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Sammanfattning

Syftet med denna studie var att med en enkät undersöka belåtenhet med chefen och 

arbetsrelaterad tillfredsställelse i förhållande till kvinnlig/manlig chef samt medarbetarnas kön 

och verksamhetstyp. Totalt deltog 147 respondenter vilket gav en svarsfrekvens på 74 %. 

Resultaten visade signifikanta skillnader i hur manligt och kvinnligt ledarskap uppfattades, i 

meningen att de kvinnliga cheferna hade genomgående mer nöjda medarbetare. Resultatet visade 

även att av de tre verksamhetstyperna (förskola, grundskola och gymnasium) som ingick i 

studien var förskolan den verksamhet som var mest belåten med chefen, oberoende av kön. Den 

verksamhet som hade lägst arbetstillfredsställelse i alla kategorier var grundskolan. Den enda 

signifikanta skillnaden som visades när det gäller kvinnliga och manliga medarbetare, var i 

delmåttet förmåner. Där fann vi att de manliga medarbetarna ansågs sig vara mer tillfredsställda 

med de förmåner de hade i jämförelse med de kvinnliga medarbetarna. 

Nyckelord: Arbetstillfredsställelse, belåtenhet med chefen, ledarskap 
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Abstract

The purpose of this survey was to examine satisfaction with the supervisor and work-

related satisfaction in relation to female vs. male supervisor, employee gender and type of 

school. A total of 147 respondents participated in the study, which yield a response rate of 74%.

The results showed significant differences in how male and female leadership is perceived; in 

general, female managers had the most satisfied employees. The results also showed 

that participants from the pre-school, compared with elementary and high school were the most 

satisfied ones’ with the supervisor, regardless of the managers’ gender. Overall, the participants 

from the elementary school showed the lowest work- related satisfaction. Finally, the 

male compared to female employees were showed to be most satisfied with the work-related 

benefits, independently of the type of organisation.

Title: Teachers' Job Satisfaction and Satisfaction with the Male or Female Supervisor.

Keywords: Job Satisfaction, satisfaction with supervisor, leadership
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Introduktion

Inom den svenska privatsektorn är män överrepresenterade i ledarpositioner. 70 % av chefer är 

män, och den största delen återfinns framförallt i de högre positionerna. Inom den offentliga 

sektorn är det tvärtom, där ca 66 % av chefer är kvinnor (SCB, 2012). I de områden där kvinnor i 

chefsposition är i minoritet riskerar de att utsättas för assimilering, vilket innebär att de ses som 

en del i gruppen kvinnor istället för att ses som individer. Detta kan göra att kvinnornas marginal 

att göra fel minskar, vilket skapar press och gör dem försiktigare som ledare. Det i sin tur kan 

göra att de utvärderas sämre av sina manliga kollegor på grund av denna försiktighet. I de 

områden där kvinnliga chefer är överrepresenterade finner man inte motsvarande effekter på 

manliga chefer. Istället tenderar dem att bli mer synlig, de har större chans att göra sin röst hörd 

och påverka. Detta kan bero på förlegade men ändå påtagliga könsroller där männen anses ha 

mer makt än kvinnor. Dessa män i minoritetsposition gör snabbare karriär än sina kvinnliga 

kollegor (Granberg, 2011). Varför det ser ut på det här sättet och vad det får för konsekvenser för 

både privat och offentlig sektor är en intressant forskningsfråga. 

Vilket kön som är bäst i ledarskapspositioner är en ständigt pågående fråga för forskare, 

skillnader i socialt beteende och effektivitet i olika dimensioner av chefskapet diskuteras ofta och 

mycket. Att framhålla vilket kön som besitter de bästa ledaregenskaperna är inte en fråga som är 

lätt att svara på (Vecchio, 2002). Det man däremot kan säga är att det finns statistiskt signifikanta 

kopplingar mellan medarbetares uppfattning av arbetssituationen och ledarens beteende. 

Forskning har även visat att det finns en koppling mellan ledarskap och arbetstillfredsställelse 

(Nielsen, Yarker, Brenner, Randall & Borg, 2008). 

Belåtenhet med chefen

Effekten av ett beslut från chefen är helt beroende av medarbetarnas upplevelse av 

medbestämmande och rättvisa i gruppen och mot chefen. Chefens förmåga att skapa ett bra 

klimat och förutsättningar för gruppen är viktigt för medarbetarnas upplevda belåtenhet med 

chefen. Tillit till chefen reflekterar också medarbetarens tillit till hela organisationen (Jernigan & 

Beggs, 2005). Jernigan & Beggs (2005) skriver även att om det finns stöd från chefer och 

ledning bidrar det till ökad lojalitet mot organisationen. Vidare menar de att vid en jämförelse 

mellan kvinnligt och manligt ledarskap spelar stöd från chefen, resurser och rättvisa en större roll 

om man har en kvinnlig chef än för den upplevda belåtenheten med en manlig chef. Det har även 

visat sig att emotionella band till chefen är direkt kopplade till medarbetares 

arbetstillfredsställelse.
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Tidigare forskning har visat att det finns skillnader i ledarskap mellan könen. Manligt 

ledarskap tenderar att vara mer auktoritärt medan kvinnligt ledarskap tenderar vara mer 

demokratiskt och relationsfokuserat (Eagly & Johnson, 1990). Utan vetskap om vilket kön som 

egentligen besitter bäst ledarskapsegenskaper tenderar män att premieras till 

ledarskapspositioner, och företag kan då gå miste om kvalificerade kvinnliga ledare. Detta kan i 

sin tur leda till att företagen kanske inte kan uppnå sin fulla potential. Det är därför av största 

vikt att undersöka hur ledarskapet och dess effekter på medarbetare verkligen skiljer sig åt 

mellan kvinnor och män (Eagly, Karau & Makhijani, 1995).

Kvinnliga chefer tenderar att i större utsträckning likna den stereotypiska mannen. Detta 

visar sig i temperamentet och/eller i anpassandet av ledarskapsstil. Dessa kvinnor är analytiska, 

rationellt orienterade och konkurrensmedvetna. Hon har brister i att samarbeta men är bättre på 

att kompromissa. Det är i själva könsrollsidentifikationen som den största skillnaden ligger 

mellan manliga och kvinnliga ledare, vilket yttrar sig i att män är ledande och självsäkra medan 

kvinnor är omhändertagande och medmänskliga. Kvinnor har lättare att motivera och inspirera 

sin personal vilket till stor del hänger ihop med förmågan till känslomässig kommunikation. Ett 

annat område där kvinnor utvecklat ett försprång framför männen är i social kompetens. 

Förmågan att uppmärksamma enskilda individer och deras individuella arbetssituation samt ge 

intellektuell stimulans är exempel på detta. Det finns även skillnader i kvinnors och mäns 

värderingar, kvinnor har mer fokus på behov och tenderar att värna mera om lugn och ro medan 

män anses vara mera tävlingsinriktade och koncentrerade på belöning. Ytterligare skillnader 

mellan kvinnliga och manliga ledare är att kvinnorna är mer engagerade i sin personals 

aktiviteter vilket leder till att kvinnor och män ser olika på personalens mindre lyckade 

prestationer (Acs & Wentz, 2011).

Dessutom visar forskning att kvinnor anser att den ideala ledaren skall vara hjälpsam, lojal, 

omhändertagande, öppen och bra på att ta kritik. Männen däremot anser att den idealiske ledaren 

är analytisk, moralisk, kompetent, erfaren och kraftfull (Acs & Wentz, 2011). Willemsen (2002) 

skriver att trots den allt mer utbredda forskningen om könsrelaterat ledarskap anses fortfarande 

framgångsrika ledare och chefsstereotyper som manliga. Samtidigt har studier påvisat att vid 

beskrivningar av den ultimata ledaren är värderingarna könsneutrala.  

Under utvärderingar av kvinnor och män i ledarskapspositioner tenderar manliga ledare att 

favoriseras i jämförelse med kvinnliga. Denna skillnad i utvärderingen sker framförallt när 

kvinnor utför ett stereotypiskt manligt ledarskap, direkt och auktoritärt, speciellt när kvinnor 

leder i en mansdominerad miljö och när de som utvärderar ledaren är män (Eagly, Makhijani & 

Klonsky, 1992). Vecchio (2002) utvecklar detta med att manliga ledare tenderar att värderas 
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högre i mansdominerade miljöer, så som inom militären. Kvinnor skattas istället högre inom 

utbildningsväsendet och offentlig förvaltning. 

Vecchio (2002) menar även att tillfredsställelsen med chefen tenderar att se olika ut över 

tid. När kvinnor har kvinnliga chefer tenderar tillfredsställelsen med chefen sjunka eller 

förändras mer drastiskt, medan män som har manliga chefer visar på en jämnare tillfredsställelse 

med chefen över tid. 

Däremot har Ng och Sorensen (2008) genom sin metaanalys visat att den korrelation som 

finns mellan upplevt stöd från chefen och arbetstillfredsställelse inte hade något samband med 

vilket kön respondenterna hade, denna korrelation påverkades alltså inte om exempelvis 

procenten manliga respondenter modifieras. Istället fann man att arbetstyp (kundkontakt eller 

icke kundkontakt) hade påverkan på korrelationen mellan det upplevda stödet från chefen och 

arbetsillfredsställelsen. Det visade att upplevelsen av stöd från chefen och 

arbetstillfredsställelsen påverkades om respondenten hade kundkontakt eller ej, de respondenter 

som hade kundkontakt upplevde större stöd från chefen samt arbetstillfredsställelse. 

Sammantaget visade denna metaanalys att det upplevda stödet från chefen jämfört med kollegor 

hade större påverkan på respondenternas attityder mot arbetet. Med det sagt kan man konstatera 

att chefen spelar en stor och viktig roll för medarbetarnas arbetsrelaterade tillfredsställelse. 

Arbetstillfredsställelse

Begreppet arbetstillfredsställelse kan förklaras som skillnaden mellan hur mycket 

uppmuntran/stimulans en arbetstagare får jämfört med hur mycket uppmuntran/stimulans 

personen anser sig vara värd att erhålla. Detta mäts exempelvis i relation till lön, förmåner, 

tillfredsställelse med själva arbetet och den psykosociala situationen. Tidigare förklarade man 

arbetstillfredsställelse som ett emotionellt tillstånd, en persons affektiva reaktion till sitt arbete. 

Numera är det vanligare att definiera arbetstillfredsställelse som en attityd, som exempelvis en 

positiv eller negativ värdering av arbetssituationen (Kaufmann & Kaufmann, 2005).

Hertzbergs tvåfaktorsteori (1959) om arbetstillfredsställelse tar upp olika faktorer knutna 

till arbetstillfredsställelse och arbetsmissnöje. Motivationsfaktorer som kopplas till 

arbetstillfredsställelse är prestationer, uppskattning, involvering, ansvar, befordran och 

utveckling. Dessa faktorer skapar trivsel om de finns men är inte en källa till vantrivsel om de 

inte finns. Hygienfaktorer, som innebär faktorer som påverkar nivån av otillfredsställelse kan 

kopplas till politik och administration, ledarskap, fysiska arbetsförhållanden, mellanmänskliga 

förhållanden, löneförhållanden, status, trygghet i arbetet och hur privatlivet upplevs. Dessa 
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faktorer kan skapa vantrivsel om det inte finns men är i sig inte en källa till trivsel (Kaufmann & 

Kaufmann, 2005).

Förväntningsteorin poängterar att människor är motiverade att arbeta när de förväntar sig 

att de är i stånd att uppnå det som de vill få ut av sitt arbete. Många medarbetare ger också 

uttryck för att de trivs med vissa sidor av sitt arbete men vantrivs med andra. En professor kan 

till exempel trivas mycket bra med att forska men kan tycka illa om både mötesverksamhet och 

undervisning (Kaufmann & Kaufmann, 2005).

Processteorier om arbetstillfredsställelse betraktar utvecklingen av arbetstillfredsställelse 

som ett resultat av samspelet mellan de personliga behov, värderingar och förväntningar som 

individen har på arbetet och arbetsmiljön. Vissa medarbetare har till exempel högre 

prestationsmotivation än andra. Om arbetsplatsen ger ett begränsat utrymme för utmaningar och 

prestationsutveckling kommer dessa personer att bli mer frustrerade (missbelåtna) medarbetare 

än personer med lågt prestationsbehov. Arbetsmissnöje betraktas därför som avvikelsen mellan 

det som arbetet kan erbjuda och det personen själv förväntar sig ha behov av eller värdesätter 

(Kaufmann & Kaufmann, 2005).

Kaufmann och Kaufmann (2005) skriver vidare att forskning har visat att en ökad 

arbetstillfredsställelse och trivsel i arbetet kan bidra till bättre hälsa, livskvalitet, 

prestationsförmåga, stabilitet och sannolikt bättre samarbetsförmåga hos den enskilde individen. 

Spector (1985) skriver att ledarskapet är en av de starkaste bidragande faktorerna till 

medarbetares upplevda arbetstillfredsställelse. Forskning har indikerat att det inom serviceyrken 

finns en koppling mellan arbetstillfredsställelse och medarbetares prestation samt med kundens 

upplevelse. Det finns även en koppling mellan arbetstillfredsställelse och frånvaro och 

uppsägning. Det vill säga att hög arbetstillfredsställelse bidrar till lägre frånvaro. 

En studie av personal inom vårdsektorn har visat att antal år inom professionen har 

samband med arbetstillfredsställelsen. Vårdsektorn är ofta av platt organisationskaraktär, med 

relativt få möjligheter för hierarkiskt avancemang. Att nå denna punkt i sin karriär har 

associerats med lägre arbetstillfredsställelse. Samtidigt som denna form av organisatoriska platå 

indirekt är en bidragande faktor till lägre arbetstillfredsställelse är även en viss personlig platå en 

bidragande faktor, medarbetare som arbetat länge har en tendens att bli självgående, ibland 

varken hög- eller lågpresterande. Denna ordinära prestationsnivå gör att personen kanske inte får 

särskilt mycket uppmärksamhet av chefen eller organisationen och upplever en känsla av 

betydelselöshet och stillastående utveckling (Kavanaugh, Duffy & Lilly, 2006).

Medarbetares tillfredsställelse med lön har alltid varit av primärt intresse för både 

arbetstagare och arbetsgivare. Forskning gjordes dock inte i ämnet förrän på 1960-talet då man 
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systematiskt började studera hur tillfredsställelsen kopplat till lön förelåg hos arbetstagare. Det 

varierar hur man vill se på kopplingen mellan lön och tillfredsställelse. För företagen är lönerna 

en av de största kostnaderna och det finns en förväntan på att lönen ska generera i en god attityd 

och lojalitet från arbetstagaren. Således har företagen en fördel i att styra lönesystem så att 

motivation och tillfredsställelse uppnås hos medarbetaren (Williams, McDaniel & Nguyen, 

2006). Liu och Ramsey (2008) har påvisat att lärare överlag var minst nöjda med sina 

arbetsförhållanden och den kompensation de får. Orsaken till missnöjet med arbetsförhållandena 

kunde härledas till att lärarna upplevde att de hade för stor arbetsbörda och samtidigt inte hade 

den tid de behövde för planering och förberedelser. Den andra största orsaken till låg 

arbetstillfredsställelse var låg kompensation, det grundar sig delvis i att löneförhöjningar inom 

offentliga skolväsendet ofta är små. Dock kunde man inte finna någon korrelation mellan 

arbetsförhållanden och kompensation. Detta indikerar att arbetstillfredsställelsen inte blir bra 

bara för att man åtgärdar en av dessa två faktorer, det krävs åtgärder på bägge områden för att 

arbetstillfredsställelsen ska höjas. 

Liu och Ramsey (2008) har även påvisat att det finns skillnader i arbetstillfredsställelsen 

beroende på lärarens kön, hur många verksamma år som lärare samt karriärstatus. Speciellt fann 

man att nyutbildade lärare upplevde att de fick för lite stöd av arbetsplatsen i början, de fick 

främst klara sig själva. Antal verksamma år som lärare hade effekt på arbetstillfredsställelsen, i 

meningen att ju längre läraren arbetat ju bättre var arbetstillfredsställelsen.

Lärare som upplever att de själva är effektiva har en tendens att påverka egen motivation 

och prestation samtidigt som de är mer mottagliga för nya idéer och arbetssätt. De har också 

lättare att hantera arbetsuppgifter, känner större entusiasm och engagemang inför sitt arbete. 

Detta gör att lärarna med större sannolikhet stannar kvar i yrket och på arbetsplatsen. Likväl som 

känslan av effektivitet påverkar lärarnas egen upplevelse påverkar det i sin tur även studenternas 

resultat. Det är även av vikt att lärarna upplever en kollektiv effektivitet inom organisationen, 

eftersom även detta påverkar arbetstillfredsställelsen och attityden mot arbetsplatsen (Caprara, 

Barbaranelli, Borgogni & Steca 2003).

Hulpia, Devosb och Rosseel (2009) har visat att lärares arbetstillfredsställelse och 

engagemang har samband med ledarens sätt att delegera och framföra sitt ledarskap. Enligt 

författarna är det viktigt att ledaren leder på ett interaktivt sätt genom en god kommunikation 

med hela organisationen. Det är också viktigt att ansvar och arbetsuppgifter är klargjorda och 

tydliga för att undvika förvirring och missförstånd, samt att ha gemensamma mål och en öppen 

och ärlig kommunikation. 
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Forskning har dessutom visat att det finns en koppling mellan hur relationen rektor/lärare 

fungerar och hur skolans klimat är. De förväntningar rektorn har avspeglas på lärarna och det är 

avgörande hur väl fungerande relationen mellan lärare och rektor är. Rektorer är centrala figurer 

i skolverksamhet vars handlingar har en direkt effekt på skolans arbetsmiljö. Särskilt har rektorer 

inflytande i skolmiljöer där det är ett öppet klimat och där lärarna är involverade och engagerade. 

I skolmiljöer där tillit och öppenhet råder har forskning visat att det leder till ökad 

arbetstillfredsställelse, lojalitet och engagemang inom personalgruppen. Relationen mellan rektor 

och personal och interaktionen personalen emellan är centrala faktorer för god 

arbetstillfredsställelse, sammanhållning och engagemang. Tillit är grunden till att kunna bygga 

en skolmiljö som genererar god arbetstillfredsställelse och engagemang. Goda relationer mellan 

rektor och lärare skapar känslomässiga band dem emellan vilket också bidrar till en ökad 

arbetstillfredsställelse. En bättre sammanhållning har visats om rektor och lärare är av samma 

kön (Price, 2012).

Aktuell studie

Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökningar visar att kvinnliga grundskolelärare (82 %), 

förskolelärare samt fritidspedagoger (74 %) toppar listan av yrken där man tycker sig ha alldeles 

för mycket att göra, i jämförelse med manliga lärare inom universitet, gymnasie- och grundskola 

där 60 % anser att de har alldeles för mycket att göra. Dessutom hamnar både manliga och 

kvinnliga lärare i olika nivåer högt upp på listan över de som upplever sitt arbete som psykiskt 

påfrestande. Högst hamnar dock kvinnliga grundskolelärare där 77 % svarat att deras arbete 

innebär psykiska påfrestningar. Samtidigt visar svaren att både kvinnliga och manliga lärare i på 

olika nivåer känner att deras arbete är meningsfullt, kvinnor ligger på 87-88% och män hamnar 

på 81 % (Arbetsmiljöverket, 2012). 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka belåtenhet med chefen och arbetsrelaterad 

tillfredsställelse i förhållande till kvinnlig/manlig chef samt medarbetarnas kön och 

verksamhetstyp.

Frågeställningar

1. Vilka av de manliga respektive kvinnliga cheferna har de mest belåtna medarbetarna vad 

det gäller måtten belåtenhet med chefen och arbetstillfredsställelse?
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2. Finns det skillnader i måtten belåtenhet med chefen och arbetstillfredsställelse mellan 

kvinnliga och manliga medarbetare, verksamma i tre typer av skolverksamhet (förskola, 

grundskola och gymnasium)?

Metod

Deltagare och urval 

Enkäter delades ut till 200 medarbetare, fördelade över 10 rektorers (5 manliga och 5 kvinnliga) 

verksamheter, med 20 medarbetare per rektor/verksamhet. Samtliga rektorer hade medverkat i 

kommunens ledarskapsutvecklingsprogram. Totalt inkom 147 enkäter vilket gav en 

svarsfrekvens på 74 %. På några enstaka enkäter var dock någon enstaka fråga ej besvarad. 109 

kvinnor och 30 män deltog, i åldrarna 19 till 65 år (M=47.6, SD=10.95) fördelade över förskole-, 

grundskole- och gymnasieverksamheter. Antal arbetsår i verksamheten varierade mellan 0-35 år 

(M=9.95, SD=8.78). 

Ledarskapsutvecklingsprogram för rektorer

Söderhamns kommun ledarskapsutvecklingsprogram (2011) är tänkt att ge alla ledare en 

gemensam plattform där ledarskapet ska präglas av samförstånd, kommunikation och dialog. I 

utbildningen behandlas medarbetar-, ledar-, lärar- och chefskap med fokus på: (1) Ledaren som 

individ och gruppmedlem; (2) Förmåga att delta som gruppmedlem; (3) Gruppens informella och 

formella ledare; (4) Förmåga att utveckla medarbetare i sin arbetsgrupp samt utveckla sitt 

chefskap. Dessa delar syftar till att dels leda och styra utifrån strategier, hantera processer och 

liknande. Dels skapa tillit, god kommunikation, samt utveckla och stötta sina medarbetare.

Material

Enkäten som användes bestod av 54 självskattningsfrågor/påståenden (se bilaga). De 36 första 

frågorna var hämtade från Job Satisfaction Survey (JSS) (Spector, 1985), ett 

arbetstillfredsställelsemått med svarsalternativen från 1 ”instämmer absolut inte” till 7 

”instämmer helt”. Dessa frågor var inriktade på arbetstillfredsställelse, innehållande de olika 

beståndsdelarna lön, befordran, chef, förmåner, belöning, arbetsprocedurer, medarbetare, 

arbetsuppgifter samt kommunikation. De sista 18 frågorna/påståenden var hämtade från The 

Satisfaction With My Supervisor Scale (Scarpello & Vandenberg, 1987), ett belåten-med-chefen 

mått med svarsalternativ från 1 ”väldigt missnöjd” till 5”väldigt nöjd”. Dessa innehöll 



13

chefsrelaterade frågor om arbetsuppgifter, ledarskap, kollegor, karriärmöjligheter, lön och stöd. 

Eftersom väl beprövade mått använts så uppfylls kraven för god validitet och reliabilitet.

Tillvägagångssätt

För att genomföra studien kontaktades först biträdande förvaltningschef, med information om 

studien och syftet med den, för att godkänna kontakten med rektorerna. Kontakten med 

rektorerna sköttes via mail. I mailet stod information om studien, dess syfte, tidsåtgång samt våra 

namn och kontaktuppgifter. Detta mailutskick genererade godkännande svar från hälften av 

rektorerna. Efter en påminnelse inkom ytterligare godkännande svar.  De 10 rektorer som ville 

delta kontaktade i sin tur sina respektive medarbetare, för att informera om vår studie samt om 

den kommande enkäten. Olika dagar med passande tider bokades in på respektive skola för att 

personligen, av oss, lämna ut enkäterna. Vid några av dessa möten var tid avsatt för 

respondenterna att svara på enkäten, då även rektor var närvarande, vid andra tillfällen fanns 

möjlighet för oss att lämna ut enkäter i fikarum, i samband med raster och dylikt. På flera skolor 

delades enkäter ut till personalen som i sin tur fick i uppgift att dela ut vidare till kollegor. De 

enkäter som fylldes i under mötet samlade vi in genast, resterande hämtades in en annan dag som 

bestämdes tillsammans med respondenterna, utifrån hur lång tid de behövde för att så många 

som möjligt skulle hinna svara. 

Design och dataanalys

Studien baserades på en enkätundersökning som utfördes vid ett tillfälle. De demografiska 

(oberoende) variablerna var chefens kön, medarbetarnas kön och ålder, antal år inom 

verksamheten samt typ av verksamhet. De beroende variablerna var arbetstillfredsställelse och 

belåtenhet med chefen. 

För att analysera data användes statistikprogrammet SPSS. P-värdet som krävts för att 

betrakta en skillnad som signifikant är p <.05.

På grund av den skeva fördelningen av respondenterna i de olika demografiska variablerna 

gjordes ett antal variansanalyser (MANOVA) med endast en oberoende variabel. MANOVAs 

gjordes eftersom de två beroende måtten innehöll flera frågor/påståenden per mått. Analyser 

gjordes av de två beroendemåtten, arbetstillfredsställelse och belåtenhet med chefen, för varje 

oberoende variabel chefstyp, ålder, verksamhetstyp och medarbetarnas kön. Ingen analys gjordes 

av antal år i verksamheten eftersom det sammanföll med variabeln ålder.
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Forskningsetiska överväganden

Respondenterna blev informerade om att studien var frivillig att delta i. Vidare garanterades 

deras anonymitet genom att resultatet enbart skulle redovisas gruppvis, som medelvärden för 

exempelvis ålder och kön. Respondenterna försäkrades också om att enbart författarna kommer 

ha tillgång till de enskilda svaren i enkäterna.

Resultat

Nedanstående resultat avrapporteras utifrån de i metodavsnittet redovisade måtten för Belåtenhet 

med chefen och Arbetstillfredsställelse (lön, befordran, chef, förmåner, belöningar, 

arbetsprocedurer, medarbetare, arbetsuppgifter, kommunikation). Endast statistiskt säkerställda 

resultat kommer att redovisas.

Belåtenhet med chefen

MANOVA visade en tendens till huvudeffekt av typ av chef, Wilks’ Lambda =.81, F(18,109) =

1.39, p <.15, η2 =.19. Effekten var signifikant associerad med 12 delfrågor (37-40,42-48 samt 

51) och varierade mellan p <.01 och p <.05 (se Figur 1). Samt en stark tendens till huvudeffekt 

av verksamhet, Wilks’ Lambda =.65, F(36,204) = 1.38, p =.084, η2 =.20, signifikant associerad 

med 10 delfrågor (37-38, 41-46, 51 samt 54), med p mellan <.01 och <.05 (se Figur 2). 

Som man kan se i Figur 1 var medarbetarna överlag mest belåtna med den kvinnliga chefen. De 

var också, och enligt Figur 2, mest belåtna med sin chef i förskoleverksamheten, oberoende av 

chefens kön.
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Figur 1. Belåtenhet med chefen i förhållande till chefens kön.

Figur 2. Belåtenhet med chefen i förhållande till typ av verksamhet.
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Arbetstillfredsställelse

Befordran

MANOVA visade en huvudeffekt av verksamhet, Wilks’ Lambda =.83, F(8,226) = 2.73, p <.01, 

η2 =.09, associerad med 2 delfrågor (2,33) och med p <.01 för båda frågorna. Som man kan se i 

Figur 3 var det medarbetare från förskole- jämfört med grundskoleverksamheten som visades 

vara mest (jämfört med minst) tillfredsställda, med sina möjligheter till befordran.

Figur 3. Arbetstillfredsställelse gällande befordran i förhållande till verksamhet. 
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Chef

MANOVA visade en huvudeffekt av typ av chef, Wilks’ Lambda =.91, F(4,126) = 3.13, p <.05, 

η2 =.09. Effekten var associerad med 3 delfrågor (3, 12 och 30), p mellan <.01 och <.05. Som 

man kan se i Figur 4 tycker medarbetarna generellt sett bättre om (Fråga 30) kvinnliga chefer och 

mer specifikt är mer tillfredsställda vad gäller kvinnliga chefers förmåga att vara rättvisa (Fråga 

12) och deras kompetens (Fråga 3). Detta oberoende av typ av verksamhet.

Figur 4. Arbetstillfredsställelse gällande chef.
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Förmåner

MANOVA visade två huvudeffekt av verksamhet, Wilks’ Lambda =.83, F(8,234) = 2.87, p <.01, 

η2 =.09, associerad med 3 delfrågor (4,13,29) för förmåner och varierar mellan p <.01 och p 

<.05, och kön, Wilks’ Lambda =.90, F(4,124) = 3.50, p <.05, η2 =.10, associerad med 2 delfrågor 

(13,29) för förmåner p <.01.

Huvudeffekten av verksamhet visar att medarbetare i grundskolan jämfört med de andra 

verksamhetstyperna generellt sett är minst tillfredsställda med de förmåner som erbjuds (Figur 

5).

Figur 5. Arbetstillfredsställelse gällande förmåner i förhållande till verksamhet.

Huvudeffekten av kön visar att manliga medarbetare överlag är mer belåtna än kvinnliga 

medarbetare med de förmåner som erbjuds (Figur 6).
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Figur 6. Arbetstillfredsställelse gällande förmåner i förhållande till medarbetarnas kön.

Det fanns även en tendens till huvudeffekt av ålder gällande förmåner, Wilks’ Lambda =.92, 

F(8,234) =1.33, p =.23, η2 =.04. Denna tendens till effekt var associerad med endast en fråga 

gällande förmåner (Fråga 4) p <.05. De yngre respondenterna (19-35 år) var mest belåtna med de 

förmåner de får i jämförelse med de äldre åldersgrupperna. 
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Belöningar

MANOVA visade en huvudeffekt av verksamhet, Wilks’ Lambda =.88, F(8,246) = 2.02, p <.05, 

η2 =.06. Denna effekt var associerad med 2 delfrågor (5,32) och varierar mellan p <.01 och p

<.05. Figur 7 visar att medarbetarna inom grundskoleverksamhet tycker att de inte får den 

uppskattning de förtjänar när de gör ett bra arbete. Generellt visade detta att 

grundskoleverksamhet är mindre tillfredsställd med belöningar, som med förmåner ovan, än de 

andra verksamheterna.

Figur 7. Arbetstillfredsställelse gällande belöningar i förhållande till typ av verksamhet.
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Arbetsprocedurer

MANOVA visade en tendens till huvudeffekt av verksamhet, Wilks’ Lambda =.89, F(8,238) =

1.79, p =.080, η2 =.06. Effekten var signifikant associerad med 2 delfrågor (6,15) för 

arbetsprocedurer och varierar mellan p <.01 och p <.05. Figur 8 visar att medarbetare i 

grundskoleverksamhet i större utsträckning tycker att ”regler och procedurer gör det svårt att 

göra ett bra jobb” (Fråga 6) i jämförelse med förskole- och gymnasieverksamhet. Generellt 

visade detta att arbetstillfredsställelsen gällande arbetsprocedurer är lägst i 

grundskoleverksamhet i jämförelse med de andra verksamheterna. 

Figur 8. Arbetstillfredsställelse gällande arbetsprocedurer i förhållande till typ av verksamhet.
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Arbetsuppgifter

MANOVA visade en tendens till huvudeffekt av chef, Wilks’ Lambda =.94, F(4,130) =1.91, p

=.112, η2 =.06. Denna effekt var signifikant associerad med 3 delfrågor (17,27,35) och varierar 

mellan p <.05 och p =.068. Detta visade att arbetstillfredsställelsen gällande arbetsuppgifter var 

högre hos medarbetare som har kvinnliga chefer än manliga chefer. Dessa medarbetare 

uppskattade till en högre grad att jag ”tycker om att göra det jag gör på jobbet” (Fråga 17), ”har 

trevligt på jobbet” (Fråga 35) och ”känner en stolthet i det arbete jag utför” (Fråga 27). 

Figur 9. Arbetstillfredsställelse gällande arbetsuppgifter i förhållande till chefens kön.
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Kommunikation

MANOVA visade en tendens till huvudeffekt av verksamhet, Wilks’ Lambda =.88, F(8,244) =

1.95, p =.054, η2 =.06. Effekten var signifikant associerad med 2 delfrågor (9,26) och varierar 

mellan p <.05 och p =.056. Figur 10 visar att medarbetarna i förskoleverksamhet i större 

utsträckning än de andra verksamheterna upplever att ”kommunikationen inom organisationen 

verkar bra” (Fråga 9) och både förskole- och gymnasieverksamhet anser att de ”ofta vet vad som 

pågår i organisationen” (Fråga 26) i större utsträckning än grundskoleverksamhet. 

Arbetstillfredsställelsen gällande kommunikation var således, och sammantaget över de två 

frågorna, högst hos medarbetare i förskoleverksamhet.

Figur 10. Arbetstillfredsställelse gällande kommunikation i förhållande till typ av verksamhet.
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Diskussion

Syftet med denna studie var att undersöka belåtenhet med chefen och arbetsrelaterad 

tillfredsställelse i förhållande till kvinnlig/manlig chef samt medarbetarnas kön och 

verksamhetstyp.

Chefens påverkan

Vad det gäller resultaten för måttet belåtenhet med chefen påvisades flera signifikanta effekter. I 

hela 12 av 18 frågor skattades den kvinnliga chefen högre än den manliga. Dessa frågor mätte 

exempelvis huruvida chefen visar intresse, är rättvis, hjälpsam och ger klara instruktioner. 

Hulpia, Devosb och Rosseel (2009) har påvisat att för lärares arbetstillfredsställelse är det av vikt 

att chefen leder på ett interaktivt sätt, med klar ansvarsfördelning, gemensamma mål och god 

kommunikation. Eagly och Johnson (1990) menar att kvinnor leder på ett mer demokratiskt och 

relationsfokuserat sätt än män. Kopplat till vårt resultat av måttet belåtenhet med chefen, i 

exempelvis fråga 39 ”Hur min chef behandlar mig när jag gör ett misstag” där kvinnliga chefer 

skattats högst, verkar alltså denna ledarstil vara framgångsrik i denna undersökningsgrupp. Enligt 

Acs och Wentz (2011) ska dock kvinnor i ledarskapsposition inte vara så annorlunda från den 

stereotypiska mannen, däremot ska kvinnor vara mer omhändertagande, socialt kompetenta, 

motiverande och inspirerande som ledare än männen.

Utvärderingar av kvinnliga ledare har en tendens att vara sämre än sina manliga 

konkurrenter, speciellt när ledarskapet utförs i mansdominerade miljöer och de som utvärderar är 

män (Eagly, Makhijani & Klonsky, 1992). Vecchio (2002) har kunnat påvisa att kvinnliga ledare 

skattas högre än män inom utbildningsväsendet och offentlig förvaltning. Kanske kan man 

koppla ihop detta med att kvinnor är mer representerade i dessa sorters verksamheter, både som 

ledare och som medarbetare, vilket i sig gett detta resultat i jämförelse med utvärderingar inom 

exempelvis industri- eller militärverksamhet. 

Samtidigt som måttet för belåtenhet med chefen visade att kvinnliga chefer hade mest 

belåtna medarbetare, visade även måttet arbetstillfredsställelse att de kvinnliga ledarna skattades 

högre av sina medarbetare. Detta visades genom en högre skattning på frågor angående 

exempelvis visat intresse för sina medarbetare, rättvisa, yrkeskompetens samt hur omtyckt chefen 

är. Enligt Jernigan och Beggs (2005) spelar exempelvis rättvisa och upplevt stöd från chefen en 

större roll om man har en kvinnlig chef jämfört med manlig.

Tidigare forskning har visat att tillfredsställelse med chefen förändras olika över tid 

beroende på könen, arbetstillfredsställelse hos kvinnor som har kvinnliga chefer tenderar att 
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förändras eller sjunka mer drastiskt över tid än män som har manliga chefer, där 

arbetstillfredsställelsen är jämnare över tid (Vecchio, 2002). Detta var inget vår studie kunde 

undersöka då det för interaktionseffekt fanns för få manliga medarbetare i förhållande till 

respektive chef. 

Price (2012) har funnit att arbetstillfredsställelsen påverkas till stor del av relationen som 

råder mellan medarbetare och chef. Inom skolväsendet påverkar rektorer i stor grad lärare och 

skolans klimat, ett öppet klimat där det råder tillit och lojalitet leder till hög 

arbetstillfredsställelse. Goda relationer mellan rektor och lärare skapar känslomässiga band och 

påverkar arbetstillfredsställelsen i positiv mening. Man har även funnit att lärare och rektorer av 

samma kön får bättre sammanhållning.

Verksamhet och medarbetare

Vårt resultat visade att grundskolelärare var minst belåtna med chefen samtidigt som de hade 

lägst arbetstillfredsställelse, detta samband mellan arbetstillfredsställelse och belåtenhet med 

chefen går alltså hand i hand med vad även Price (2012) funnit. Vi kan alltså konstatera att 

chefen, i detta fall rektorn, spelar en mycket viktig roll för arbetstillfredsställelsen. Vilket då 

betyder att rektorerna inom grundskoleverksamhet i vår studie möjligtvis brister i de ovanstående 

kriterierna.

Vårt resultat visar att medarbetare i grundskoleverksamhet har lägst arbetstillfredsställelse i 

jämförelse med de andra verksamheterna. Möjligen kan detta bero på att det finns brister i 

kommunikationen, oklart delegerande av ansvar och otydliga arbetsuppgifter, vilket Hulpia, 

Devosb och Rosseel (2009) menar är viktigt för medarbetares arbetstillfredsställelse och 

engagemang. Resultatet kan kopplas till Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökning (2012) där 

det framkom att grundskolelärare upplever stor psykisk påfrestning och anser sig ha en alltför 

hög arbetsbelastning.

Den enda skillnaden som gav effekt mellan manliga och kvinnliga medarbetare var i 

delmåttet förmåner i arbetstillfredsställelse, där visade resultatet att de manliga medarbetarna var 

mer nöjda med de förmåner de har. Arbetsmiljöverket (2012) har kommit fram till att kvinnliga 

lärare överlag, framförallt grundskolelärare, anser sig ha en ansträngd arbetssituation, med stor 

psykisk påfrestning och alldeles för mycket att göra. De manliga lärarna ansåg sig inte ha lika 

hög arbetsbelastning enligt Arbetsmiljöverket (2012). Dock redovisas inte åsikter kring 

förmåner, vilket var den enda könskillnaden som gav effekt i vår studie. Denna effekt kan bero 

på att kvinnor anser sig ha större arbetsbelastning och därmed också anser sig inte få tillräckligt 

med förmåner i förhållande till sin prestation. Denna balans av prestation och belöning, 
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exempelvis i form av förmåner, har visat sig ha en betydande effekt på arbetstillfredsställelse 

enligt Kaufmann och Kaufmann (2005). Förvånande var att det inte visades någon effekt på de

andra delmåtten under arbetstillfredsställelse då statistiken visar som nämnts att kvinnliga lärare 

har högre arbetsbelastning och psykisk påfrestning vilket enligt vår mening torde innebära 

generellt lägre arbetstillfredsställelse under alla delmått.

Metoddiskussion och framtida forskning

Det hade varit önskvärt med en större undersökningsgrupp för att få ett mer generaliserbart 

resultat, gärna inom blandade miljöer vad gäller könsdominans. Detta för att kunna undersöka 

om det går att styrka tidigare forskning där man kommit fram till att ledarskap värderas olika 

beroende på om det är kvinno- eller mansdominerad miljö. Framförallt har forskning visat att 

kvinnor tenderar att värderas högre inom utbildningsväsendet och offentlig förvaltning, medan 

män värderas högre inom exempelvis militären (Vecchio, 2002). 

Det hade varit intressant att se om det varit möjligt att få en interaktionseffekt mellan 

manlig/kvinnlig chef och manlig/kvinnlig medarbetare. Detta hade dock krävt att 

könsfördelningen på respondenterna varit jämnare, i vår studie var det för få män som hade 

manliga chefer. Utfallet skulle kunna bekräfta eller dementera fenomenet som tidigare forskning 

konstaterat; att kvinnor skattas sämre som ledare när de som utvärderar är män (Eagly, Makhijani 

& Klonsky, 1992).

Av de tre verksamheterna som undersöktes var grundskoleverksamhet till störst del 

respresenterad, de var alltså flest respondenter i denna grupp. Kanske kan detta ha haft påverkan 

på vårt resultat som visade att grundskolelärare var de som hade minst arbetstillfredsställelse och 

även de som var minst belåtna med chefen.

Att kvinnor ofta är underrepresenterade som chefer och har svårt att få höga ledarpositioner 

inom privat sektor är ingen hemlighet, inom offentlig sektor är istället kvinnor ofta 

överrepresenterade (SCB, 2012). Detta är något vi tror grundar sig på förlegade könsroller, och 

kanske är det inte den mest fördelaktiga fördelningen för organisationer. Därför tycker vi att en 

liknande undersökning inom privat sektor vore nödvändig för att undersöka om vi får samma 

reslutat även inom privat sektor, speciellt i mansdominerade miljöer.

Att ha en större kunskap inom detta område skulle kunna främja både privat och offentlig 

sektor då chefer är en fundamental grundsten i organisationer.
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Vi är två studenter som utbildar oss till personalvetare på Personal- och arbetslivsprogrammet vid 
Högskolan i Gävle. Vi håller just nu på med vårt examensarbete om arbetstillfredsställelse. 

Vi hoppas att Du vill delta i vår studie genom att besvara en enkät om arbetstillfredsställelse. Din 
anonymitet kommer att garanteras då inga namn och personliga svar kommer att redovisas. De 
enskilda svaren kommer endast behandlas av oss två studenter samt vår handledare och kommer 
därefter att förstöras. 

Resultaten kommer endast att redovisas gruppvis, som medelvärden för exempelvis kvinnor/män, 
yngre/äldre etc. Du kommer självklart att få ta del av det färdiga examensarbetet.

Tack för Din medverkan!

Om Du har några frågor hör gärna av Dig till:

- AnnaKarin Andersson, Student vid Högskolan i Gävle, tfn -------------, 

annakarin222@gmail.com

- Linnéa Blom, Student vid Högskolan i Gävle, tfn -------------, 

linneablom89@hotmail.com

- Handledare Professor Igor Knez, Högskolan i Gävle, 026/ 64 81 11

igor.knez@hig.se
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Enkät

Enkätundersökning om arbetstillfredsställelse

Vänligen fyll i:

Jag är: 

□ Kvinna

□ Man

Min närmaste chef är:

□ Kvinna

□ Man

Min ålder:

______ år

Antal år jag har arbetat på min nuvarande arbetsplats:

______ år

Typ av verksamhet:

□ Förskola

□ Grundskola

□ Gymnasium

Vänligen kryssa i det alternativ som passar bäst:

1. Jag känner att jag får skälig lön för det arbete jag gör.



□ 1= Instämmer absolut inte

□ 2= Instämmer inte

□ 3= Instämmer inte riktigt

□ 4= Instämmer något

□ 5= Instämmer delvis 

□ 6= Instämmer

□ 7= Instämmer helt.

2. Det finns för små möjligheter att bli befordrad inom mitt arbete.

□ 1= Instämmer absolut inte

□ 2= Instämmer inte

□ 3= Instämmer inte riktigt

□ 4= Instämmer något

□ 5= Instämmer delvis 

□ 6= Instämmer

□ 7= Instämmer helt.

3. Min chef är kompetent.

□ 1= Instämmer absolut inte

□ 2= Instämmer inte

□ 3= Instämmer inte riktigt

□ 4= Instämmer något

□ 5= Instämmer delvis 

□ 6= Instämmer

□ 7= Instämmer helt.

4. Jag är inte nöjd med förmånerna jag får.

□ 1= Instämmer absolut inte
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□ 2= Instämmer inte

□ 3= Instämmer inte riktigt

□ 4= Instämmer något

□ 5= Instämmer delvis 

□ 6= Instämmer

□ 7= Instämmer helt.

5. När jag gör ett bra arbete får jag den uppskattning som jag förtjänar.

□ 1= Instämmer absolut inte

□ 2= Instämmer inte

□ 3= Instämmer inte riktigt

□ 4= Instämmer något

□ 5= Instämmer delvis 

□ 6= Instämmer

□ 7= Instämmer helt.

6. Många av våra regler och procedurer gör det svårt att göra ett bra jobb.

□ 1= Instämmer absolut inte

□ 2= Instämmer inte

□ 3= Instämmer inte riktigt

□ 4= Instämmer något

□ 5= Instämmer delvis 

□ 6= Instämmer

□ 7= Instämmer helt.

7. Jag gillar människorna jag jobbar med.

□ 1= Instämmer absolut inte

□ 2= Instämmer inte
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□ 3= Instämmer inte riktigt

□ 4= Instämmer något

□ 5= Instämmer delvis 

□ 6= Instämmer

□ 7= Instämmer helt.

8. Ibland känner jag att mitt arbete är meningslöst.

□ 1= Instämmer absolut inte

□ 2= Instämmer inte

□ 3= Instämmer inte riktigt

□ 4= Instämmer något

□ 5= Instämmer delvis 

□ 6= Instämmer

□ 7= Instämmer helt.

9. Kommunikationen inom organisationen verkar bra.

□ 1= Instämmer absolut inte

□ 2= Instämmer inte

□ 3= Instämmer inte riktigt

□ 4= Instämmer något

□ 5= Instämmer delvis 

□ 6= Instämmer

□ 7= Instämmer helt.

     
10. Löneförhöjningarna är för få och det går för lång tid mellan gångerna.

□ 1= Instämmer absolut inte

□ 2= Instämmer inte

□ 3= Instämmer inte riktigt
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□ 4= Instämmer något

□ 5= Instämmer delvis 

□ 6= Instämmer

□ 7= Instämmer helt.

11. De som gör bra ifrån sig på jobbet har bra chanser att bli befordrade. 

□ 1= Instämmer absolut inte

□ 2= Instämmer inte

□ 3= Instämmer inte riktigt

□ 4= Instämmer något

□ 5= Instämmer delvis 

□ 6= Instämmer

□ 7= Instämmer helt.

12. Min chef är orättvis mot mig.

□ 1= Instämmer absolut inte

□ 2= Instämmer inte

□ 3= Instämmer inte riktigt

□ 4= Instämmer något

□ 5= Instämmer delvis 

□ 6= Instämmer

□ 7= Instämmer helt.

13. De belöningar och förmåner vi får är lika bra som andra organisationer 
erbjuder.

□ 1= Instämmer absolut inte

□ 2= Instämmer inte

□ 3= Instämmer inte riktigt
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□ 4= Instämmer något

□ 5= Instämmer delvis 

□ 6= Instämmer

□ 7= Instämmer helt.

14. Jag känner inte att arbetet jag utför är uppskattat.

□ 1= Instämmer absolut inte

□ 2= Instämmer inte

□ 3= Instämmer inte riktigt

□ 4= Instämmer något

□ 5= Instämmer delvis 

□ 6= Instämmer

□ 7= Instämmer helt.

15. Mina ansträngningar till att göra ett bra arbete blockeras sällan av 
byråkratin.

□ 1= Instämmer absolut inte

□ 2= Instämmer inte

□ 3= Instämmer inte riktigt

□ 4= Instämmer något

□ 5= Instämmer delvis 

□ 6= Instämmer

□ 7= Instämmer helt.

16. Jag känner att jag måste arbeta hårdare i mitt jobb på grund av mina 
medarbetares inkompetens.

□ 1= Instämmer absolut inte

□ 2= Instämmer inte

□ 3= Instämmer inte riktigt
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□ 4= Instämmer något

□ 5= Instämmer delvis 

□ 6= Instämmer

□ 7= Instämmer helt.

17. Jag tycker om att göra det jag gör på jobbet.

□ 1= Instämmer absolut inte

□ 2= Instämmer inte

□ 3= Instämmer inte riktigt

□ 4= Instämmer något

□ 5= Instämmer delvis 

□ 6= Instämmer

□ 7= Instämmer helt.

18. Organisationens mål är inte självklara för mig.

□ 1= Instämmer absolut inte

□ 2= Instämmer inte

□ 3= Instämmer inte riktigt

□ 4= Instämmer något

□ 5= Instämmer delvis 

□ 6= Instämmer

□ 7= Instämmer helt.

19. Jag känner mig inte uppskattad av organisationen när jag tänker på min lön.

□ 1= Instämmer absolut inte

□ 2= Instämmer inte

□ 3= Instämmer inte riktigt

□ 4= Instämmer något
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□ 5= Instämmer delvis 

□ 6= Instämmer

□ 7= Instämmer helt.

20. Folk lyckas lika bra här som de skulle göra på andra ställen. 

□ 1= Instämmer absolut inte

□ 2= Instämmer inte

□ 3= Instämmer inte riktigt

□ 4= Instämmer något

□ 5= Instämmer delvis 

□ 6= Instämmer

□ 7= Instämmer helt.

21. Min chef visar för lite intresse för de underordnades känslor. 

□ 1= Instämmer absolut inte

□ 2= Instämmer inte

□ 3= Instämmer inte riktigt

□ 4= Instämmer något

□ 5= Instämmer delvis 

□ 6= Instämmer

□ 7= Instämmer helt.

22. Förmåner som vi har är rättvisa.

□ 1= Instämmer absolut inte

□ 2= Instämmer inte

□ 3= Instämmer inte riktigt

□ 4= Instämmer något

□ 5= Instämmer delvis 
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□ 6= Instämmer

□ 7= Instämmer helt.

23. Det finns få belöningar för oss som jobbar här. 

□ 1= Instämmer absolut inte

□ 2= Instämmer inte

□ 3= Instämmer inte riktigt

□ 4= Instämmer något

□ 5= Instämmer delvis 

□ 6= Instämmer

□ 7= Instämmer helt.

24. Jag har för mycket att göra på jobbet. 

□ 1= Instämmer absolut inte

□ 2= Instämmer inte

□ 3= Instämmer inte riktigt

□ 4= Instämmer något

□ 5= Instämmer delvis 

□ 6= Instämmer

□ 7= Instämmer helt.

25. Jag tycker om mina kollegor. 

□ 1= Instämmer absolut inte

□ 2= Instämmer inte

□ 3= Instämmer inte riktigt

□ 4= Instämmer något

□ 5= Instämmer delvis 

□ 6= Instämmer
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□ 7= Instämmer helt.

26. Jag känner ofta att jag inte vet vad som pågår i organisationen. 

□ 1= Instämmer absolut inte

□ 2= Instämmer inte

□ 3= Instämmer inte riktigt

□ 4= Instämmer något

□ 5= Instämmer delvis 

□ 6= Instämmer

□ 7= Instämmer helt

27. Jag känner en stolthet i det arbete jag utför. 

□ 1= Instämmer absolut inte

□ 2= Instämmer inte

□ 3= Instämmer inte riktigt

□ 4= Instämmer något

□ 5= Instämmer delvis 

□ 6= Instämmer

□ 7= Instämmer helt.

28. Jag känner mig nöjd med mina möjligheter till löneökning. 

□ 1= Instämmer absolut inte

□ 2= Instämmer inte

□ 3= Instämmer inte riktigt

□ 4= Instämmer något

□ 5= Instämmer delvis 

□ 6= Instämmer

□ 7= Instämmer helt.
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29. Det finns förmåner som vi inte har men som vi borde ha. 

□ 1= Instämmer absolut inte

□ 2= Instämmer inte

□ 3= Instämmer inte riktigt

□ 4= Instämmer något

□ 5= Instämmer delvis 

□ 6= Instämmer

□ 7= Instämmer helt.

30. Jag tycker om min chef. 

□ 1= Instämmer absolut inte

□ 2= Instämmer inte

□ 3= Instämmer inte riktigt

□ 4= Instämmer något

□ 5= Instämmer delvis 

□ 6= Instämmer

□ 7= Instämmer helt.

31. Jag har för mycket pappersarbete. 

□ 1= Instämmer absolut inte

□ 2= Instämmer inte

□ 3= Instämmer inte riktigt

□ 4= Instämmer något

□ 5= Instämmer delvis 

□ 6= Instämmer

□ 7= Instämmer helt.
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32. Jag känner att mina ansträngningar inte blir belönade på det sätt som de 
borde. 

□ 1= Instämmer absolut inte

□ 2= Instämmer inte

□ 3= Instämmer inte riktigt

□ 4= Instämmer något

□ 5= Instämmer delvis 

□ 6= Instämmer

□ 7= Instämmer helt.

33. Jag är nöjd med mina möjligheter till befordran. 

□ 1= Instämmer absolut inte

□ 2= Instämmer inte

□ 3= Instämmer inte riktigt

□ 4= Instämmer något

□ 5= Instämmer delvis 

□ 6= Instämmer

□ 7= Instämmer helt.

34. Det är för mycket gnabb och bråk på jobbet. 

□ 1= Instämmer absolut inte

□ 2= Instämmer inte

□ 3= Instämmer inte riktigt

□ 4= Instämmer något

□ 5= Instämmer delvis 

□ 6= Instämmer

□ 7= Instämmer helt.
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35. Jag har det trevligt på jobbet. 

□ 1= Instämmer absolut inte

□ 2= Instämmer inte

□ 3= Instämmer inte riktigt

□ 4= Instämmer något

□ 5= Instämmer delvis 

□ 6= Instämmer

□ 7= Instämmer helt.

36. Mina arbetsuppgifter är ofta otydliga. 

□ 1= Instämmer absolut inte

□ 2= Instämmer inte

□ 3= Instämmer inte riktigt

□ 4= Instämmer något

□ 5= Instämmer delvis 

□ 6= Instämmer

□ 7= Instämmer helt.

37. Hur min chef lyssnar när jag har något viktigt att säga.

□ 1= Väldigt missnöjd

□ 2= Missnöjd

□ 3= Varken nöjd eller missnöjd

□ 4= Nöjd

□ 5= Väldigt nöjd

38. Hur min chef sätter upp klara mål.

□ 1= Väldigt missnöjd

□ 2= Missnöjd
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□ 3= Varken nöjd eller missnöjd

□ 4= Nöjd

□ 5= Väldigt nöjd

39. Hur min chef behandlar mig när jag gör ett misstag.

□ 1= Väldigt missnöjd

□ 2= Missnöjd

□ 3= Varken nöjd eller missnöjd

□ 4= Nöjd

□ 5= Väldigt nöjd

40. Hur rättvis min chef är i att bedöma min arbetsprestation.

□ 1= Väldigt missnöjd

□ 2= Missnöjd

□ 3= Varken nöjd eller missnöjd

□ 4= Nöjd

□ 5= Väldigt nöjd

41. Hur konsekvent min chef är i sitt beteende mot underordnade.

□ 1= Väldigt missnöjd

□ 2= Missnöjd

□ 3= Varken nöjd eller missnöjd

□ 4= Nöjd

□ 5= Väldigt nöjd

42. Hur min chef hjälper mig att få jobbet gjort.

□ 1= Väldigt missnöjd

□ 2= Missnöjd

□ 3= Varken nöjd eller missnöjd
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□ 4= Nöjd

□ 5= Väldigt nöjd

43. Hur min chef lovordar mina idéer.

□ 1= Väldigt missnöjd

□ 2= Missnöjd

□ 3= Varken nöjd eller missnöjd

□ 4= Nöjd

□ 5= Väldigt nöjd

44. Hur min chef ger mig klara instruktioner.

□ 1= Väldigt missnöjd

□ 2= Missnöjd

□ 3= Varken nöjd eller missnöjd

□ 4= Nöjd

□ 5= Väldigt nöjd

45. Hur min chef ger mig information om förändringar på arbetet i förväg.

□ 1= Väldigt missnöjd

□ 2= Missnöjd

□ 3= Varken nöjd eller missnöjd

□ 4= Nöjd

□ 5= Väldigt nöjd

46. Hur min chef agerar för att få problem lösta.

□ 1= Väldigt missnöjd

□ 2= Missnöjd

□ 3= Varken nöjd eller missnöjd

□ 4= Nöjd
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□ 5= Väldigt nöjd

47. Hur min chef förstår problem som jag kan stöta på i mitt arbete.

□ 1= Väldigt missnöjd

□ 2= Missnöjd

□ 3= Varken nöjd eller missnöjd

□ 4= Nöjd

□ 5= Väldigt nöjd

48. Hur min chef visar intresse för min karriär.

□ 1= Väldigt missnöjd

□ 2= Missnöjd

□ 3= Varken nöjd eller missnöjd

□ 4= Nöjd

□ 5= Väldigt nöjd

49. Hur min chef stödjer mig med andra saker.

□ 1= Väldigt missnöjd

□ 2= Missnöjd

□ 3= Varken nöjd eller missnöjd

□ 4= Nöjd

□ 5= Väldigt nöjd

50. Hur ofta jag får en klapp på axeln av min chef när jag gjort ett bra jobb.

□ 1= Väldigt missnöjd

□ 2= Missnöjd

□ 3= Varken nöjd eller missnöjd

□ 4= Nöjd

□ 5= Väldigt nöjd
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51. Den yrkesmässiga kunskapen hos min chef.

□ 1= Väldigt missnöjd

□ 2= Missnöjd

□ 3= Varken nöjd eller missnöjd

□ 4= Nöjd

□ 5= Väldigt nöjd

52. Den tid jag får för att sätta mig i en uppgift innan jag påbörjar en ny.

□ 1= Väldigt missnöjd

□ 2= Missnöjd

□ 3= Varken nöjd eller missnöjd

□ 4= Nöjd

□ 5= Väldigt nöjd

53. Den tid jag har till förfogande för att göra ett bra jobb.

□ 1= Väldigt missnöjd

□ 2= Missnöjd

□ 3= Varken nöjd eller missnöjd

□ 4= Nöjd

□ 5= Väldigt nöjd

54. Hur tydligt definierade mina ansvarsområden är.

□ 1= Väldigt missnöjd

□ 2= Missnöjd

□ 3= Varken nöjd eller missnöjd

□ 4= Nöjd

□ 5= Väldigt nöjd


