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Abstract 
Syftet i studien var att undersöka sambandet mellan psykosocial arbetsmiljö (krav, kontroll, 

stöd) och arbetstillfredsställelse. Till detta undersöktes även förekomsten av skillnader av 

arbetstillfredsställelse inom privat respektive offentlig sektor. Studien bygger på en 

enkätundersökning (n=128) där ett bekvämlighetsurval gjordes via det sociala nätverket 

Facebook. Instrumentet som användes i undersökningen konstruerades ut efter de fem 

variablerna kvantitativ belastning (Beehr, Walsh & Taber, 1976) (α=.69), kvalitativ belastning 

(Sverke, Hellgren & Öhrming, 1997) (α=.76), autonomi (Sverke & Sjöberg, 1994) (α=.85), 

socialt stöd (Kinsten, Magnusson Hansson, Hyde, Oxenstierna et al., 2007) (α=.82) och 

arbetstillfredsställelse (Hellgren, Sjöberg & Sverke, 1997) (α=.91). Korrelation-, regressions- 

och variansanalyser användes för att analysera data. Resultatet visade att autonomi (r=.80, 

p<.05) och socialt stöd (r=.61, p<.05) påverkade arbetstillfredsställelse positivt dock fanns 

inget signifikant samband mellan kvantitativ och kvalitativ belastning (p<.05) och 

arbetstillfredsställelse. Resultatet visade även att det inte fanns någon signifikant skillnad av 

arbetstillfredsställelse hos arbetstagare inom privat och offentlig sektorn (p<.05).  

 

Sökord: arbetspsykologi, arbetstillfredsställelse, krav-kontroll-stöd modellen, privat sektor, 

offentlig sektor 
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Inledning 

En väl fungerande arbetsmiljö kan bidra med välbefinnande, god hälsa samt förhindra 

uppkomsten av arbetsskador hos arbetstagare. Medan en icke fungerande arbetsmiljö kan 

medföra att arbetstagare bland annat upplever stress samt får en sämre hälsa vilket i sin tur 

kan leda till sjukskrivningar och rehabilitering.  Det här resulterar i kostnader på individ-, 

organisations- och samhällsnivå. Därav kan kunskap om hur en välfungerande arbetsmiljö bör 

se ut leda till vinst på alla tre nivåer (Theorell, 2003). 

 Arbetsmiljön innefattar inte endast de fysiska faktorerna utan även de psykosociala. 

Den psykosociala arbetsmiljön består utav ett flertal olika aspekter och dessa aspekter 

påverkar hur individer mår och hur de trivs på sitt arbete. Även om den psykosociala 

arbetsmiljön bidrar med ett flertal positiva konsekvenser så kan den även orsaka problem 

inom organisationen (Doi, 2005; Dormann & Zapf, 2002). Flertalet studier visar att bristande 

socialt stöd och beslutsutrymme kan få negativa konsekvenser på arbetstagares hälsa och 

välbefinnande samt att en god psykosocial arbetsmiljö bidrar till en effektiv, hälsosam och 

framgångsrik verksamhet (Demerouti, Bakker, Nachreinder & Schaufeli, 2001; Salanova, 

Garcia-Renedo, Burriel, Bresó et al., 2005).  

Verksamheter kan kategoriseras i offentlig och privat sektor. Den offentliga sektorns 

huvudsakliga syfte är att upprätthålla och reglera sociala och ekonomiska förhållanden. 

Styrning av offentliga verksamheter regleras av lagar och politiska riktlinjer som i sin tur 

bestämmer strukturen och naturen av arbetssättet. I motsats till det här har den privata sektorn 

en mer flexibel struktur med ett arbetssätt som är mindre styrt av regler och förordningar och 

är till skillnad från den offentliga sektorn vinstdrivande (Markovits, Davis, Fay & Dick, 

2010).   

Skillnaderna medför bland annat att inom den offentliga sektorn, där majoriteten av 

beslutsutrymmet ligger på regeringsnivå, har arbetstagarna ett mer komplext och förutbestämt 
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styrningssätt och därmed upplever lägre nivåer av kontroll. Till skillnad från offentlig sektor 

har den privata sektorn ett mer flexibelt arbetssätt med större beslutsutrymme (Macklin, Smith 

& Dollard, 2006). Dessa skillnader har minskat i takt med att organisationer och 

arbetsmarknaden förändrats och den offentliga sektorn tenderar att till större grad använda sig 

utav ett privat förhållningssätt. Det här har bland annat skett genom implementering av det 

globala konceptet New Public Management, där syftet var att minska de skillnader som fanns 

mellan offentlig och privat sektor. Det här gjordes genom att bland annat införa målstyrning 

samt decentralisering av beslutanderätt i offentliga verksamheter (Hood, 1995).  

Arbetstillfredsställelse är en utav de mest undersökta psykologiska konstrukten i 

organisationslitteratur, speciellt inom stressforskning och i studier som använder sig utav 

krav, kontroll och stöd modellen (Spector, 1997). Arbetstillfredsställelse är en utav flera 

centrala variabler som utgör fenomenet arbetsmotivation och påverkas bland annat av hur 

arbetsmiljön på en organisation ser ut (Locke, 1976). Flertalet studier har visat hur viktig 

arbetstillfredsställelse är för individers och organisationers välmående samt funktion (Fila, 

Paik, Griffeth & Allen, 2014; Cranny, Smith & Stone, 1992). 

Sammanfattningsvis har det visats att arbetstillfredsställelse har en stor inverkan på 

arbetstagares arbetsmotivation vilket i sin tur har en stor inverkan på deras produktivitet och 

därmed påverkar hur hela organisationen presterar. Det här innebär att kunskap om hur en 

organisations psykosociala arbetsmiljö bör se ut och dess samband med arbetstillfredsställelse 

är av stor vikt.  
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Teoretisk bakgrund 

Arbetstillfredsställelse 

Första definitionen av arbetstillfredsställelse presenterades av Locke (1976, s.1301). 

Definitionen var ”Job satisfaction is a pleasurable or positive emotional state resulting from 

the appraisal of one´s job or job experiences”. Definitionen framhäver att 

arbetstillfredsställelse är ett positivt emotionellt tillstånd och ett resultat av individens 

upplevelse av de erfarenheter individen har av och i arbetet. Senare forskning bygger vidare 

på Lockes definition och förklarar att arbetstillfredsställelse består av en affektiv reaktion av 

vad individen har för förväntningar på sin arbetsplats och i hur stor utsträckning dessa 

förväntningar uppfylls (Cranny, Smith & Stone, 1992). 

Weiss (2002) håller dock inte med om att definitionen av arbetstillfredsställelse bör ses 

som en affektiv reaktion utan definierar begreppet som en attityd individen har emot sin 

arbetsplats. Vidare menar Weiss (2002) att affektiva reaktioner finns på arbetsplatser men att 

dessa handlar om individens kognitiva tankesätt samt individens förväntningar på de behov 

som ska uppfyllas av omgivningen. Andra forskare har gett stöd åt Weiss (2002) och 

utvecklat att attityden till arbetet formas genom tidigare arbetsrelaterade erfarenheter och 

faktorer. (Landy & Conte, 2007; Kaufmann & Kaufmann 2005; Schultz & Schultz, 2013). 

Arbetstillfredsställelse är därmed ett individuellt begrepp som påverkas av individers attityder 

samt deras negativa och positiva känslor gentemot arbetsplatsen. På så sätt skapar varje 

individ en egen uppfattning av arbetstillfredsställelse och dess innebörd (Angelöw, 2006).   

Medarbetares arbetstillfredsställelse påverkas bland annat av de krav som ställs på 

arbetsplatsen, huruvida de uppfattar att de har kontroll över sina arbetsuppgifter och det 

sociala stöd som erbjuds. Det finns även andra faktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen, 

dessa faktorer kan vara lön, hälsa, social status, arbetslivserfarenhet, familj samt övriga 

sociala faktorer (Schultz & Schultz, 2013).  
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Krav, kontroll och stöd modellen 

Den ursprungliga krav-kontroll modellen skapades av Karasek (1979) och utvecklades 

för att kunna förutse arbetsrelaterad stress hos arbetstagare genom att undersöka interaktionen 

mellan krav och kontroll. Modellen innehöll två aspekter av den psykosociala arbetsmiljön 

nämligen arbetskrav samt beslutsutrymme.  

Modellen och teorin bakom innebär att olika kombinationer av krav och kontroll leder 

till ohälsa och psykisk belastning.  Modellen är uppdelad i fyra olika dimensioner (se Figur 1), 

där två alternativ innefattar att arbetstagaren upplever höga eller låga krav och två alternativ 

innefattar att arbetstagaren upplever hög eller låg kontroll över situationen. Ohälsa och 

psykisk belastning uppkommer då det uppstår en obalans mellan krav och kontroll. Medan 

den mest optimala arbetsformen är när arbetstagare upplever både höga krav samt hög 

kontroll så kallade aktiva arbeten (Karasek & Theorell, 1990).  

 

Figur 1. Krav - kontroll modellen (baserad på Karasek, 1979). 

Krav - kontroll modellen får ytterligare en faktor när Karasek och Theorell (1990) 

utvecklar modellen (se Figur 2). Den tredje faktorn som läggs till är socialt stöd. Den nya 

modellen får åtta möjliga arbetssituationer till skillnad från de tidigare fyra, när lågt eller högt 

stöd läggs till. Som tidigare nämnt kan för höga krav i kombination med för låg kontroll leda 

till ohälsa och psykisk belastning. Dessa negativa effekter kan enligt krav, kontroll och stöd 
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modellen dämpas utav socialt stöd. Arbetstagaren upplever det lättare att hantera svåra 

situationer med hjälp utav stöd på arbetsplatsen vilket kan minska uppkomsten av ohälsa.  

 

Figur 2. Krav, kontroll och stöd modellen (Hämtad från Karasek & Theorell, 1990). 

Krav, kontroll och stöd modellen används oftast för att mäta psykosocial arbetsmiljö 

och arbetsrelaterad stress genom att granska de samband som existerar mellan de tre olika 

variablerna. På så sätt går det att förutsäga medarbetarnas psykologiska påfrestningar (Beehr, 

Glaser, Canali & Wallway, 2001).   

Modellen används även för att undersöka samband mellan krav, kontroll, stöd och 

arbetstillfredsställelse. Flertalet studier visar att de tre faktorerna samverkar och har en stor 

inverkan på individers psykosociala arbetsmiljö samt arbetstillfredsställelse (Fila, Paik, 

Griffeth & Allen, 2014; Hausser, Mojzisch, Niesel & Schulz-Hardt, 2010). McClenahan, 

Giles och Mallett (2007) påvisar att en fjärdedel av variationen i arbetstillfredsställelse 

påverkas av krav, kontroll och stöd modellen. Som ovan nämnt är ”aktiva arbeten” det mest 

optimala för arbetstagarnas välbefinnande och arbetstillfredsställelse. Det minst optimala 

arbetssättet är när arbetstagare upplever höga arbetskrav, låg kontroll och lågt socialt stöd 

(Karasek & Theorell, 1990).  
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Detta resonemang har lett fram till att krav, kontroll och stöd modellen användes i den 

aktuella studien för att visa vilka samband som förekommer mellan variablerna samt 

skillnader inom privat och offentlig sektor.  

Krav 

Det finns flera olika komponenter som utgör begreppet arbetskrav vilket även kan 

benämnas arbetsbelastning. De vanligaste förekommande och de som ingår i Karaseks (1979) 

modell är upplevda krav till följd av övervakning, tidskrav samt krav på problemlösning. En 

viss nivå utav arbetskrav anses vara fördelaktigt för arbetstagares arbetstillfredsställelse och 

hälsa vilket bland annat Beehr, Glaser, Canali och Wallwey (2001) studie visar. Det kan även 

leda till andra positiva utfall som lärande, motivation och prestation (Selye, 1976). Dock kan 

en för hög nivå av arbetskrav ha en negativ effekt på arbetstagares välbefinnande i samband 

med att de upplever en otillräcklig nivå av kontroll och socialt stöd (Karasek, 1979; Karasek 

& Theorell, 1990).   

Beehr, Glaser, Canali och Wallwey (2001) visade att arbetskrav har ett positivt 

samband med arbetstillfredsställelse vilket innebär att när arbetskraven på arbetstagare ökar, 

ökar även arbetstillfredsställelsen. Studien visar att även då de ökade kraven leder till den 

negativa effekten stress så ökar ändå den positiva attityden arbetstillfredsställelse. En viss 

grad av arbetskrav är nödvändigt för att arbetstagare ska känna tillfredsställelse med arbetet 

men det är även viktigt att de fortfarande känner kontroll över situationen för att den ska vara 

hanterbar.  

Kontroll 

Kontroll benämns även som beslutsutrymme eller autonomi i tidigare forskning. 

Kontroll innebär de möjligheter som arbetstagarna har att utnyttja sin kompetens, 

beslutsmyndighet samt vilken förmåga arbetstagare har att ta arbetsrelaterade beslut. Kontroll 
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anses ha dämpade effekt på olika stressorer som t.ex. ovannämnda arbetskrav (Karaesk, 1979; 

Karasek & Theorell, 1990). Precis som arbetskrav har även kontroll visat ha positiv effekt på 

arbetstillfredsställelse (Griffin, Patterson & West, 2001; Beehr, Glaser, Canali & Wallwey, 

2001; Fila, Paik, Griffeth & Allen, 2014).  

Stöd 

Socialt stöd inom arbetspsykologi innebär stöd från ledning och medarbetare på 

arbetsplatsen. Ledningen på en arbetsplats innefattar de individer som innehar en högre 

befattning än arbetstagarna t.ex. en arbetsledare eller ledningsgrupp. I likhet med krav och 

kontroll har socialt stöd upprepande gånger visats ha positiv effekt på arbetstillfredsställelse 

(Rhoadea & Eisenberger, 2002) samt vid situationer med höga arbetskrav och låg kontroll 

bidrar socialt stöd med en lindrande effekt och därmed minskar risken för ohälsa och sämre 

arbetstillfredsställelse (Karasek & Theorell, 1990). 

Socialt stöd kan även innebära att arbetstagare arbetar i arbetsgrupper och upplever 

därmed stöd från individerna i gruppen. Denna typ av socialt stöd har även visat ha en positiv 

effekt på arbetstillfredsställelse men en sak som bör beaktas är att stödet från arbetsgruppen 

kan ha en negativ effekt på upplevt stöd från ledningen. Då arbetstagare arbetar i 

arbetsgrupper innebär detta ofta att de har högre beslutsutrymme samt arbetar mer 

självständigt. Därmed kan det leda till att den positiva effekten av stöd från arbetsgruppen slås 

ut av den negativa effekten av minskad upplevt stöd från ledningen (Griffin, Patterson & 

West, 2001).  

Även Fila, Paik, Griffeth och Allen (2014) visar att socialt stöd från ledning och 

medarbetare har ett positivt samband med arbetstillfredsställelse. Harris, Winskowski och 

Engdahl (2007) menar dock att mentorskap och stöd vid arbetsuppgifter predicerar 

arbetstillfredsställelse dock inte socialt stöd från kollegor eller coaching.  
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Skillnad hos arbetstagare inom privat och offentlig sektor 

Som tidigare nämnt förekommer det skillnader i hur privata respektive offentliga 

verksamheter styrs, vilket påverkar arbetssättet hos arbetstagare. Dessa skillnader har med tiden 

minskat i takt med att offentliga verksamheter influerats av ett mer privatiserat förhållningssätt 

(Hood, 1995). En tidigare genomförd studie visade att arbetstagare inom den privata respektive 

offentliga sektorn arbetar under olika organisatoriska förhållanden och sammanhang där dessa 

skillnader påverkar deras arbetstillfredsställelse (Markovits, Davis, Fay & Dick, 2010).  

Macklin, Smith och Dollard (2006) har behandlat skillnaden mellan arbetstagare inom 

privat respektive offentlig sektor utifrån krav-kontroll-stöd modellen. Resultatet av studien 

visade att arbetstillfredsställelsen påverkas av faktorerna i modellen inom båda sektorerna 

men någon skillnad mellan sektorerna kunde inte ses. Det här motsägs av Lim och Pinto 

(2009) samt Shacklock, Brunetto och Farr-Wharton (2012) där resultatet påvisade att det 

fanns en signifikant skillnad mellan offentlig och privat sektor. Skillnaden var att arbetstagare 

inom offentlig sektor upplevde mindre arbetstillfredsställelse. Macklin, Smith och Dollard 

(2006) indikerade dock att offentligt anställda upplevde mer kontroll i sitt arbete i jämförelse 

med den privata sektorn. Det här motsägs av Shacklock, Brunetto och Farr-Wharton (2012) 

som visade att offentligt anställda upplevde mindre kontroll. Skillnaden i kontroll var dock 

liten men signifikant. Att offentligt anställda upplever mer kontroll stöds i en rapport av 

Arbetsgivarverket (2012) samt i Lim och Pintos (2009) studie. Arbetstagare inom offentlig 

sektor upplevde att de har större inflytande i sitt arbete till exempel när och hur olika 

arbetsuppgifter ska utföras. Rapporten indikerar att offentligt anställda upplever högre 

arbetskrav då de anser arbetsuppgifterna för svåra i jämförelse med anställda inom den privata 

sektorn. Det här stöds av Lim och Pinto (2009) som visade att tidskraven hos offentligt 

anställda är högre. I rapporten framgår det även att arbetstagare inom offentlig sektor 

upplever ett mindre socialt stöd än inom privat sektor, vilket går i linje med Macklin, Smith 
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och Dollard (2006). Studien belyser rollen av stöd för tillfredställelse samt välbefinnande, 

genom att öka stödet hos arbetstagare tillsammans med hög kontroll inom den privata sektorn 

kan stressnivån som kommer av höga krav dämpas. 

I ovanstående text har forskningen påvisat sambandet mellan arbetsmiljön och 

arbetstillfredsställelse dock har vi upptäckt att det råder brist på forskning som direkt försöker 

mäta arbetstagares arbetstillfredsställelse inom privat och offentlig verksamhet.  
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Syfte 

Studien ämnar undersöka sambandet mellan psykosocial arbetsmiljö (krav, kontroll, stöd) och 

arbetstillfredsställelse samt förekomsten av skillnader mellan arbetstagare inom privat och 

offentlig sektor.  

Frågeställningar 

Utifrån krav, kontroll och stöd modellen (Karasek & Theorell, 1990) samt tidigare 

forskning formulerades följande frågeställningar: 

 Finns det ett signifikant samband mellan variablerna arbetsbelastning, autonomi, 

socialt stöd och arbetstillfredsställelse? 

 Vilka av variablerna arbetsbelastning, autonomi och socialt stöd påverkar 

arbetstillfredsställelse hos arbetstagare inom privat sektor?  

 Vilka av variablerna arbetsbelastning, autonomi och socialt stöd påverkar 

arbetstillfredsställelse hos arbetstagare inom offentlig sektor?  

 Upplever privat och offentligt anställda olika nivåer av arbetsbelastning, autonomi och 

socialt stöd? 

 Finns det en signifikant skillnad mellan privat och offentligt anställdas 

arbetstillfredsställelse?  
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Metod 

Urval och tillvägagångssätt 

Enkäten var endast riktad till arbetstagare i Sverige från 19 år som hade en anställning 

inom privat eller offentlig sektor. Enkäten distribuerades via det sociala nätverket Facebook. 

Ett icke-sannolikhetsurval tillämpades med kombination av ett bekvämlighetsurval och ett 

snöbollsurval. Urvalet kan sägas bestå av en kombination av dessa, då endast de som varit 

tillgängliga på Facebook under den satta tidsramen, den 16 mars till den 23 mars, hade 

möjlighet att besvara enkäten, samt att författarna spred en länk via Facebook som var öppen 

för delning. Respondenterna som kom i kontakt med undersökningen uppmuntrades till att 

dela länken.  

Målet för undersökningen var att omkring 100 personer skulle besvara enkäten med en 

jämn fördelning inom de två sektorerna. Det här för att kunna utföra en jämförelse mellan 

dessa grupper. Sammanlagt svarade 130 respondenter med ett internt bortfall på två 

respondenter på grund av obesvarade demografiska frågor (n=128). Respondenternas ålder låg 

mellan 19-62 år med en medelålder på 34 år. I undersökningen deltog 30 män (23 %) och 98 

kvinnor (77 %), där männen hade en medelålder på 28 år och kvinnorna hade en medelålder 

på 35 år. 

Av respondenterna arbetade 58 stycken (45 %) inom offentlig sektor varav 48 (83 %) 

var kvinnor och 9 (16 %) var män. Inom privat sektor arbetade 70 stycken (55 %) varav 48 

var kvinnor (69 %) och 22 var män (31 %).  

Data samlades in med hjälp av webbenkäter som skapades med hjälp utav 

www.webbenkater.com (se Bilaga 1). En fördel med webbenkäter är att den når ut till många 

och samtidigt är tids- och kostnadseffektivt (Bryman, 2011).  Detta tillvägagångsätt valdes då 

studiens syfte innefattade en undersökning av en större grupp individer. Denscombe (1998) 

menar att det är lämpligt att använda sig utav frågeformulär när det är ett stort antal av 
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respondenter som ska undersökas och när informationen som efterfrågas är relativt 

okomplicerad. 

Med tanke på att den här typen av distribueringsmetod användes kunde varken 

studiens externa bortfall eller svarsfrekvens beräknas. Det interna bortfallet, som enligt 

Bryman (2011) är när en individ har valt att inte besvara eller missar att besvara en eller flera 

frågor i en enkät. För att minska det interna bortfallet genomfördes en imputation med EM-

metoden på de påståenden som rörde de oberoende variablerna samt den beroende variabeln. 

Antal saknade värden som imputerades var totalt 15 stycken, varav 5 stycken fanns i 

kvalitativ belastning, 2 stycken i kvantitativ belastning, 1 i autonomi, 1 i socialt stöd och 6 

stycken i arbetstillfredsställelse. De saknade värdena ersätts med det beräknade medelvärdet i 

stickprovet. Metoden är att föredra mot att istället radera respondenter från undersökningen då 

enstaka värden inte påverkar resultatet nämnvärt (Tabachnic & Fidell, 2013). För de fall där 

respondenterna missat eller valt att inte svara på de demografiska frågorna gjordes valet att 

inte exkludera dessa från studien, förutom två respondenter som ej besvarat den demografiska 

frågan (Inom vilken sektor arbetar du?). Dessa respondenter har istället endast exkluderats 

från de analyser där de demografiska frågorna var av relevans. Det här medför ett varierat 

antal respondenter (n) i analyserna.  

Enkäten 

Enkätens frågor bestod utav tjugofem stycken slutna frågor och påståenden (se Bilaga 

1). Den inleddes med sex stycken demografiska bakgrundsfrågor som samlade in information 

om respondenternas kön, ålder, vilken sektor individen arbetar inom, anställningstid, vilken 

typ av tjänst samt vilken utbildningsnivå som respondenten hade. Resterande av enkäten 

omfattades av slutna påståenden kring de tre oberoende variablerna arbetsbelastning, 

autonomi och socialt stöd samt den beroende variabeln arbetstillfredsställelse.  
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Krav mättes med kvantitativ arbetsbelastning innehållande tre påståenden (t.ex. ”Det 

händer ganska ofta att jag måste arbeta under stark tidspress.”) och kvalitativ arbetsbelastning 

innehållande fyra påståenden (t.ex. ”Det ställs orimliga krav på mig i mitt arbete.”). Skalan 

för kvantitativ arbetsbelastning är utvecklad av Beehr, Walsh och Taber (1976) och skalan för 

kvalitativ belastning är utvecklad av Sverke, Hellgren och Öhrming (1997). Kontroll mättes 

med autonomi innehållande fyra påståenden (t.ex. ”Jag styr själv min situation på arbetet i den 

riktning jag önskar.”) och denna skala är utvecklad av Sverke och Sjöberg (1994) som är 

baserad på Hackman och Oldman (1975). Socialt stöd mättes med fem påståenden (t.ex. ”Det 

är lugnt och behaglig stämning på min arbetsplats.”) och dessa utvecklades av Kinsten, 

Magnusson Hansson, Hyde, Oxenstierna et al. (2007). Den sista variabeln 

arbetstillfredsställelse mättes med tre påståenden (t.ex. ”Jag känner att jag trivs på mitt 

arbete”.) som är utvecklade av Hellgren, Sjöberg och Sverke (1997) och baserad på Brayfield 

och Rothe (1951).  

Svarsalternativen var givna för att göra insamlad data lätthanterlig och var uppbyggd 

enligt en 5-gradig Likert-skala där 1 var ”stämmer inte alls” till 5 som var ”stämmer helt”.  

Forskningskvalitet 

Validitet 

Validitetsaspekter har beaktats kontinuerligt under studiens samtliga steg för att 

säkerhetsställa att studiens insamlade data samt analyser är förankrade i teori, med relevans 

och tillförlitlighet.  

Sammanställningen av påståenden har sin grund i teori och tidigare forskning inom 

ämnet och har på så sätt bidragit till att begreppsvaliditeten i testet uppfylls (Bryman, 2011). 

Ytterligare en aspekt som beaktades var ytvaliditet. Detta gjordes genom att utforma en 

designad webbenkät för att inge ett seriöst och förtroendeingivande intryck till 
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respondenterna, för att minska bortfallet (Jacobsen, 2002). I och med att undersökningen 

genomfördes via Facebook bidrog det till att det blev svårt att generalisera resultatet utanför 

undersökningspopulationen. Trots detta valdes Facebook som distribueringsmetod då det 

ansågs effektivt med tanke på den tid och de resurser som fanns till förfogande. Webbenkäten 

och distribueringsmetoden medförde att många respondenter kunde nås snabbt och enkelt 

samt att hantering av data effektiviserades. En annan faktor som påverkade generaliseringen 

var det faktum att majoriteten av respondenterna var i åldern 20-30 år och till största del 

bestod utav kvinnor (77 %). Det ger dock en möjlighet till att generalisera resultatet till 

kvinnor i 20-30 års ålder och som arbetar inom privat eller offentlig sektor.   

Reliabilitet 

För att säkerhetsställa en god nivå av intern reliabilitet utfördes ett Cronbachs Alpha 

test av de olika variablerna i enkäten. För att den interna reliabiliteten ska vara acceptabel bör 

korrelationen uppnå en nivå av .60 eller högre (Cortina, 1993). Fyra av måtten hade en intern 

reliabilitet över .70 vilket innebar att de hade en hög reliabilitet. Ett av måtten (kvantitativ 

belastning) låg på .69 vilket är en acceptabel nivå. Enkätens nivåer av Cronbachs Alpha ses i 

Tabell 1.  

Tabell 1. Alphanivåer för enkätverktyg  

 α Antal frågor 

Kvantitativ belastning .69 3 

Kvalitativ belastning .76 4 

Autonomi .85 4 

Socialt stöd .82 5 

Arbetstillfredsställelse .91 3 

 



 

15 

 

Etiska hänsynstaganden 

Vetenskapsrådet (2012) har tagit fram fyra krav som måste följas vid vetenskaplig 

forskning för att värna om deltagarnas integritet och säkerhet vid en studie. Nedan redovisas 

de etiska överväganden som har tagits hänsyn till under den aktuella studien.  

Ett av kraven, informationskravet, innebär att respondenternas deltagande är frivilligt 

och att de får den information som krävs för att förstå undersökningens syfte och hur 

resultatet ska tillämpas. Respondenterna informerades om denna etiska aspekt i inledningen 

av webbenkäten. Där klargjordes även undersökningens syfte för att respondenterna skulle få 

kännedom om enkätens användningsområde. I inledningen informerades även respondenterna 

om att deltagandet i undersökningen var frivillig och att medverkan när som helst kunde 

avbrytas för att uppfylla samtyckeskravet. För att uppfylla konfidentialitetskravet och 

bibehålla datasäkerhet samlade enkäten inte in några personuppgifter och respondenterna blev 

tilldelade en svarsidentitet som inte gick att spåra till enskild individ. Dessutom fanns 

insamlad data endast att tillgå på författarnas datorer samt på www.webbenkater.com, där det 

krävdes en inloggning med lösenord som endast författarna hade vetskap om. Respondenterna 

har även medvetandegjorts att insamlad data inte kommer att användas till annan forskning 

utan endast i den aktuella studien för att uppfylla det fjärde och sista kravet, nyttjandekravet.   

Analys 

Insamlad data analyserades med hjälp av Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) version 21. Ett av påståenden (Jag har tillräckligt med tid för att klara av mina 

arbetsuppgifter) inverterades genom att vända på svarsskalan. Variabler skapades genom att 

gruppera de påståenden som mätte respektive variabel och sedan räknades medelvärdet ut för 

varje variabel.  

För att undersöka om det fanns ett signifikant samband mellan de oberoende 

variablerna arbetsbelastning, autonomi, socialt stöd och den beroende variabeln 
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arbetstillfredsställelse genomfördes en Pearson korrelationsanalys (se Tabell 2). En 

regressionsanalys genomfördes för att undersöka vilken eller vilka av de oberoende 

variablerna arbetsbelastning, autonomi och socialt stöd påverkar arbetstillfredsställelse hos 

arbetstagare inom privat och offentlig sektor (se Tabell 3).  

För att undersöka om arbetstagare inom privat och offentlig sektor upplevde olika nivåer 

av arbetsbelastning, autonomi och socialt stöd samt om det fanns någon signifikant skillnad 

mellan privat och offentligt anställdas arbetstillfredsställelse genomfördes en envägs 

variansanalys (ANOVA) (se Tabell 4).  
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Resultat 

För att svara på frågeställningen om det finns ett signifikant samband mellan variablerna 

arbetsbelastning, autonomi, socialt stöd och arbetstillfredsställelse genomfördes en 

sambandsanalys. Analysen (se Tabell 2) visade att det fanns ett positivt samband mellan 

arbetstillfredsställelse och ålder, arbetstillfredsställelse och socialt stöd samt 

arbetstillfredsställelse och autonomi. Dock visade analysen att det inte fanns något signifikant 

samband mellan arbetstillfredsställelse och arbetsbelastning.  

Tabell 2. Pearsons korrelation mellan arbetstillfredsställelse, arbetsbelastning, autonomi, 

socialt stöd samt demografiska variabler  

Variabler 1 2 3 4 5 6 7 

1. Kön 1       

2. Ålder -.25** 1      

3. Kvantitativ belastning -.03 .04 1     

4. Kvalitativ belastning .05 .15 .52** 1    

5. Socialt stöd .03 .10 -.16 -.22* 1   

6. Autonomi .04 .19* -.01 .06 .49** 1  

7. Arbetstillfredsställelse .00 .20* -.08 -.05 .61** .80** 1 

Medelvärde 1.23 33.7 3.16 2.26 3.82 3.36 3.80 

SD .42 12.0 .89 .90 .77 .99 1.04 

 NB. n=125, efter ”listwise deletion”; *p.05; **p.01  

För att svara på frågeställningarna vilken eller vilka av variablerna arbetsbelastning, 

autonomi och socialt stöd som påverkar arbetstillfredsställelse hos anställda inom privat och 

offentlig sektor genomfördes en regressionsanalys (se Tabell 3). 
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Privat sektor 

Resultatet visar att autonomi och socialt stöd signifikant predicerar 

arbetstillfredsställelse (𝐹(6.59)=36.51, p<.00). Korrelationskoefficienten visar på en positiv 

linjär relation mellan autonomi och arbetstillfredsställelse samt en positiv relation mellan 

socialt stöd och arbetstillfredsställelse.  Analysen visar att arbetsbelastning inte predicerar 

arbetstillfredsställelse inom privat sektor. Modellen förklarar att 77 procent av variansen i 

arbetstillfredsställelse påverkas av arbetsbelastning, autonomi, socialt stöd samt de 

demografiska variablerna ( 𝑅2adjusted= .77).  

Offentlig sektor 

Resultatet visar att autonomi och socialt stöd signifikant predicerar 

arbetstillfredsställelse (𝐹(6.50)=15.12, p<.00). Korrelationskoefficienten visar på en positiv 

linjär relation mellan autonomi och arbetstillfredsställelse samt en positiv relation mellan 

socialt stöd och arbetstillfredsställelse. Analysen visar att arbetsbelastning inte predicerar 

arbetstillfredsställelse inom offentlig sektor. Modellen förklarar att 60 procent av variansen i 

arbetstillfredsställelse påverkas av arbetsbelastning, autonomi, socialt stöd samt de 

demografiska variablerna ( 𝑅2adjusted= .60).  

Tabell 3. Regressionstabell med standardiserade regressionskoefficienter. 

 Arbetstillfredsställelse 

 Privat1 Offentlig2 

Ålder .00 .03 

Kön -.09 .08 

Kvantitativ belastning -.04 -.03 

Kvalitativ belastning -.09 .03 

Autonomi .17* .58* 

Socialt stöd .78* .40* 

𝑅2 .79* .65* 

𝑅2adjusted .77* .60* 

NB. n1= 66, efter ”listwise deletion”;n2 = 57, efter ”listwise deletion”; *p< ,05 
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För att svara på frågeställningen om privat och offentligt anställda upplever olika 

nivåer av arbetsbelastning, autonomi och socialt stöd samt om det fanns någon signifikant 

skillnad mellan privat och offentligt anställdas arbetstillfredsställelse genomfördes en 

variansanalys. Analysen (se Tabell 4) visade att det inte fanns några signifikanta skillnader i 

nivåerna av arbetsbelastning, autonomi och socialt stöd inom respektive sektor samt att det 

inte förekom någon signifikant skillnad av arbetstillfredsställelse hos privat och offentligt 

anställda. 

Tabell 4. Envägs variansanalys (ANOVA) av arbetsbelastning, autonomi, socialt stöd och 

arbetstillfredsställelse  

 
Privat1 Offentlig2  

 

 M (SD) M (SD) F p 

Kvantitativ belastning 3.16 (.80) 3.14 (1.00) .01 .90 

Kvalitativ belastning 2.28 (.89) 2.25 (.91) .03 .85 

Autonomi 3.37 (1.07) 3.41 (.88) .06 .80 

Socialt stöd 3.82 (.78) 3.88 (.77) .20 .66 

Arbetstillfredsställelse 3.69 (1.16) 4.02 (.78) 3.33 .07 

NB. 𝑛1 = 70; 𝑛2= 58; d.f  (1.126) 
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Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan psykosocial arbetsmiljö (krav, 

kontroll, stöd) och arbetstillfredsställelse samt förekomsten av skillnader mellan privat och 

offentligt anställdas arbetstillfredsställelse. Den aktuella studien visade att det till viss del 

fanns ett positivt samband mellan den psykosociala arbetsmiljön och arbetstillfredsställelse. 

Vilket stämmer överens med Locke (1976) som menar att arbetstillfredsställelsen påverkas av 

den psykosociala arbetsmiljön. Vi anser att förståelsen kring det här sambandet är viktigt för 

både ledning, personalenhet och arbetstagare då arbetstillfredsställelse påverkar på såväl 

organisationsnivå som individnivå. Det här stöds av Demerouti, Bakker, Nachreinder och 

Schaufeli (2001) liksom Salanova, Llorens, García-Renedo, Burriel et al. (2005) som i sin 

tidigare forskning har nämnt vikten av en god psykosocial arbetsmiljö för att bidra till en 

framgångsrik och välfungerande organisation.   

I den aktuella studien hade kontroll en positiv linjär relation med arbetstillfredsställelse 

vilket innebär att om kontrollen hos arbetstagare ökar bidrar det till ökad 

arbetstillfredsställelse. Resultatet stöds i tidigare forskning som visar att kontroll bidrar till en 

positiv effekt av arbetstillfredsställelse (Griffin, Patterson & West, 2001; Beehr, Glaser, 

Canali & Wallwey, 2001; Fila, Paik, Griffeth & Allen, 2014). Anledningen till att kontroll kan 

bidra till högre nivåer av arbetstillfredsställelse kan bero på att arbetstagare får utnyttja sin 

kompetens och vara delaktiga i beslut vilket i sin tur bidrar till att arbetstagare upplever 

arbetet meningsfullt.  

Även socialt stöd visade sig i den aktuella studien ha en positiv linjär relation med 

arbetstillfredsställelse. I likhet med kontroll har socialt stöd visat sig ha en positiv inverkan på 

arbetstagares arbetstillfredsställelse (Rhoades & Eisenberger, 2002). Då tidigare studier har 

visat att socialt stöd bidrar med en lindrande effekt vid för höga arbetskrav och låg kontroll 

visar det på att socialt stöd är en viktig komponent i den psykosociala arbetsmiljön. Det här 
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kan innebära att även om visa arbetsuppgifter innehåller höga krav och låg kontroll kan 

arbetstagare trots detta uppleva arbetstillfredsställelse och välbefinnande så länge det sociala 

stödet upprätthålls. Vi anser att resultatet har en betydande roll för ledning och personalenhet 

då socialt stöd kan användas som en strategi för att höja nivån av arbetstillfredsställelse.  

Intressant i den aktuella studien var att det inte fanns något signifikant samband mellan 

krav och arbetstillfredsställelse. Det är förvånande i förhållande till det som tidigare forskning 

pekar på, att arbetskrav har ett positivt samband med arbetstillfredsställelse och kan leda till 

flera positiva utfall som lärande och motivation (Beehr, Glaser, Canali & Wallwey, 2001; 

Selye, 1976).  

Arbetstillfredsställelse inom privat och offentlig sektor 

I den aktuella studien predicerar kontroll och stöd arbetstillfredsställelse inom både 

privat och offentlig sektor. En positiv linjär relation, vilket innebär att ökar kontroll eller stöd 

ökar även arbetstillfredsställelsen. Nivån av kontroll inom de båda sektorerna visade sig vara 

relativ hög. Det här anser vi vara anmärkningsvärt då tidigare forskning har visat på skillnad 

åt båda riktningar. Macklin, Smith och Dollard (2006) indikerar att offentligt anställda 

upplever mer kontroll i jämförelse till privat anställda medan Shacklock, Brunetto och Farr-

Wharton (2012) menar att offentligt anställda upplever lägre nivåer av kontroll. Anledningen 

till dessa skilda resultat kan dels bero på kulturella skillnader då den aktuella studien utfördes 

i Sverige och de ovanstående studierna genomfördes i Australien. Trots att båda länderna har 

en västerländsk kultur finns kulturella skillnader. En förklaring till varför Macklin, Smith och 

Dollard (2006) och Shacklock, Brunetto och Farr-Wharton (2012) resultat skiljer sig kan bero 

på att och Shacklock, Brunetto och Farr-Wharton (2012) undersökte en specifik 

yrkeskategori, nämligen sjuksköterskor. Medan Macklin, Smith och Dollard (2006) 

genomförde en allmän studie med respondenter ifrån olika yrkeskategorier. Även stöd inom 
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de båda sektorerna låg på en hög nivå utan några större skillnader och det motsäger tidigare 

forskning där offentligt anställda upplever mindre stöd i jämförelse till privat anställda 

(Arbetsgivarverket, 2012; Lim & Pinto, 2009). En anledning till skillnaden skulle kunna vara 

att respondenterna i den aktuella studien inom offentlig sektor var generellt mer 

tillfredsställda med sitt arbete och kan därmed ha angivit positivare svar på samtliga variabler 

än respondenterna inom privat sektor. I den aktuella studien predicerar krav inte 

arbetstillfredsställelse inom varken privat eller offentlig sektor. Det är förvånande i 

förhållande till det som Beehr, Glaser, Canali och Wallwey (2001) pekar på, att arbetskrav har 

ett positivt samband med arbetstillfredsställelse och kan leda till flera andra positiva utfall 

som lärande och motivation.  

 Modellen i den aktuella studien förklarar att en stor del av variansen av 

arbetstillfredsställelse påverkas av krav, kontroll, stöd och de demografiska variablerna. 

Resultatet visar en tydlig skillnad mot McClenahan, Giles och Mallett (2007) där modellen 

förklarade en låg nivå av varians i arbetstillfredsställelse. Skillnaden kan bero på att den 

aktuella studien består av en homogen undersökningspopulation där modellen väl predicerar 

arbetstillfredsställelse. Om den aktuella studien bestått av en heterogen 

undersökningspopulation skulle resultatet sannolikt gå i linje med tidigare forskning.  

Resultatet av den sista frågeställningen visar att det inte fanns någon signifikant 

skillnad av arbetstillfredsställelse hos arbetstagare inom den privata respektive den offentliga 

sektorn. Det här stöds av Macklin, Smith och Dollard (2006) som påvisar att samtliga 

arbetstagares arbetstillfredsställelse påverkas av krav, kontroll och stöd modellen men någon 

skillnad mellan sektorerna fanns inte. Dock låg signifikansnivån i den aktuella studien precis 

vid gränsvärdet vilket kan innebära att om undersökningspopulationen varit större hade en 

skillnad varit aktuell. Det här är en intressant aspekt då viss tidigare forskning visar att det 

förekommer en skillnad, där skillnaden visar att den offentliga sektorn upplever lägre nivå av 
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arbetstillfredsställelse (Lim & Pinto, 2009; Shacklock, Brunetto & Farr-Wharton, 2012). Om 

resultatet i den aktuella studien hade visat sig vara signifikant skulle det motsagt tidigare 

forskning då medelvärdet visade på en högre nivå av arbetstillfredsställelse inom offentlig 

sektor.  

Begränsningar i studien 

Då studien utfördes via Facebook kan det ifrågasättas att samtliga respondenterna var 

bekanta med de ansvariga för studien. Det här kan medföra att respondenterna eventuellt hade 

liknande egenskaper till exempel studerande och användare av sociala medier, vilket kan ha 

präglat resultatet i en särskild riktning. En annan svårighet i studien kan vara att det är en 

tvärsnittsstudie vilket innebär att det ger en ögonblicksbild av verkligheten. Det bidrar till att 

det är svårt att visa på samband mellan krav, kontroll, stöd och arbetstillfredsställelse då det 

krävs en longitudinell studie för att kunna påvisa samband.  

Trots begränsningarna förklarar modellen en hög del av variansen av 

arbetstillfredsställelse. Vilket innebär att modellen fungerar väl för att undersöka 

arbetstillfredsställelse inom den specifika undersökningspopulationen. Vi anser att trots vissa 

svårigheter att generalisera resultatet ger studien en fingervisning av hur arbetstagare inom 

respektive sektor upplever arbetstillfredsställelse. 

Framtida forskning 

Som tidigare nämnt är forskning kring skillnader av upplevd arbetstillfredsställelse 

mellan privat och offentlig sektor relativt tunn. Då vår studie är en allmän undersökning anser 

vi att det skulle vara intressant att genomföra en kontextbunden undersökning. Genom att 

jämföra arbetstagare från ett antal privata verksamheter med arbetstagare från ett antal 

offentliga verksamheter ökar möjligheten att kunna generalisera resultatet samt få en djupare 

förståelse av hur skillnader i kontexten påverkar arbetstillfredsställelse.  
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Då den här undersökningen är av kvantitativ karaktär, vore det intressant att 

komplimentera med ett kvalitativt perspektiv på arbetstillfredsställelse för att få en djupare 

förståelse då fenomenet varierar från individ till individ. 
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