller mig för mig själv på           1                2               3               4               5                6                7         

jobbet 

 

h) Jag kan fritt uttrycka vad jag              1                2               3               4               5                6                7         

tycker och tänker på jobbet 

 

i) Jag betraktar mina arbetskamrater       1                2               3               4               5                6                7         

som mina vänner 

 

j) Jag har lärt mig nya och intressanta     1                2               3               4               5                6                7         

färdigheter på jobbet 

 

k) När jag är på jobbet måste jag             1                2               3               4               5                6                7         

göra vad jag blir tillsagd 

 

l) De flesta dagarna känner jag att           1                2               3               4               5                6                7         

jag uträttat något på jobbet 

 

m) Mina känslor beaktas på jobbet          1                2               3               4               5                6                7         

 

n) Jag har inte stor möjligheter att           1                2               3               4               5                6                7         

visa vad jag går för på jobbet 

 

o) Mina arbetskamrater bryr sig              1                2               3               4               5                6                7         

om mig 

 

p) Jag har inte många nära vänner           1                2               3               4               5                6                7         

på jobbet 

 

q) Jag känner att jag kan vara mig själv   1                2               3               4               5                6                7         

på jobbet 

 

r) Mina arbetskamrater gillar mig inte      1                2               3               4               5                6                7         

 

s) Jag känner ofta att jag saknar                1                2               3               4               5                6                7         

kompetens i mitt arbete 

 

t) Jag har få påverkansmöjligheter i          1                2               3               4               5                6                7         

mitt arbete 

 

u) Människor är vänliga på mitt arbete     1                2               3               4               5                6                7         

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

Missivbrev 

 

Vill du som är lärare delta i en undersökning om arbetstillfredsställelse 

och arbetsmotivation? 

Syftet med enkätundersökningen är att undersöka lärares 

arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation.  

Enkäten består av 50 stycken påståenden och tar ca 10 minuter att besvara. Deltagandet i 

undersökningen är frivilligt. Enskilda svar kommer inte att rapporteras till organisationen utan 

resultaten av enkätundersökningen kommer enbart att redovisas gruppvis och därmed kommer 

enskilda svar inte att kunna identifieras.  

Enkäterna ligger i en låda märkt med ”enkät”. När du har besvarat enkäten lämnar du den i 

den provisoriska lådan som är märkt med ”lämna din enkät här” eller facket som är märkt 

med ”lämna din enkät här”. Enkäten kommer att samlas in måndag den 15 april 2013.   

Vi studerar på Personal- och Arbetslivsprogrammet på Högskolan i Gävle och resultaten av 

enkätundersökningen kommer att ligga till grund för vårt examensarbete. Efter avslutad studie 

kommer du ha möjlighet att ta del av resultatet.       

Om du har några frågor var vänlig kontakta: 

XXX 

Tfn: XXX 

E-post: XXX 

 

XXX 

Tfn: XXX 

E-post: XXX 

 

Handledare: 

XXX 

Tfn: XXX 

E-post: XXX 
 


