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Abstract 

Syftet med studien var att ta reda på huruvida upplevelsen av rättvis arbetsgivare, 

anställningsotrygghet, lönetillfredsställelse, ålder och kön påverkade upplevd 

arbetstillfredsställelse hos arbetstagare inom en kommunikationsbyrå i mediabranschen. 

Studien var av kvantitativ karaktär och genomfördes via ett webbaserat enkätformulär. 

Enkäten baserades på Minnesota Satisfaction Questionnaire (Weiss, Dawis, England & 

Lofquist, 1967), Job Insecurity Scale (Ashford, Lee & Bobko, 1989), Pay Satisfaction Scale 

(Cammann, Fichman, Jenkins & Klesh, 1979; Seashore, Lawler, Mirvis & Cammann, 1982) 

samt Overall Justice Scale (Isaksson, Hellgren & Pettersson, 1999). Enkäten distribuerades 

till samtliga (N=256) arbetstagare inom företaget, som valdes ut via ett bekvämlighetsurval. 

Totalt besvarades 154 enkäter och efter bortfallsanalys återstod 142 enkäter. Insamlade data 

(n=142) analyserades med hjälp av stegvis regressionsanalys och t-test. Analysresultat visade 

att upplevelsen av rättvis arbetsgivare var den mest framträdande variabeln för att predicera 

alla dimensionerna av arbetstillfredsställelse, att lönetillfredsställelse positivt predicerade 

yttre och generell arbetstillfredsställelse samt att anställningsotrygghet inte signifikant 

predicerade någon av de tre dimensionerna (p > .05, n.s.). t-test analysresultat visade att det 

inte fanns några signifikanta skillnader mellan män och kvinnor samt yngre och äldre 

arbetstagare kopplat till arbetstillfredsställelse (p >.05, n.s.). Resultatet diskuterades därefter 

utifrån Herzbergs motivation- och hygienteori (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959), 

Self-Determination theory (Deci & Ryan, 1985; Deci & Ryan, 2000) samt utifrån tidigare 

forskning inom området. 

 

Nyckelord: arbetstillfredsställelse, rättvis arbetsgivare, lönetillfredsställelse, ålder, 

kön och mediabranschen. 
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Inledning 

I dagens samhälle har arbetet kommit att spela en allt mer central roll i människans 

liv. Förutom lön genererar arbetet identitet, status och möjlighet till självförverkligande. 

Dock kan ingetdera uppnås om individen inte upplever sig vara tillfredsställd med sin 

arbetssituation, då otillfredsställelse istället genererar motsatta effekter (Robbins & Judge, 

2017). I samband med skiftet från en industriellt baserad ekonomi till en kompetensbaserad 

ekonomi sker företags finansiella värdeskapande idag främst genom tillämpning av 

människans kunskap, vilket således innebär att arbetstagarnas betydelse för organisationers 

överlevnad drastiskt ökat (Halkos & Bousinakis, 2010; Somaya & Williamson, 2011). 

Följaktligen tycks därav intresset för arbetstillfredsställelse vara stort, då arbetstagare som är 

tillfredsställda med sitt arbete likväl presterar bättre samt är mindre benägna till att lämna 

organisationen de arbetar för (Robbins & Judge, 2017). Enligt Moynihan och Pandey (2007), 

Poon (2004) samt Robbins och Judge (2017) bidrar arbetstillfredsställelse till en mer positiv 

organisationskultur, förhöjd benägenhet för “organizational citizenship behavior” (OCB) 

samt till mindre ogiltig frånvaro från arbetsplatsen. Mediabranschen är inget undantag från 

det här, då det särskilt visats att om arbetstagare inom branschen upplever arbetet som 

otillfredsställande kommer organisationen där de är verksamma att påverkas mycket negativt 

i termer av minskad produktivitet och finansiell avkastning (Ireri, 2016). 

Talangpoolen för mediabranschen inom Sverige är snäv, vilket innebär att det nu 

råder intensiv konkurrens om arbetstagare som besitter den rätta kompetensen. Arbetstagarna 

inom branschen är medvetna om föreliggande faktum, och är eftersinnande om att de idag har 

större möjlighet än tidigare att välja vilken organisation de vill arbeta för. Sammantaget 

genererar detta en ny utmaning för arbetsgivare; hur bör de arbeta för att behålla sina 

arbetstagare? För att lyckas med detta har det påvisats att det är av yttersta vikt att skapa en 

arbetsmiljö som främjar god arbetstillfredsställelse. Sålunda bör det utredas vad som 
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genererar arbetstillfredsställelse för arbetstagare inom respektive organisation (Deters, 2017). 

Följaktligen finns det många studier som bland annat påvisat att en individs upplevelse av 

anställningsotrygghet (Reisel, Probst, Swee-Lim, Maloles & König, 2010), rättvis 

arbetsgivare (Gillet, Colombat, Michinov, Pronost & Fouquereau, 2013) och 

lönetillfredsställelse (Gu & Siu, 2009) obestridligen är associerat med arbetstillfredsställelse. 

Därutöver har det även demonstrerats att arbetstillfredsställelse skiljer sig åt avseende 

demografiska faktorer, såsom kön (Kim, 2005) och ålder (Chileshe & Haupt, 2010). Det är 

dock problematiskt att generalisera tidigare forskning då den är nästintill övervägande 

bunden till andra specifika branscher, kulturer och kontext (Chen, 2008; Gu & Siu, 2009; 

Joshi, 1999; Kwok, Cheng & Wong, 2015; Liu, Mitchell, Lee, Holtom & Hinkin, 2012; 

Locke, 1969; Oshagbemi, 1999). Det kan därmed konstateras att det råder en avsaknad av 

studier som berör området arbetstillfredsställelse inom mediabranschen i Sverige. Mer 

specifikt tycks det inte finnas en övergripande bild inom forskningsområdet angående vad 

som påverkar arbetstillfredsställelse hos arbetstagare inom just mediabranschen. Till följd av 

rådande forskningsgap valdes en kommunikationsbyrå inom mediabranschen i Sverige ut 

som objekt för den här fallstudien. Studien avsåg därav att bidra till forskningsområdet i form 

av en ökad förståelse för huruvida upplevelsen av rättvis arbetsgivare, anställningsotrygghet, 

lönetillfredsställelse, ålder och kön påverkade upplevd arbetstillfredsställelse hos arbetstagare 

inom en kommunikationsbyrå i mediabranschen.  

Teoretisk bakgrund 

I föreliggande avsnitt kommer begreppet arbetstillfredsställelse att förklaras utifrån 

tidigare litteratur samt de tre dimensionerna som arbetstillfredsställelse kan delas in i enligt 

Weiss et al. (1967). Vidare kommer de närliggande teorierna Herzbergs motivation- och 

hygienteori (Herzberg et al., 1959) samt Self-Determination theory (Deci & Ryan, 1985; Deci 
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& Ryan, 2000) att presenteras för att skapa en teoretisk utgångspunkt och djupare förståelse 

kring ämnet.  

Arbetstillfredsställelse 

Arbetstillfredsställelse är en subjektiv emotionell känsla som en individ har kring sitt 

arbete, vilket därav innebär att arbetstillfredsställelse korrelerar med olika faktorer från 

individ till individ. De faktorer som genererar hög tillfredsställelse i arbetet hos en individ 

behöver inte nödvändigtvis frambringa samma känsla hos en annan (Robbins & Judge, 2017). 

Henne och Locke (1985) definierar arbetstillfredsställelse som resultatet av en individs 

uppfattning av att ett jobb uppfyller eller möjliggör uppfyllandet av de mest primära behov 

han eller hon har gällande arbetet som genererar värdeskapande. Även om behoven skiljer sig 

åt mellan individer tycks det ändå finnas många liknelser i de grundläggande behoven 

beträffande vad som eftersöks i ett arbete. Det bör dock betonas att betydelsen av dessa behov 

skiljer sig åt beroende på vilket kontext individen befinner sig i. Människan har ett behov av 

att arbetet bör vara meningsfullt såväl som engagerande. Det skall därutöver finnas möjlighet 

för personlig utveckling, självständighet och initiativtagande, där chefer uppmärksammar och 

belönar arbetsprestationer. Om behoven upplevs som uppfyllda kommer en känsla av 

tillfredsställelse att genereras, medan om behoven upplevs som inte uppfyllda kommer 

individen istället att generera en känsla av otillfredsställelse som därefter kan leda till 

vantrivsel (Robbins & Judge, 2017; Woods & West, 2015).  

Enligt Weiss et al. (1967) finns det tre olika dimensioner av arbetstillfredsställelse, 

inre, yttre och generell. Den inre dimensionen berör upplevelse av autonomi och möjligheten 

till variation i arbetet och den yttre dimensionen berör materiella aspekter av arbetet, 

exempelvis lön och befordran. Den generella dimensionen utgörs av en sammanslagning av 

den inre och den yttre dimensionen. Istället för att endast undersöka arbetstillfredsställelse 

som ett generellt begrepp kan man vända sig till dessa specifika dimensioner för att 
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tillhandahålla en mer precis bild av hur arbetstillfredsställelse påverkas av olika faktorer. 

Därav låg det som fokus för den här studien att utforska de olika dimensionerna av 

arbetstillfredsställelse separat. 

Herzbergs motivation- och hygienteori 

En vidsträckt tillämpad teori inom forskningsområdet som kan användas för att förstå 

hur arbetstillfredsställelse kan uppstå samt vad som kan generera arbetstillfredsställelse är 

Herzbergs motivation- och hygienteori, även känd som tvåfaktorteorin. Även om teorin inte 

är nyligen utvecklad (Herzberg et al., 1959), är den än idag en av de dominerande teorierna 

inom området och frekvent tillämpad av forskare för att förklara och utreda vad som 

frambringar arbetstillfredsställelse i diverse kontext. Det bör dock inte förbises att denna teori 

är utvecklad i en amerikansk kultur, vilket således innebär att det kan vara problematiskt att 

tillämpa teorin i andra kulturella kontext. Till följd har flertal studier genomförts för att 

utreda teorins tillämpningsbarhet, dessa studier kom att påvisa teorins fördelaktighet och 

gångbarhet (Lundberg, Gudmundson & Andersson, 2008; Zaid, Arif & Suriani, 2017). Ett 

exempel är Semerek och Petersons (2007) studie som bedrevs med avsikten att utreda 

huruvida teorin fortfarande var gångbar efter femtio år. Studien resulterade i positiva resultat 

och teorin beskrevs slutligen som aktuell. Bassett-Jones och Lloyd (2005) utförde en liknande 

studie och kom likaledes fram till att teorin är ytterst användbar än idag. 

Enligt Herzbergs motivation- och hygienteori är arbetstillfredsställelse ett resultat av 

fem inre faktorer hos individen avseende arbetet. Dessa fem faktorer kallas i den här teori för 

motivationsfaktorer och inkluderar personlig utveckling, avancemang och utveckling inom 

arbetet, samt autonomi och erkännande. När motivationsfaktorerna finns att tillgå kommer 

motivation och god prestation att följa som resultat. Utöver motivationsfaktorer nämns i 

teorin hygienfaktorer, som syftar till yttre faktorer såsom arbetstagarens upplevelse av rättvis 

behandling gällande kompensation, lön, ledning, arbetsförhållanden och trygghet i arbetet. 
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Hygienfaktorerna kan minska otillfredsställelse och öka prestation till en viss gräns, men 

därefter fortsätter inte faktorerna att producera positiva resultat (Herzberg et al., 1959; 

Tabatabaei, Ghaneh, Mohaddes & Khansari, 2013). Vidare kan vantrivsel figurera om 

hygienfaktorerna uteblir, men deras närvaro behöver inte nödvändigtvis skapa 

arbetstillfredsställelse. I kontrast uppstår inte vantrivsel om motivationsfaktorerna uteblir, 

men om de förekommer kan arbetstillfredsställelse uppkomma. Avgränsningen mellan 

motivations- och hygienfaktorerna är därför essentiell då det påvisar att avsaknaden av en typ 

av faktorer kan orsaka vantrivsel, medan närvaron av en annan typ av faktorer kan 

frambringa tillfredsställelse (Heery & Noon, 2008; Herzberg et al., 1959). Följaktligen 

medför detta att teorin förutsätter att arbetstillfredsställelse och vantrivsel är två separata 

dimensioner varpå de faktorer som påverkar dem är olika (Vijayakumar & Saxena, 2015). 

Slutligen innebär det att det är motivationsfaktorerna som bör ligga i fokus för att 

framgångsrikt kunna uppnå höga prestationsnivåer samt positiva känslor gentemot arbetet 

som uttrycks i arbetstillfredsställelse hos arbetstagarna (Bassett-Jones & Lloyd, 2005). 

Self-Determination theory  

Förutom Herzbergs tvåfaktorteori (Herzberg et al., 1959), nämns upprepade gånger i 

relation till arbetstillfredsställelse Deci och Ryans (1985) Self-Determination theory (SDT), 

som utvecklades under 1980-talet. Till följd av SDT:s återkommande tillämpning av forskare 

inom området, kan det klargöras att denna teori är vidsträckt tillämpningsbar och aktuell än 

idag (Fernandez & Moldogaziev, 2015; Gomez‐Baya & Lucia‐Casademunt, 2018; Van den 

Broeck, Lens, De Witte & Van Coillie, 2013; Wang & Liesveld, 2015. Då teorin är utvecklad 

i USA och således påverkad samt anpassad till den amerikanska kulturen har teorins validitet 

och tillämpningsbarhet kommit att ifrågasättas. Validiteten för SDT har därav observerats och 

studeras inom diverse områden. Följaktligen har studier fastställt god validitet för teorin, samt 



7 
 

betonat att teorin är tillämpningsbar i andra kontext än endast amerikanska (Milyavskaya & 

Koestner, 2011; Milyavskaya, Philippe & Koestner, 2013).  

SDT är en vetenskaplig motivationspsykologisk teori vars syfte är att förklara vad 

som skapar motivation och således arbetstillfredsställelse hos människan utifrån uppfyllandet 

av dess psykologiska behov. De psykologiska behov som är centrala i teorin är individens 

upplevelse av autonomi, kompetens och samhörighet, dessa behov anses vara medfödda och 

således inte inlärda. Därjämte behöver behoven uppfyllas för att individen skall kunna 

utvecklas och uppleva välbefinnande samt tillfredsställelse inom sitt arbete (Deci & Ryan, 

1985; Deci & Ryan, 2000). Behovet av autonomi syftar till individens inneboende längtan 

efter att känna att han eller hon har en fri vilja när denne utför en handling. Behovet av 

kompetens redogör för en individs önskan att känna sig effektiv och duglig vid interaktion 

med sin omgivning. Därtill att individen känner sig tillfreds med sitt kompetensbehov när han 

eller hon upplever möjligheten att anpassa sig till komplexa och föränderliga miljöer. 

Behovet av att känna samhörighet handlar om en individs önskan för att känna sig som en del 

av en social kontext. Det har i tidigare studier visats att uppfyllelse av de tre psykologiska 

behoven genererar en hög arbetstillfredsställelse hos arbetstagare (Deci & Ryan, 2000; Van 

den Broeck, Vansteenkiste, De Witte, Soenens & Lens, 2010; Wang & Liesveld, 2015). 

Gomez‐Baya och Lucia‐Casademunt (2018) fastställde detta i sin studie, och klargjorde 

dessutom att SDT kan ses som ett giltigt och relevant förhållningssätt på arbetsplatsen för att 

främja arbetstillfredsställelse.  

SDT särskiljer motivation som två separata kategorier, självstyrd och kontrollerad 

motivation. Självstyrd motivation uppstår när individen upplever autonomi och möjligheten 

till självbestämmande. Kontrollerad motivationen innebär istället att en individ är forcerad av 

såväl interna (skuld) som externa (påtryckningar från överordnad) faktorer till att agera på ett 

specifikt sätt. De inre motivationsfaktorerna är en drivkraft som finns naturligt hos individen, 
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en nyfikenhet som syftar till personlig utveckling och autonomi. Därutöver driver kompetens 

och självbestämmande individen till att söka efter nya mål och utmaningar. Yttre 

motivationsfaktorer å andra sidan syftar till belöning, någon form av ekonomisk 

kompensation för utfört arbete. Enligt SDT ger individens inre motivation upphov till känsla 

av välmående och produktivitet inom arbetet och genererar således god arbetstillfredsställelse 

(Vansteenkiste et al., 2007; Wang & Liesveld, 2015). Vidare tenderar arbetstagare, som 

väljer att prioritera de yttre motivationsfaktorerna framför de inre motivationsfaktorerna, att 

uppleva mindre arbetslojalitet och glädje gentemot sitt arbete (Vansteenkiste et al., 2007). 

Följaktligen kan det tolkas som att det onekligen är de inre motivationsfaktorerna som 

påverkar arbetstillfredsställelse mest (Deci & Ryan, 1985; Deci & Ryan, 2000).  

Tidigare forskning 

Arbetstillfredsställelse är associerat med personliga, interpersonella och 

organisatoriska faktorer. I studien undersöks relationer mellan arbetstillfredsställelse och 

demografiska faktorer som kön och ålder samt faktorer som lönetillfredsställelse, upplevelsen 

av rättvis arbetsgivare och upplevelsen av anställningsotrygghet inom en 

kommunikationsbyrå i mediabranschen. 

Kön och arbetstillfredsställelse  

Studier indikerar att kvinnor tenderar att vara mer tillfredsställda med sitt arbete än 

män (Clark, 1997; Kim, 2005). Det råder dock inte konsensus angående hur relationen mellan 

kön och arbetstillfredsställelse bör illustreras, och förhållandet till de bakomliggande 

orsakerna kring kvinnans allmänt höga arbetstillfredsställelse tycks vara diffust. Följaktligen 

blir förhållandet till viss del paradoxalt och därav svårt att definiera (Kim, 2005). Enligt Clark 

(1997) speglas kvinnans höga arbetstillfredsställelse framförallt i att hon har lägre 

förväntningar på sitt arbete än vad mannen har, det vill säga att kvinnor förväntar sig mindre 

från sitt arbete och därför blir tillfredsställda av mindre. Män och kvinnor skiljer sig även åt 
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gällande vad de efterfrågar av ett arbete, samt tycks kvinnor inneha andra uppfattningar än 

män gällande rättvisa och fördelning av belöning (Zou, 2015). Westover (2012) menar å 

andra sidan att det inte finns någon generell skillnad mellan män och kvinnor vad gäller 

arbetstillfredsställelse i sig, utan konstaterar istället att det framförallt är deras värderingar 

avseende arbetet som skiljer sig åt. Män värdesätter utomstående belöningar högt, såsom lön 

och befordran, medan kvinnor istället prioriterar interna belöningar, såsom sociala relationer, 

arbetssäkerhet, motivation, utmaning inom arbetet samt flexibla arbetstider (Kim, 2005; Zou, 

2015). Enligt Clark (1997) är kvinnan signifikant mindre benägen än mannen till att prioritera 

lönen som den viktigaste aspekten av ett arbete. Vidare påstår han att arbetstagare som 

identifierar lönen som den viktigaste aspekten av ett arbete tenderar att vara mindre 

tillfredsställda.  

Ålder och arbetstillfredsställelse 

Utifrån tidigare forskning tycks det råda ett samband mellan individens ålder och 

upplevd arbetstillfredsställelse. Mer specifikt har det visats att äldre i allmänhet upplever 

högre arbetstillfredsställelse än yngre arbetstagare (Chileshe & Haupt, 2010; Eskildsen, 

Kristensen & Westlund, 2004; Zacher & Schmitt, 2016). En förklaring till varför äldre 

arbetstagare tenderar att inneha högre arbetstillfredsställelse än yngre är att individens 

ambitioner och förväntningar blivit mer realistiska med åren. Äldre arbetstagare har högre 

lön, längre arbetserfarenhet och bättre arbetsvillkor eftersom de arbetat under en längre 

period vilket också resulterat i att de är mer medvetna kring sina rättigheter och möjligheter 

(White, Spector & Lawton, 1987). Den yngre generationen värdesätter en arbetsplats som 

främjar sociala interaktioner, goda utvecklingsmöjligheter, flexibla arbetstider, möjlighet till 

semester och tillfredsställande arbetsuppgifter. Den äldre generationen i kontrast till den 

yngre föredrar istället en arbetsplats som inbegriper medarbetarnas arbetsengagemang, att 

arbetet känns meningsfullt, att möjlighet finns för kunskapsutveckling, att support och stöd 
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finns att tillgå, möjlighet till specialisering inom yrket samt lönetillfredsställelse (White et al., 

1987; Zacher & Schmitt, 2016). Det råder dock skilda meningar angående sambandet mellan 

ålder och arbetstillfredsställelse. En studie av Clark, Oswald och Warr (1996) demonstrerade 

att sambandet mellan ålder och arbetstillfredsställelse tyder på en annan korrelation, och 

illustrerar arbetstillfredsställelse som en U-kurva. Studien visade att arbetstillfredsställelsen 

förändras genom åren, att den tenderar till att vara hög när arbetstagaren är ung, för att efter 

ett par år avta och sedan återigen öka ju äldre arbetstagaren blir.  

Lönetillfredsställelse och arbetstillfredsställelse 

Relationen mellan lön och arbetstillfredsställelse har under en längre tid kommit att 

studeras och det finns således delade meningar angående hur relationen bör illustreras (Clark, 

1997; Gu & Siu, 2009; Henne & Locke, 1985; Parker & Brummel, 2016; Williams, 

McDaniel & Nguyen, 2006). Lönetillfredsställelse har enligt Gu & Siu (2009) en stark 

inverkan på arbetstillfredsställelse hos individen och påverkar således hans eller hennes 

avsikt att vilja stanna inom organisationen. Enligt Williams et al. (2006) är lön framförallt 

bunden till viktiga organisatoriska resultat. Om en individ upplever lönen vara rättvist 

distribuerad mellan arbetstagare kommer han eller hon känna tillfredsställelse med sitt arbete 

vilket också korrelerar positivt till uppfattningen om en distributiv och processuell rättvisa 

inom organisationen. Lönen är sålunda en viktig del av individens värdeskapande i arbetet 

och framförallt nödvändig för att kunna tillfredsställa individens grundläggande behov, mer 

specifikt för att uppnå ekonomisk trygghet (Gu & Siu, 2009; Henne & Locke, 1985). 

Individer upplever därav lönen som av yttersta vikt fram tills ekonomisk trygghet uppnåtts. 

Därefter har det visats att lön inte längre är det mest vitala för att arbetstillfredsställelse skall 

genereras, utan att innehållet i arbetsrollen istället kommit att prioriteras. Efter det att 

ekonomisk trygghet uppnåtts fungerar lönen som symbol för framgång, erkännande och goda 

arbetsprestationer (Locke, 1969). Enligt en studie gjord av Parker och Brummel (2016) 
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tenderar förhållandet mellan arbetstillfredsställelse och lönetillfredsställelse till att variera, då 

lönetillfredsställelse endast kan generera arbetstillfredsställelse till en viss nivå. När en sådan 

nivå överskridits kan det istället uppstå negativa konsekvenser då individen oavsett 

ekonomisk status, konsekvent fortsätter önska större ekonomiskt välstånd. 

Följaktligen kan det därmed konstateras utifrån tidigare forskning att lönen spelar en 

väsentlig roll i huruvida individen upplever arbetstillfredsställelse. Som tidigare nämnt är 

talangpoolen för mediabranschen snäv och arbetstagare kan därav ställa högre krav på sin lön 

vilket då kan ses som en möjlighet för individen att också kunna påverka sitt utgångsläge för 

arbetstillfredsställelse. Lönetillfredsställelse är sedermera bundet till den yttre dimensionen 

av arbetstillfredsställelse, eftersom det inbegriper en form av finansiell kompensation (Weiss 

et al., 1967).  

Upplevelse av rättvis arbetsgivare och arbetstillfredsställelse  

Upplevd rättvisa inom arbetsplatsen har kommit att uppmärksammas allt mer då 

rättvisa korrelerar positivt med arbetstillfredsställelse hos arbetstagare (Aryee, Budhwar & 

Chen, 2002; Cohen-Charash & Spector, 2001; Gillet et al., 2013). Forskningen inom 

organisatorisk rättvisa har kommit att skifta från att varit mer fokuserad på rättvisa gällande 

belöning för prestation, till att idag vara mer processbaserad och framförallt kopplad till 

sociala interaktioner. Det vill säga exempelvis rättvisa gällande hur mycket uppmärksamhet 

varje individ får av sin arbetsgivare och möjligheten till att utvecklas i sin yrkesroll (Gillet et 

al., 2013). En rättvis arbetsgivare genererar en känsla av förtroende för organisationen vilket 

tillika frambringar arbetstillfredsställelse hos individen samt hög arbetsprestation (Aryee et 

al., 2002). När en arbetstagare upplever höga nivåer av rättvisa och organisatoriskt stöd inom 

arbetsplatsen, kan han eller hon lättare relatera till sin arbetsplats och därmed känna sig 

tillfreds med sitt arbete. Genom att involvera arbetstagare i beslutstagande och 

förändringsprocesser skapas tillförlitlighet och engagemang för organisationen, samt en 
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känsla av att vara rättvist behandlad som i sin tur genererar arbetstillfredsställelse (Cohen-

Charash & Spector, 2001; Gillet et al., 2013: Liu & Ding, 2012). När en organisation istället 

upplevs som orättvis kan det leda till negativa konsekvenser, att arbetstagaren då istället 

upplever ilska och irritation gentemot organisationen och chefen (Cohen-Charash & Spector, 

2001). Upplevelsen av rättvis arbetsgivare kan enligt ovanstående resonemang sättas i 

förbindelse till både den inre och den yttre dimensionen av arbetstillfredsställelse då området 

bland annat berör avancemang, tillförlitlighet och engagemang (Weiss et al., 1967). Till följd 

av att upplevelsen av rättvis arbetsgivare kan sättas i förbindelse till både inre och yttre 

dimensionen av arbetstillfredsställelse, inbegrips sålunda upplevelsen av rättvis arbetsgivare 

även av den generella dimensionen.  

Upplevelse av anställningsotrygghet och arbetstillfredsställelse   

Upplevelsen av anställningsotrygghet och dess relation till arbetstillfredsställelse har 

många gånger undersökts och diskuterats av olika forskare (Reisel et al., 2010; Sverke, 

Hellgren & Näswall, 2002; Zheng, Diaz, Tang och Tang, 2014). Därav har 

anställningsotrygghet tillskrivits varierande förklaringar, dock kan det i breda termer 

beskrivas som när en individ av olika anledningar upplever att dennes anställning hos en 

organisation hotas och således inte är trygg. Det har påvisats att det finns en negativ 

korrelation mellan upplevelsen av anställningsotrygghet och arbetstillfredsställelse, desto 

starkare en individ upplever att en anställning är otrygg, desto mindre upplevd 

arbetstillfredsställelse. Om en individ uppfattar en anställning som otrygg kommer han eller 

hon att uppleva höga nivåer av stress och oro som i sin tur påverkar arbetstillfredsställelse 

negativt. Känslan av stress och oro härstammar bland annat från behovet av en ekonomisk 

trygghet eftersom denna trygghet hotas av förlusten av arbete (Reisel et al., 2010).  

Utifrån ovanstående kan det konstateras att upplevelsen av anställningsotrygghet är 

bundet till den yttre dimensionen av arbetstillfredsställelse, då det är grundat på materiella 
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ting såsom; lön, arbetstimmar, omplacering, uppsägning och dylikt (Weiss et al., 1967). 

Fortsättningsvis är det inte endast arbetstagare som påverkas negativt av att de upplever 

anställningen som osäker, utan det uppstår negativa konsekvenser för organisationen med. De 

mest märkbara konsekvenserna är att arbetstagarnas avsikt att lämna organisationen ökar och 

positiva beteenden såsom OCB minskar, samt att den generella prestationsnivån sjunker 

(Sverke et al., 2002). Reisel et al. (2010) visar på liknande resultat och understryker 

ytterligare att OCB minskar i relation med upplevelsen av anställningsotrygghet. 

Sammantaget kan det därav fastställas att anställningsotrygghet obestridligen har en vital 

inverkan på organisationers framgång och individers välmående. 

Syfte och forskningsfrågor 

I ljuset av pågående samhällsförändringar har mediabranschen i internationell 

forskning visat sig vara en särskilt utsatt bransch. Detta väckte ett intresse för hur det 

förhåller sig i den svenska mediabranschen. Inga kända studier har såvitt vi vet gjorts i ett 

svensks sammanhang. Syftet med föreliggande studie var därför att utreda hur anställda i 

mediabranschen i Sverige upplevde att rättvisa i organisationen, anställningstrygghet, 

tillfredställelse med lönen, ålder och könstillhörighet påverkade mediaanställdas 

arbetstillfredsställelse. Mot denna bakgrund ställde vi mer specifikt följande två frågor: 

1. Hur påverkar upplevelsen av rättvis arbetsgivare, lönetillfredsställelse samt 

anställningsotrygghet arbetstillfredsställelse hos arbetstagare inom en 

kommunikationsbyrå i mediabranschen?  

2. Finns det några skillnader avseende arbetstillfredsställelse mellan äldre och yngre 

arbetstagare, samt mellan kvinnor och män? 
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Metod 

Design 

I den här studien tillämpades en kvantitativ forskningsmetodik där en webbaserad 

enkätundersökning genomfördes. Enligt Bryman (2011) tillåter denna typ av design 

kvantifiering avseende insamling och analys av data. Genom att bruka en kvantitativ design 

kunde således nivån av arbetstillfredsställelse inom stickprovet fastställas och det kunde 

därutöver undersökas vilka faktorer som bidrog till nivån av arbetstillfredsställelse. Det kan 

ävenledes tilläggas att designen underlättade och möjliggjorde analys av skillnader gällande 

nivån av arbetstillfredsställelse mellan demografiska faktorer (kön och ålder). En webbaserad 

enkät ansågs vara bäst lämpad och mest effektiv då avsikten var att samla in data vid en 

specifik tidpunkt. Således underlättade den här typen av datainsamlingsmetod för att nå ut till 

samtliga respondenter vid en och samma tidpunkt, samt var kostnads- och tidseffektiv. 

Enkäten konstruerades med hjälp av mjukvaruprogrammet esMaker version 3.0, data från 

enkäten hanterades i samma program (Entergate, 2019). Bryman (2011) understryker att en 

webbaserad enkätundersökning kan bidra till fler, samt snabbare svar av respondenterna. 

Därutöver tillämpades ett deduktivt förhållningssätt, vilket innebär att forskningsfrågorna för 

studien grundades utifrån tidigare forskning (Bryman, 2011).  

Urval 

Respondenterna för studien valdes ut med hjälp av ett bekvämlighetsurval, vilket är 

ett icke-sannolikhetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att urvalet bestod av individer som 

för tillfället råkade finnas tillgängliga för forskarna. Då det rådde kostnads- och 

tidsbegränsningar var ett bekvämlighetsurval att föredra då den typen av urval inte medförde 

lika krävande förberedelser som ett sannolikhetsurval (Bryman, 2011; Eliasson, 2010). Enligt 

Bryman (2011) kan ett bekvämlighetsurval bidra till en högre svarsfrekvens, vilket i 

synnerhet ansågs vara eftersträvansvärt då önskan var att uppnå ett stort antal respondenter på 
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kort tid. Den webbaserade enkäten skickades ut till samtliga arbetstagare inom ett svenskt 

företag i mediabranschen (N = 256) och totalt besvarades 154 stycken enkäter. Slutligen 

genererade dessa 154 enkäter en svarsfrekvens på 60 %, vilket enligt Bryman (2011) anses 

vara acceptabelt. En bortfallsanalys samt kontroll av extremvärden utfördes på de 154 

enkätsvaren. Följaktligen avlägsnades 12 enkäter på grund av att deltagarna inte svarade på 

samtliga frågor samt till följd av extremvärden som orsakade snedfördelning av data. 

Slutligen inkluderade analysen således samtliga (n=142) respondenter varav 86 stycken var 

kvinnor och 56 stycken var män, åldersspannet på respondenterna var mellan 21 år och 58 år 

(M = 34; SD = 8.13). I tabell 1 finns presenterat beskrivande statistik av deltagarna.  
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Tabell 1 

Beskrivande statistik om deltagarnas arbetsposition, kön, ålder, anställningsform och 

anställningstid (N=142) 

 

Val och konstruktion av instrument 

Enkäten som användes i studien bestod av totalt 43 frågor som var uppdelade i fem 

olika delar (se bilaga 1). Första delen bestod av sex frågor vilka rörde bakgrundsfrågor 

gällande kön, ålder, utbildningsnivå, arbetsposition, anställningsform samt anställningstid. 

Andra delen bestod av tjugo frågor som mätte arbetstillfredsställelse (MSQ). Tredje delen 

bestod av tio frågor som mätte upplevelsen av anställningsotrygghet (JIS). Fjärde delen 

bestod av fem frågor som mätte upplevelsen av lönetillfredsställelse (PS) och sista delen 

bestod av tre frågor som mätte upplevelsen av rättvis arbetsgivare (OJ).  

Variabler N % 

Kön Kvinna 86 61 

 Man 56 39 

Ålder 32 år och yngre 71 50 

 33 år och äldre 71 50 

Anställningsform Tillsvidare 128 90 

 Visstid 7 5 

 Annan 7 5 

Arbetsposition Ledande 40 28 

 Icke-ledande 102 72 

Anställningstid 0-2 år 82 58 

 3-5 år 42 30 

 6- 10 år 18 12 
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Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) utvecklades av Weiss et al. (1967) för 

att mäta en individs arbetstillfredsställelse. I den här studien tillämpades den korta svenska 

versionen av MSQ översatt av Nystedt (1992) för att mäta arbetstillfredsställelsen inom 

företaget. Enkäten innehöll tjugo frågor som var uppdelade i tre olika delskalor, inre, yttre 

och generell arbetstillfredsställelse. Enkäten besvarades utifrån självskattning genom en 

femgradig Likertskala från 1 (jag är mycket missnöjd) till 5 (jag är mycket tillfredsställd), där 

en hög siffra indikerade hög arbetstillfredsställelse hos individen. Ett exempel på en fråga 

var: “att få arbeta med uppgifter där min förmåga och kompetens kommer till uttryck”. Den 

engelska ursprungliga versionen av enkäten visade på en hög intern reliabilitet där Cronbachs 

alfa varierade mellan .87 - .92 för generell arbetstillfredsställelse, .84 - .91 för inre 

arbetstillfredsställelse och .77 - .82 för yttre arbetstillfredsställelse (Weiss et al., 1967). I den 

svenska översättningen av MSQ visade Cronbachs alfa .83 för generell arbetstillfredsställelse, 

.75 för inre arbetstillfredsställelse och .60 för yttre arbetstillfredsställelse. Utöver det visade 

den svenska översättning även en split-half reliabilitet på .80, vilket tydde på att de två 

halvorna av items var starkt korrelerade med varandra (Nystedt, 1992). Cronbachs alfa 

reliabilitet för den aktuella studien beräknades som .84 för generell arbetstillfredsställelse, .77 

för inre och .68 för yttre och split-half reliabilitet beräknades som .78. Ett split-half test bör 

vara runt .80 eller högre för att betraktas som reliabelt (Bryman, 2011).  

Job Insecurity Scale (JIS) utvecklades av Ashford et al. (1989) för att mäta betydelsen 

för individen av förändringar kring en anställning. Enkäten innehöll totalt 19 delskalor, för 

den här studien har delskalan, Importance of possible changes in total job, tillämpats för att 

mäta arbetstagarnas upplevelse av att deras anställning var otrygg. Enkäten innehöll tio 

frågor, ett exempel på en fråga var: “det finns en risk att jag kan bli omplacerad till ett sämre 

arbete i organisationen”. Delskalan besvarades utifrån självskattning genom en femgradig 

Likertskala där 1 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer helt), där en hög siffra indikerade att 
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individen i fråga upplevde en stark känsla av anställningsotrygghet. I den engelska 

ursprungliga versionen av enkäten visade värdet av Cronbachs alfa reliabilitet på .74. För den 

aktuella studien beräknades Cronbachs alfa reliabilitet som .73. 

Pay Satisfaction Scale (PS) utvecklades av Cammann et al. (1979) samt Seashore et 

al. (1982) för att mäta graden av tillfredsställelse med den egna lönen. I denna studie 

tillämpades en svensk version av PS, översatt av Eriksson, Sverke, Hellberg och Wallenberg 

(2002) med avsikten att mäta arbetstagarnas tillfredsställelse av den individuella lönen. 

Enkäten innehöll fem frågor, ett exempel på en fråga var: “på det hela taget är jag nöjd med 

hur mycket pengar jag får ut av att göra mitt arbete”. Frågorna besvarades genom 

självskattning utifrån en femgradig Likertskala från 1 (stämmer inte alls), till 5 (stämmer 

helt). Ett lågt resultat indikerade på att individen i fråga inte var tillfredsställd med sin lön, 

medan ett högt resultat indikerade på motsatsen. Originalversionen av enkäten visade en hög 

intern reliabilitet (a = .89). För den aktuella studien beräknades Cronbachs alfa reliabilitet 

som .96. 

Overall Justice Scale (OJ) utvecklades av Isaksson et al. (1999) för att mäta 

arbetstagarens generella upplevelse av att bli rättvist behandlad av arbetsgivaren. Skalan 

tillämpades med avsikten att mäta arbetstagarnas upplevelse av att deras arbetsgivare 

behandlade dem rättvist. Enkäten innehöll tre frågor och ett exempel var: “Jag känner att min 

arbetsgivare behandlar mig rättvist”. Enkäten besvarades genom självskattning utifrån en 

femgradig Likertskala, där 1 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer helt). Ett lågt resultat 

indikerade på att individen i fråga inte upplevde sin arbetsgivare som rättvis, medan ett högt 

resultat indikerade på motsatsen. Originalversionen av enkäten visade på en hög inre 

reliabilitet med Cronbachs alfa på .79. För den aktuella studien beräknades Cronbachs alfa 

reliabilitet som .85. 
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Forskningskvalitet 

För att studien skall uppnå god forskningskvalitet och således kunna bli vetenskapligt 

accepterad är det av yttersta betydelse att forskaren försäkrar sig om att studien uppfyller en 

god reliabilitet och validitet (Bryman, 2011).  

Reliabilitet.    Reliabilitet syftar till tillförlitlighet och följdriktighet av en studie, 

vilket innebär att resultatet bör vara detsamma oavsett när studien utförs och av vem. Därav 

avgör reliabiliteten huruvida ett resultat av en studie är generaliserbart eller inte. Vid 

utförandet av en enkätstudie kan det vara problematiskt att avgöra om den är reliabel eller 

inte, men det finns olika metoder som kan tillämpas för att mäta reliabiliteten. För att 

säkerställa ifrågavarande studies reliabilitet tillämpades måttet Cronbachs alfa (a), även 

kallad alfakoefficienten. Cronbachs alfa är ett mått på intern reliabilitet av ett test, det vill 

säga att Cronbachs alfa beräknar huruvida de frågor som en skala består av mäter en och 

samma idé och således om frågorna är internt konsekventa. Utöver Cronbachs alfa 

tillämpades split-half reliabilitet för att ytterligare säkerställa reliabiliteten för studien. Split-

half reliabilitet går ut på att samtliga items delas in i två grupper, vilka sedan jämförs mot 

varandra i syfte att analysera om det finns en korrelation mellan grupperna. Desto högre 

korrelation, ju mer tillförlitlig är studien. Split-half reliabilitet tillämpas emellertid inte för 

enkäter som rymmer tio frågor eller färre. Således utfördes därför inte split-half 

reliabilitetstest för enkäterna: OJ (Isaksson et al., 1999), PS (Cammann et al., 1979; Seashore 

et al., 1982) och JIS (Ashford et al., 1989). 

Validitet.    Validitet handlar om att säkerställa att studien verkligen mäter det som 

forskaren avser att utreda, validitet kan därav beskrivas som mätningars relevans för studiens 

syfte (Bryman, 2011; Thomas, 2016). Är mätningarna som utförs inte av relevans för syftet 

med forskningen kan inte studien bedömas vara av god kvalité, då utkomsten av studien inte 

kan anses besvara syftet med studien. Som tidigare nämnt är intern reliabilitet en 
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uppskattning av huruvida frågorna i en enkät mäter en och samma idé, i sin tur innebär det att 

intern reliabilitet försäkrar att frågorna mäter det som är avsett att mätas. Till följd 

säkerställer även den interna reliabiliteten för studien att god validitet uppnås. Sammantaget 

betyder det att studien först måste uppfylla god reliabilitet för att därefter kunna anses uppnå 

god validitet (Bryman, 2011). Mot bakgrunden av att Cronbachs alfa var beräknat så pass 

högt för enkäterna samt delskalorna som tillämpades i studien, kan det fastställas att frågorna 

samt påståendena i enkäten verkligen mätte det som avsågs mätas. 

Bryman (2011) betonar även vikten av att ett test uppfyller begreppsvaliditet och 

ytvaliditet. Begreppsvaliditet handlar om till vilken grad en fråga eller ett påstående mäter 

den specifika typ av fenomen i relation till ett abstrakt begrepp som det är avsett att göra, 

samt huruvida forskaren kan deducera forskningsfrågor av betydelse utifrån den teori som 

finns inom forskningsområdet. Då forskningsfrågorna för studien deducerades utifrån tidigare 

forskning som sedan omsatts till variabler som mättes med hjälp av en standardiserad enkät, 

uppfylldes begreppsvaliditeten för studien. Ytvaliditet handlar däremot om huruvida enkäten 

vid ett första intryck kan bedömas som giltig i relation till sammanhanget där den tillämpas, 

ideligen då även om enkäten verkar representera de begrepp som den utges för att mäta. För 

att ytvaliditeten skulle säkerställas för studien presenterades i början av enkäten en kort 

introduktion kring studiens syfte (se bilaga 1). Genom att introducera respondenterna till 

enkäten erhölls en bättre förståelse för de frågor och påståenden som fanns i respektive 

avsnitt av enkäten. 

Administrering 

Inför studien kontaktades och informerades HR-chefen om studiens syfte samt 

tillvägagångssätt. HR-chefen assisterade i att distribuera ut en länk till enkäten via e-

postutskick till samtliga (N=256) anställda inom företaget. Vid lansering av enkäten befann 

sig forskarna på plats för att kunna besvara eventuella funderingar kring enkäten. Enkäten 
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distribuerades under ett tidsspann av 14 arbetsdagar och totalt skickades tre påminnelser ut 

för att säkerställa en så hög svarsfrekvens som möjligt. Kopplat till enkäten skickades även 

en kort instruktion med där syftet med studien förklarades, samt information om att enkäten 

tog cirka tio minuter att genomföra (se bilaga 1). Respondenterna gavs möjligheten till att 

individuellt genomföra enkäten vid det tillfälle som passade dem bäst. Det första utskicket av 

enkäten genererade 42 svar, som sedermera utökade till 97 svar efter första påminnelsen. 

Efter andra och tredje påminnelsen erhölls ytterligare 57 svar vilket slutligen resulterade i 

154 svar. 

Etiska hänsynstaganden 

För att forskning skall kunna anses uppnå hög validitet samt reliabilitet bör etiska 

överväganden göras. Grundläggande etiska principer som bör tillämpas vid svensk forskning 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I 

enlighet med informationskravet informerades samtliga i urvalet om att deltagande i studien 

var frivilligt samt om studiens syfte och dess tillvägagångssätt. Det här införlivades via det 

informationsblad som skickades ut i samband med enkäten (se bilaga 1). I studien har 

samtyckeskravet tagits i beaktande i form av att respondenterna individuellt gavs möjlighet 

att via e-postutskick klicka sig vidare till enkäten efter att ha läst informationsbladet, 

alternativt välja att inte delta och därmed inte klicka sig vidare till enkäten. För att säkerställa 

konfidentialitetskravet var samtliga respondenter anonyma i studien, svaren kunde därmed 

inte spåras till någon specifik individ då studiens resultat redovisades statistiskt. Studien gick 

jämväl i linje med nyttjandekravet emedan den information som samlades in endast användes 

för studiens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002).  

Analys 

Analyserna för studien utfördes i programmet Statistical Package of Social Science 

(SPSS) version 25. Inledningsvis gjordes en frekvensanalys för att upptäcka eventuella 
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inmatningsfel i SPSS och sedan undersöktes det om extremvärden förekom. Därefter 

kontrollerades nödvändiga antaganden. Nästa steg blev att kategorisera de demografiska 

variablerna (ålder och kön) i grupperingar. Med hjälp av medianen (Mdn = 32,5) delades 

variabeln ålder upp i två likvärdiga grupper, 32 år och yngre respektive 33 år och äldre.  

Stegvis regressionsanalyser utfördes för att besvara forskningsfråga ett, närmare 

bestämt för att identifiera i vilken ordningsföljd de olika variablerna predicerade 

arbetstillfredsställelse. Därutöver för att se om det var någon, alternativt några variabler, som 

inte var av relevans för att predicera arbetstillfredsställelse då stegvis regressionsanalys 

automatiskt sorterar bort dessa. Slutligen för att besvara forskningsfråga två utfördes separata 

t-test med oberoende mätningar med hänsyn till att undersöka om det förekom skillnader 

avseende arbetstillfredsställelse i relation till ålder och kön. t-test med oberoende mätningar 

tillämpas för att undersöka om det finns signifikanta skillnader mellan medelvärdet i två 

nivåer av en faktor (Bryman, 2011).  

Resultat  

I föreliggande avsnitt kommer analysresultat för varje forskningsfråga att presenteras. 

Samtliga frågor har testats mot inre, yttre och generell arbetstillfredsställelse. Därutöver 

redovisas också huruvida det förekom skillnader mellan demografiska faktorer, specifikt 

mellan kvinnor och män, samt mellan yngre och äldre arbetstagare.  

Arbetstillfredsställelse och upplevelse av rättvis arbetsgivare, lönetillfredsställelse samt 

anställningsotrygghet  

Stegvis regressionsanalys genomfördes för att undersöka forskningsfråga ett. För 

generell arbetstillfredsställelse visade analysresultat i det första steget att upplevelsen av 

rättvis arbetsgivare predicerade generell arbetstillfredsställelse positivt (β = .60, p < .05). 

Analysresultat visade även att upplevelsen av rättvis arbetsgivare förklarar 36% av variansen 

för generell arbetstillfredsställelse (R2 = .36). I det andra steget visades det att 
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lönetillfredsställelse tillika predicerade generell arbetstillfredsställelse positivt (β = .18, p < 

.05). Tillsammans förklarar dessa faktorer cirka 39% av variansen för arbetstillfredsställelse 

(R2 = .39). Analysresultat visade att anställningsotrygghet inte predicerar generell 

arbetstillfredsställelse på ett statistiskt signifikant sätt (p > .05, n.s.). 

Stegvis regressionsanalys resultat för inre arbetstillfredsställelse visade i det första 

steget att upplevelse av rättvis arbetsgivare positivt predicerar inre arbetstillfredsställelse (β = 

.47, p < . 05). Upplevelsen av rättvis arbetsgivare förklarar 22% av variansen för inre 

arbetstillfredsställelse (R2 = .22). Analysresultat visade att lönetillfredsställelse och 

anställningsotrygghet inte predicerar inre arbetstillfredsställelse signifikant (p > .05, n.s.). 

Analysresultat av stegvis regressionsanalys för yttre arbetstillfredsställelse visade i 

första steget att upplevelsen av rättvis arbetsgivare positivt predicerar yttre 

arbetstillfredsställelse (β = .62, p < .05). Upplevelsen av rättvis arbetsgivare förklarar cirka 

39% av variansen för yttre arbetstillfredsställelse (R2 = .39). Det nästkommande steget i 

stegvis regressionsanalys visade att lönetillfredsställelse positivt predicerar yttre 

arbetstillfredsställelse (β = .37, p < .05). Variansen ökade till 50% när lönetillfredsställelse 

lades till i modellen (R2 = .50). Analysresultat visade att anställningsotrygghet inte 

predicerade yttre arbetstillfredsställelse signifikant (p > .05, n.s.). Slutligen kan det fastställas 

att upplevelse av rättvis arbetsgivare var den faktor som predicerar alla tre dimensioner av 

arbetstillfredsställelse mest, att anställningsotrygghet inte predicerar någon av de tre 

dimensionerna av arbetstillfredsställelse, samt att lönetillfredsställelse positivt predicerar 

generell och yttre arbetstillfredsställelse (se tabell 2). 
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Tabell 2 

Stegvis regressionsanalys av generell-, inre- och yttre arbetstillfredsställelse (N=142) 

RA: Rättvis arbetsgivare; LT: Lönetillfredsställelse 

Arbetstillfredsställelse i relation till kön och ålder 

För att besvara forskningsfråga två genomfördes t-test med oberoende mätningar i 

syfte att ta reda på om det fanns signifikanta skillnader mellan kvinnor och män, samt mellan 

yngre och äldre arbetstagare avseende nivå för generell, inre och yttre arbetstillfredsställelse. 

Analysresultat visade att det inte finns några signifikanta skillnader mellan kvinnor och män i 

relation till någon av de tre dimensionerna av arbetstillfredsställelse (p > .05, n.s.). Vidare 

visade analysresultat att det likaledes inte finns signifikanta skillnader mellan yngre och äldre 

arbetstagare gällande någon av de tre dimensionerna av arbetstillfredsställelse (p > .05, n.s).  

Diskussion 

I föreliggande avsnitt kommer studiens resultat att diskuteras med utgångspunkt i 

redovisade teorier, Herzbergs tvåfaktorteori och SDT, samt tidigare forskning inom området. 

Därefter kommer kulturella aspekter av teorierna att diskuteras. Därtill kommer studiens 

begränsningar att diskuteras, för att sedermera lyfta fram förslag för framtida forskning inom 

ämnet. Syftet med studien var att ta reda på huruvida upplevelsen av rättvisarbetsgivare, 

Dimension Modell Faktorer R2 F p(F) β t p(t) 

Generell 

arbetstillfredsställelse 

1 RA .36 80.20 .000 .60 8.96 .000 

2 

RA .39 44.75 .000 .53 7.28 .000 

LT    .18 2.51 .013 

Inre 

arbetstillfredsställelse 

1 RA .22 39.40 .000 .47 6.28 .000 

Yttre 

arbetstillfredsställelse 

1 RA .39 88.20 .000 .62 9.40 .000 

2 RA .50 69.44 .000 .47 7.13 .000 

 LT    .37 5.61 .000 
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anställningsotrygghet, lönetillfredsställelse, ålder och kön påverkade upplevd 

arbetstillfredsställelse hos arbetstagare inom en kommunikationsbyrå i mediabranschen. 

Studiens resultat visade att upplevelsen av rättvis arbetsgivare predicerade alla tre 

dimensioner av arbetstillfredsställelse positivt, att lönetillfredsställelse predicerade generell 

och yttre arbetstillfredsställelse positivt samt att anställningsotrygghet inte statistiskt 

signifikant predicerade arbetstillfredsställelse. Därtill synliggjorde resultatet att det inte 

förekom signifikanta skillnader avseende arbetstillfredsställelse mellan varken kvinnor och 

män, eller äldre och yngre arbetstagare.  

Utifrån studiens resultat avseende forskningsfråga ett kan det konstateras att 

upplevelsen av rättvis arbetsgivare var den variabel som starkast predicerade alla dimensioner 

av arbetstillfredsställelse. I och med att resultatet visade en positiv relation till 

arbetstillfredsställelse presenterades ett förväntat resultat som överensstämmer med det som 

påvisats i tidigare forskning (Aryee et al., 2002; Gillet et al., 2013; Weiss et al., 1967). Enligt 

det synsätt som Herzberg et al. (1959) har på arbetstillfredsställelse, skall hygienfaktorerna 

inte ha någon positiv påverkan på̊ arbetstillfredsställelse, utan det är endast 

motivationsfaktorerna som skall generera god arbetstillfredsställelse. Därutöver, enligt SDT 

utgör de inre motivationsfaktorerna den absolut största påverkan på arbetstillfredsställelse 

och därtill tycks de yttre motivationsfaktorernas påverkan vara nästintill obetydlig (Deci & 

Ryan, 1985, Deci & Ryan, 2000). Med hänsyn till att upplevelse av rättvis arbetsgivare 

innefattas av både Herzbergs motivations- och hygienfaktorer, samt SDT:s inre och yttre 

motivationsfaktorer gick sålunda resultatet delvis emot och delvis i linje med båda teorierna 

(Deci & Ryan, 1985; Deci & Ryan, 2000; Herzberg et al., 1959). Vidare utmynnar detta i att 

det är paradoxalt huruvida denna variabel enligt teorierna bör generera god 

arbetstillfredsställelse eller inte. Sammantaget skulle detta kunna förklaras på så sätt att det 

beröm en arbetstagare får av sin arbetsgivare innefattas av både Herzbergs 
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motivationsfaktorer samt SDT:s inre motivationsfaktorer. Likaledes kan det klarläggas att 

kontroll och tillsyn av arbetsgivaren innefattas av Herzbergs hygienfaktorer samt SDT:s yttre 

motivationsfaktorer. På grund av att studien har undersökt arbetstagares subjektiva 

upplevelse av såväl beröm, kontroll och tillsyn av arbetsgivaren blir det därmed vanskligt att 

placera in variabeln i någon av ovannämnda faktorer. Slutligen kan det närmast fastställas att 

upplevelsen av rättvis arbetsgivare i detta fall kan tolkas som en kombination av Herzbergs 

motivations och hygienfaktorer, samt SDT:s inre och yttre motivationsfaktorer. 

Som tidigare nämnts klargör Herzberg et al. (1959) för att hygienfaktorerna inte skall 

utgöra någon påverkan på arbetstillfredsställelse. Till följd av att studiens resultat visade att 

lönetillfredsställelse predicerar yttre och generell arbetstillfredsställelse, samt innefattas av 

hygienfaktorerna, motsäger resultatet Herzbergs tvåfaktorteori. Enligt SDT inbegrips lön av 

de yttre motivationsfaktorerna som i sin tur skall ha en knappt nämnbar påverkan på 

arbetstillfredsställelse (Deci & Ryan, 1985, Deci & Ryan, 2000). Följaktligen motsäger 

resultatet likaledes SDT då lönetillfredsställelse signifikant predicerade 

arbetstillfredsställelse. Föreliggande resultat överensstämmer inte heller med tidigare 

forskning inom området (Gu & Siu, 2009; Henne och Locke, 1985; Locke, 1969; Parker & 

Brummel, 2016). Ifrågavarande resultat avseende relationen mellan lönetillfredsställelse och 

arbetstillfredsställelse kan bero på att talangpoolen inom mediabranschen är snäv, vilket 

således innebär att arbetstagarna kan ställa höga lönekrav (Somaya & Williamson, 2011). 

Följaktligen finns det då anledning att tro att en hög lön kommit att fungera som en 

avgörande symbol för uppskattning inom organisationen (Locke, 1969), vilket således kan 

anses förklara varför lönetillfredsställelse predicerade arbetstillfredsställelse så pass starkt i 

föreliggande studie. I synnerhet kan det därför antas att lönen kommit att spela en större roll 

för att individerna inom fallföretaget skall känna sig värderade och således uppleva god 

arbetstillfredsställelse. Föreliggande resultatet kan sedermera förklaras med utgångspunkt i 
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att arbetstagarna inom företaget varpå studien bedrevs, varit anställda kortare än två och ett 

halvt år. Enligt tidigare forskning anses detta vara en plausibel förklaring till varför variabeln 

predicerade arbetstillfredsställelse så pass starkt i studien, eftersom det förklarats att lön 

värderas extra högt i ett tidigt skede av en anställning (Gu & Siu, 2009; Henne & Locke, 

1985; Parker & Brummel, 2016). Studiens resultat var dock samstämmigt med Weiss et al. 

(1967), då lönetillfredsställelse enligt dem skall påverka arbetstillfredsställelse eftersom det 

tillhör den yttre dimensionen av arbetstillfredsställelse som därtill också inbegrips av den 

generella dimensionen. 

Föreliggande studie visade att anställningsotrygghet inte signifikant predicerade 

någon av dimensionerna som utgör arbetstillfredsställelse. Till följd av att 

anställningsotrygghet enligt Herzberg et al. (1959) inbegrips av hygienfaktorerna och enligt 

Deci och Ryan (1985) innefattas av de yttre motivationsfaktorerna, skall denna variabel enligt 

dem inte predicera arbetstillfredsställelse. Därav går resultatet i linje med Herzbergs 

tvåfaktorteori samt SDT. Däremot motsäger onekligen studiens resultat tidigare forskning 

inom området, då det hävdats åtskilliga gånger att anställningsotrygghet skall ha en 

signifikant påverkan på arbetstillfredsställelse. Närmare bestämt har det tidigare visats att det 

skall finnas ett negativt linjärt samband mellan anställningsotrygghet och 

arbetstillfredsställelse, det vill säga att desto starkare en individ upplever anställningen som 

otrygg, desto mindre upplevd arbetstillfredsställelse (Reisel et al., 2010; Sverke et al., 2002; 

Zheng et al., 2014). Mot denna bakgrund var studiens resultat förvånande. Ifrågavarande 

motsägelse kan förklaras på så sätt att den tidigare utförda forskningen inte tagit plats i 

samma kontext som föreliggande studie, och således inte är representativ för företaget varpå 

studien bedrevs. Därpå kan det vara fördelaktigt att genomföra fler studier inom 

mediabranschen för att således skapa en generell och tillförlitlig bild av branschen. 
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I motsats till vad som förväntades uppvisade studiens resultat att det inte fanns 

signifikanta skillnader mellan varken den generella, inre eller yttre dimensionen av 

arbetstillfredsställelse i relation till de demografiska faktorerna kön och ålder. Följaktligen 

kan det därmed konstateras att varken kön eller ålder påverkade arbetstillfredsställelsen hos 

arbetstagarna inom fallföretaget. Resultatet var således överraskande då det har påvisats i 

tidigare forskning att äldre i allmänhet upplever högre arbetstillfredsställelse än yngre 

arbetstagare (Chileshe & Haupt, 2010; Eskildsen et al., 2004). Därutöver gick resultatet 

jämväl emot tidigare forskning avseende arbetstillfredsställelse och kön, då det visats att 

kvinnor tenderar att inneha högre arbetstillfredsställelse än män (Clark, 1997; Kim, 2005). 

Ovanstående skulle kunna förklaras utifrån arbetstagarnas i synnerhet korta anställningstid 

inom organisationen, eftersom det kan antas att det då inte hunnit uppstå klyftor mellan dessa 

grupper avseende förväntningar kring arbetet (Clark, 1997; Kim, 2005; White et al., 1987; 

Zacher & Schmitt, 2016; Zou, 2015).  

Kulturella aspekter av Herzbergs tvåfaktorteori och Self-Determination theory 

Som tidigare nämnt är Herzbergs tvåfaktorteori (Herzberg et al., 1959) och SDT (Deci 

& Ryan, 1985) utvecklade i en amerikansk kontext och således betingade samt anpassade till 

den amerikanska kulturen. Följaktligen betyder det att teorierna inte är anpassade till den 

svenska kulturen och detta skulle kunna vara en förklaring till varför föreliggande studies 

resultat inte överensstämde med teorierna. Det kan därav anses begrundat att anta att det som 

frambringar god arbetstillfredsställelse i en amerikansk kontext, inte frambringar god 

arbetstillfredsställelse i en svensk kontext. Således var dessa teorier inte framgångsrikt 

tillämpningsbara i denna studie för att kunna utreda vad som påverkar arbetstillfredsställelse 

och vad som behöver finnas närvarande, samt uppfyllas för att arbetstagare skall uppleva god 

arbetstillfredsställelse. Vidare kan den kulturella krocken vara en förklaring till varför det 

blev vanskligt att placera variablerna för studien i endast en kategori av teoriernas faktorer.  
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Eventuella begränsningar och framtida forskning 

Då det visades att studiens resultat avvek från det befintliga forskningsfältet, kan det 

konstateras att ytterligare forskning behövs inom området. Med följd av att ett 

bekvämlighetsurval tillämpades begränsades föreliggande studie till en specifik population 

och dess arbetstillfredsställelse, således kan resultatet inte generaliseras. Bryman (2011) 

poängterar dock att ett resultat av en studie som tillämpat denna typ av urval kan fungera som 

en språngbräda för framtida forskning samt att det kan göras kopplingar mellan studien och 

forskning inom området. Således kan studiens resultat jämföras med tidigare forskning inom 

arbetstillfredsställelse. Det kan därav klargöras att studien kan tillämpas som en indikation 

för hur arbetstillfredsställelse förefaller hos arbetstagare inom mediabranschen. 

I studien tillämpades en webbaserad enkät. Denna metod kan dock ses som bristfällig 

då den här typen av enkätinstrument utelämnar möjligheten för respondenterna att ställa 

frågor vid eventuella funderingar (Bryman, 2011). Genom att ha tillämpat en annan typ av 

enkätinstrument hade utgångsläget kunnat se annorlunda ut då antal bortfall för studien hade 

kunnat reduceras. För att minska bortfallet fanns emellertid forskarna på plats vid lanseringen 

av enkäten för att bistå med support vid eventuella funderingar samt problematik. 

Följaktligen kan det därav ifrågasättas om en annan typ av enkätinstrument hade genererat ett 

mindre bortfall eller inte. Enkäten var publicerad under en tidsperiod av 14 arbetsdagar, för 

att genererar en högre svarsfrekvens hade enkäten kunnat vara publicerad under en längre 

tidsperiod. Studien utfördes dock under strikt tidsbegränsning som dessvärre inte erbjöd 

denna möjlighet. Det vidtogs emellertid åtgärder i form av utskick av påminnelser till 

deltagarna för att höja svarsfrekvensen. Vidare skulle en fritextruta kunnat tillämpas i enkäten 

där respondenterna gavs möjlighet till att individuellt utveckla och förklara sina svar samt 

komplettera med egna tankar kring studien. Önskan för studiens datainsamling var däremot 
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att enkäten endast skulle bistå med data av ekvidistans utifrån en förutbestämd Likertskala, 

vilket talar för att en fritextruta i detta fall inte hade varit att föredra. 

Slutligen skulle det vara av intresse att utföra ytterligare forskning avseende 

upplevelsen av rättvis arbetsgivare i relation till arbetstillfredsställelse, då det visade sig att 

denna faktor starkast predicerade alla tre dimensioner av arbetstillfredsställelse. Till följd av 

att resultatet visade att upplevelsen av rättvis arbetsgivare och lönetillfredsställelse var de 

variabler i studien som predicerade arbetstillfredsställelse, bör dessa tas i beaktande av 

organisationer då de kan komma att påverka organisationers framgång och 

konkurrensfördelar. Dessa variabler kan därmed även komma att påverka huruvida företag 

lyckas behålla sina arbetstagare eller inte. Det skulle därutöver vara av intresse att utföra 

studien i liknande organisationer för att kunna jämföra resultaten och således kontrollera 

likheter samt olikheter i syfte att skapa en heltäckande bild. Det kan även klargöras att 

arbetstillfredsställelse inom mediabranschen i Sverige bör studeras i större omfång för att 

framgångsrikt kunna skapa en generaliserbar bild av vad som påverkar arbetstillfredsställelse 

och således för att kunna fylla stundande forskningsgap. 
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Bilaga 1 

 

 

 

Hej, 

Vi är två studenter vid Jönköpings Universitet som skriver en kandidatuppsats om 

arbetstillfredsställelse. Studien kommer att grunda sig på en enkätundersökning.  

Vi skulle därmed vilja be dig om att delta i vår studie genom att fylla i enkäten, detta skulle 

vara till stor hjälp för datainsamlingen till vår kandidatuppsats. Enkäten består utav 44 

frågor som besvaras genom att kryssa i det alternativ som bäst stämmer in på din uppfattning. 

Enkäten tar cirka 10 minuter att genomföra. 

Medverkan är självklart frivillig men vi blir väldigt glada och tacksamma om du skulle vilja 

delta i vår studie. Alla deltagare svarar anonymt. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt 

och sedan redovisas statistiskt så att det inte går att urskilja individuella svar. När du svarar 

på enkäten samtycker du till deltagande i vår studie. 

 
För att vi ska ha möjlighet att sammanställa samtliga svar till vår studie ber vi dig att svara på 

enkäten senast fredagen den 5 april. 

 

Tack för din medverkan! 

Simone Ahlsröd & Elsa Melander 

  

Vid frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss via mail. 

elsa.em.melander@gmail.com eller simoneahlsrod@gmail.com 
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Bakgrundsfrågor 
 
1. Kön: 

 

 Kvinna  

 Man  

 
2. Ålder? 

 

 
 

 

3. Ange din utbildningsnivå genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. 

 

 Grundskola   

 Gymnasium   

 Yrkesutbildning   

 Universitet/Högskola  

 Annan  

 
 

4. Har du någon form av chefsposition/ledarposition i arbetet? 

 

 Ja  

 Nej  

 
5. Anställningsform: 

 

 Tillsvidare  

 Visstid   

 Annan  

 
 
6. Hur länge har du varit anställd inom företaget? 
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Grupp A.  

Syftet med detta avsnitt är att ge dig en chans att uttrycka hur du känner för ditt nuvarande 

arbete, vad du är nöjd med och vad du är missnöjd med. Nedan kommer du att finna 

påståenden om ditt nuvarande jobb. Vänligen läs varje påstående noga och bestäm hur nöjd 

du känner dig med den beskrivna aspekten av ditt arbete.  

7. Att vara sysselsatt hela tiden 
 

 
Mycket 
Missnöjd  

Missnöjd 
 

Varken eller 
 

Tillfredsställd 
 

Mycket 
Tillfredsställd  

 
8. Möjligheten att få arbeta ensam 
 

 
Mycket 
Missnöjd  

Missnöjd 
 

Varken eller 
 

Tillfredsställd 
 

Mycket 
Tillfredsställd  

 
9. Att få arbeta med olika uppgifter från en tid till en annan 
 

 
Mycket 
Missnöjd  

Missnöjd 
 

Varken eller 
 

Tillfredsställd 
 

Mycket 
Tillfredsställd  

 
10. Den sociala positionen i samhället som följer med mitt jobb 
 

 
Mycket 
Missnöjd  

Missnöjd 
 

Varken eller 
 

Tillfredsställd 
 

Mycket 
Tillfredsställd  

 
11. Sättet som min närmaste chef behandlar medarbetare på 
 

 
Mycket 
Missnöjd  

Missnöjd 
 

Varken eller 
 

Tillfredsställd 
 

Mycket 
Tillfredsställd  

 
12. Min närmaste chefs kompetens/förmåga i att fatta beslut 
 

 
Mycket 
Missnöjd  

Missnöjd 
 

Varken eller 
 

Tillfredsställd 
 

Mycket 
Tillfredsställd  

 
13. Att få arbeta med uppgifter som inte går emot mina värderingar 
 

 
Mycket 
Missnöjd  

Missnöjd 
 

Varken eller 
 

Tillfredsställd 
 

Mycket 
Tillfredsställd  

 
14. Anställningstryggheten 

 

 
Mycket 
Missnöjd  

Missnöjd 
 

Varken eller 
 

Tillfredsställd 
 

Mycket 
Tillfredsställd  

 
15. Möjligheten att få göra ett arbete som andra har nytta och glädje av 
 

 
Mycket 
Missnöjd  

Missnöjd 
 

Varken eller 
 

Tillfredsställd 
 

Mycket 
Tillfredsställd  

16. Möjligheten att få tala om för andra vad de ska göra 
 

 
Mycket 
Missnöjd  

Missnöjd 
 

Varken eller 
 

Tillfredsställd 
 

Mycket 
Tillfredsställd  

 

17. Att få arbeta med uppgifter där min förmåga och kompetens kommer till användning 

 

 
Mycket 
Missnöjd  

Missnöjd 
 

Varken eller 
 

Tillfredsställd 
 

Mycket 
Tillfredsställd  
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18. Företagets policy och behandling av sina anställda 

 

 
Mycket 
Missnöjd  

Missnöjd 
 

Varken eller 
 

Tillfredsställd 
 

Mycket 
Tillfredsställd  

 
19. Min lön i förhållande till min arbetsinsats 

 

 
Mycket 
Missnöjd  

Missnöjd 
 

Varken eller 
 

Tillfredsställd 
 

Mycket 
Tillfredsställd  

 
20. Möjligheten till att kunna avancera i arbetet 

 

 
Mycket 
Missnöjd  

Missnöjd 
 

Varken eller 
 

Tillfredsställd 
 

Mycket 
Tillfredsställd  

 
21. Friheten att själv få ta ansvar och fatta beslut 

 

 
Mycket 
Missnöjd  

Missnöjd 
 

Varken eller 
 

Tillfredsställd 
 

Mycket 
Tillfredsställd  

 
22. Möjligheten att få pröva egna idéer om hur arbetet ska utföras 

 

 
Mycket 
Missnöjd  

Missnöjd 
 

Varken eller 
 

Tillfredsställd 
 

Mycket 
Tillfredsställd  

 
23. Mina arbetsvillkor 

 

 
Mycket 
Missnöjd  

Missnöjd 
 

Varken eller 
 

Tillfredsställd 
 

Mycket 
Tillfredsställd  

 
24. Samarbetet mellan mina arbetskollegor 

 

 
Mycket 
Missnöjd  

Missnöjd 
 

Varken eller 
 

Tillfredsställd 
 

Mycket 
Tillfredsställd  

 
25. Den uppskattning, uppmuntran och belöning jag får för att göra ett bra arbete 

 

 
Mycket 
Missnöjd  

Missnöjd 
 

Varken eller 
 

Tillfredsställd 
 

Mycket 
Tillfredsställd  

 
26. Känslan av att mitt arbete ger resultat/har bestående värd 

 

 
Mycket 
Missnöjd  

Missnöjd 
 

Varken eller 
 

Tillfredsställd 
 

Mycket 
Tillfredsställd  
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Grupp B.  

Följande påståenden handlar om dina upplevelser på din arbetsplats. Det finns inget rätt eller 

fel svar, utan det handlar om din uppfattning. Vänligen kryssa i det alternativ som 

överensstämmer bäst med din upplevelse på din nuvarande arbetsplats.  

27. Det finns en risk att jag kan bli omplacerad till ett sämre arbete inom organisationen 
 

 
Stämmer inte 
alls  

Stämmer till 
viss del  

Varken eller 
 

Stämmer till stor 
del  

Stämmer helt 

 
28. Det finns en risk att jag kan bli omplacerad till en annan likvärdig tjänst på samma nivå i 

organisationen  

 

 
Stämmer inte 

alls  
Stämmer till 

viss del  
Varken eller 

 
Stämmer till stor 

del  
Stämmer helt 

 
29. De timmar min arbetsplats kan erbjuda mig arbete kan variera från dag till dag 

 

 
Stämmer inte 
alls  

Stämmer till 
viss del  

Varken eller 
 

Stämmer till stor 
del  

Stämmer helt 

 
30. Jag kan bli omplacerad inom min arbetsplats 

 

 
Stämmer inte 
alls  

Stämmer till 
viss del  

Varken eller 
 

Stämmer till stor 
del  

Stämmer helt 

 
31. Jag kan bli omplacerad till ett annat företag 

 

 
Stämmer inte 
alls  

Stämmer till 
viss del  

Varken eller 
 

Stämmer till stor 
del  

Stämmer helt 

 
32. Jag kan bli uppsagd på grund av arbetsbrist för en kortare arbetsperiod 

 

 
Stämmer inte 
alls  

Stämmer till 
viss del  

Varken eller 
 

Stämmer till stor 
del  

Stämmer helt 

 
33. Jag kan bli permanent uppsagd från min anställning 

 

 
Stämmer inte 
alls  

Stämmer till 
viss del  

Varken eller 
 

Stämmer till stor 
del  

Stämmer helt 

 
34. Jag är osäker på om min avdelning kommer att finnas kvar i framtiden 

 

 
Stämmer inte 
alls  

Stämmer till 
viss del  

Varken eller 
 

Stämmer till stor 
del  

Stämmer helt 

 

35. Det finns en risk att jag kan få sparken 

 

 
Stämmer inte 
alls  

Stämmer till 
viss del  

Varken eller 
 

Stämmer till stor 
del  

Stämmer helt 

 

36. Jag kan bli tvingad att gå i förtidspension 

 

 
Stämmer inte 
alls  

Stämmer till 
viss del  

Varken eller 
 

Stämmer till stor 
del  

Stämmer helt 
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Grupp C.  

Följande påståenden handlar om dina upplevelser på din arbetsplats. Det finns inget rätt eller 

fel svar, utan det handlar om din uppfattning. Vänligen kryssa i det alternativ som 

överensstämmer bäst med din upplevelse på din nuvarande arbetsplats.  

37. Jag är nöjd med min lön 

 

 
Stämmer inte 
alls  

Stämmer till 
viss del  

Varken eller 
 

Stämmer till stor 
del  

Stämmer helt 

 
38. Om jag tar hänsyn till mitt yrkeskunnande och den energi jag lägger ner i mitt arbete, är jag 

nöjd med min lön 

 

 
Stämmer inte 
alls  

Stämmer till 
viss del  

Varken eller 
 

Stämmer till stor 
del  

Stämmer helt 

 
39. Min lön ligger på en rimlig nivå 

 

 
Stämmer inte 
alls  

Stämmer till 
viss del  

Varken eller 
 

Stämmer till stor 
del  

Stämmer helt 

 
40. Jag känner tillfredsställelse med min nuvarande lönenivå 

 

 
Stämmer inte 
alls  

Stämmer till 
viss del  

Varken eller 
 

Stämmer till stor 
del  

Stämmer helt 

 
41. På det hela taget är jag nöjd med hur mycket pengar jag får ut av att göra med mitt arbete 

 

 
Stämmer inte 

alls  
Stämmer till 

viss del  
Varken eller 

 
Stämmer till stor 

del  
Stämmer helt 
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Grupp D.  

Följande påståenden handlar om dina upplevelser på din arbetsplats. Det finns inget rätt eller 

fel svar, utan det handlar om din uppfattning. Vänligen kryssa i det alternativ som 

överensstämmer bäst med din upplevelse av din nuvarande arbetsplats.  

42. Jag känner att min arbetsgivare behandlar mig rättvist 

 

 
Stämmer inte 
alls  

Stämmer till 
viss del  

Varken eller 
 

Stämmer till stor 
del  

Stämmer helt 

 
43. Min arbetsgivares bedömningar är oftast rättvisa 

 

 
Stämmer inte 
alls  

Stämmer till 
viss del  

Varken eller 
 

Stämmer till stor 
del  

Stämmer helt 

 
44. Jag upplever att min arbetsgivare uppträder rättvist emot mig  

 

 
Stämmer inte 
alls  

Stämmer till 
viss del  

Varken eller 
 

Stämmer till stor 
del  

Stämmer helt 

 

 

 


