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liv, därför är det fundamentalt för välbefinnandet att undersöka vilka 
faktorer som är avgörande för att du ska trivas där. Denna studie 
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mindre åldersskillnader mellan anställd och närmsta chef, detta 
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trivselfaktorer. Datainsamlingen bygger på en enkätundersökning 
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signifikant samband mellan Tiden anställd och chef har arbetat 
tillsammans och attityd till ledarskap. Det fanns även signifikanta 
skillnader mellan personer som jobbade inom den privata kontra 
offentliga sektorn i relation till upplevt socialt stöd. 

Nyckelord. Demografiska skillnader, Ledarskap, Engagemang, 
Socialt stöd, Arbetsplats 

 

 

 

 

Handledare: Sofia Bergbom 

Psykologi C, 15hp 

Vårterminen 2014 

 

  



TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN 2  
 

 
  

Relational demographic differences in relation to factors of 
jobsatisfaction 

 

Philip Forsell & Simon Wördner 

 

Örebro universitet 

 

Abstract 

 

The amount of time people spend on their workplace is a big part of 
their life. Therefore, it should be essential for further increasing of the 
wellbeing, to investigate and determine which factors indicates 
jobsatisfaction. The aim of this study was to investigate demographic 
differences, for example big and minor age differences between the 
employee and their closest manager. This was put in relation to the 
employee’s attitude towards the experienced leadership and other 
factors determining jobsatisfaction. The collection of data is extracted 
through a survey, constructed with selected questions from two 
already validated measuring instruments. The result from this study 
indicates a significant relation between the amount of time the 
employee and closest manager have worked together and attitudes the 
employee has towards leadership. Furthermore, it yielded significant 
result in regard to differences between people that worked in the 
private or public sector, when put in relation to the experienced social 
support. 
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1. Inledning 

I Sverige arbetar kvinnor i snitt 28,2 timmar i veckan och män arbetar i snitt 34,2 timmar i 

veckan. Vilket är en stor del av våra liv som vi befinner oss på arbetsplatsen (Statistiska 

centralbyrån, 2012). Därför borde det ligga i allas intresse på arbetsplatsen att ha en god 

. När atmosfär, bra relationer mellan arbetsgivare och anställda, samt mellan arbetskamrater

man pratar om arbete syftar det oftast på den anställning man har, det arbete du utför i utbyte 

mot ekonomiskt vinning (Aronsson et al.,2012). Tidigare ansågs det att arbetet och det privata 

livet var något som inte var relaterade till varandra, utan man förvärvsarbetade för att få sin 

inkomst. Medan nu med den utveckling som råder gör att de anställda blir mer tillgängliga, att 

gränserna mellan privatliv och arbete blir mer porösa. Ett exempel är människor som är 

uppkopplade via sin laptop, mobil, eller andra instrument på bussar, tåg m.m. har möjlighet 

att göra arbetsuppgifter (Aronsson et al., 2012). Vilket gör att arbetet är en central del av våra 

liv, där även trivseln på arbetsplatsen blir en viktig del. För att förklara arbete och trivsel så 

måste man se till attityder som de anställda har gentemot sitt företag/organisation. Där 

attityder som engagemang, arbetstillfredsställelse, rättvisa är några variabler som inkluderas 

när man ska förklara trivsel på arbetsplatsen (Aronsson et al., 2012).  Det finns tre 

huvudsakliga förklaringsfaktorer till att anställda är nöjda med sitt jobb 1; arbetsmiljön eller 

arbetsklimatet, 2; individens personlighet, 3; interaktionen mellan arbetsmiljön/klimatet och 

personligheten. (Aronsson et al., 2012). 

Trivselfaktorer 1.1 

En modell som är utarbetad av Peter Warr är Vitaminmodellen (citerad i Aronsson et 

al,2012). Det är 12 olika punkter som Warr förordar, likt vitaminer så ska dessa bidra till 

högre trivsel, hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen. Några av hans punkter är bland annat 

Möjlighet till personlig kontroll: Vilket menas i vilken utsträckning personen har att själv 
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utöva kontroll över skeenden. Möjlighet att använda sin kunskap; att det finns utrymme för 

utvecklingsmöjligheter, Sociala kontakter och stöd; att tillhöra ett socialt sammanhang 

motverkar ensamhet och att man får tillgång till socialt stöd, stödjande ledarskap, vikten av 

stöd från ledningen och rättvis behandling (Aronsson et al., 2012). 

Arbetstillfredsställelse är en av komponenterna som inkluderas inom trivsel på 

arbetsplatsen.  Ordet innebär vad en person känner för sitt jobb, om dem har en negativ eller 

positiv känsla för arbetet. Arbetstillfredsställelse är samlingsnamnet utav tre stycken faktorer 

som tillsammans bidrar till känslorna kring arbetstillfredsställelse. Dem faktorerna 

representerar olika aspekter av ditt arbete, följande faktorer ingår: Personlighet och 

disposition, jobbkaraktär och distributiv rättvisa (Woods & West, 2010). En stor del till att 

anställda kan känna arbetstillfredsställelse är genom sina arbetskamrater, men även genom att 

ha ett intressant jobb som ger en utveckling, variation i arbetet, att känna självständighet och 

kontroll är andra saker som får anställda att känna tillfredsställelse med sitt arbete (Barling, 

Iverson & Kelloway, 2003). Arbetskamraterna fungerar som ett socialt stöd på arbetsplatsen, 

från att ha roligt tillsammans till att finnas som stöd vid stressade situationer skapar dem 

tillsammans arbetstillfredsställelse (Argyle, 1989). Det är inte bara arbetsförhållanden som 

påverkar arbetstillfredsställelsen, utan även personligheten på den anställda. De som har en 

positiv självbild tenderar att ha högre arbetstillfredsställelse än de som har en negativ 

självbild (Judge & Robbins, 2013).  

Engagemang för organisationen är en annan del som involveras i trivseln på 

arbetsplatsen. För att förklara dess betydelse kan man använda det engelska ordet 

”engagement”, där man jämför ett förlovat par (eng, Engage), de respekterar varandra, litar på 

varandra och vill dela en framtid tillsammans. Liknande beskrivningar används om man ska 

förklara det engagemang som finns mellan en anställd och chef. Det kan ta sig i form på olika 

sätt, exempelvis att den anställda är stolt över organisationen, tror att organisationen hjälper 
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de anställda att göra sitt bästa, att anställda är villiga att göra mer än vad arbetets formella 

kravbild är (Greenberg, 2011). Graden av engagemang den anställda är villig att lägga ner, är 

beroende på hur stor den egna vinsten är i förhållande till uppoffringen (Kahn, 1990). Men det 

är hos cheferna engagemanget börjar, det finns fyra stycken punkter för att öppna upp för 

engagemang hos de anställda: 1) Involvera anställda i beslutsfattanden, 2) Ge anställda 

möjligheter att uttrycka sina idéer och åsikter, 3) att skapa utvecklingsmöjligheter för de 

anställda, 4) Att bry sig om de anställdas välmående på ett individuellt plan (Greenberg, 

2011).  Kahn (1990) menar att för att nå engagemang så behöver man förstå att människor har 

olika roller, en anställningsroll på jobbet, en annan roll vid andra situationer. Men 

engagemang mot organisationen/företaget så blandas anställningsrollen med en del av det 

personliga engagemanget. Han gör en jämförelse med en dykare på ett sommarläger som 

håller i dykningskurser för andra. Dykaren umgås vid sidan av kursen med sina studenter och 

berättar om sina livserfarenheter och intressen. Där involverar han sig själv fysiskt genom att 

leda dykningen, kognitivt genom att styra båten ut mot havet, emotionellt när han leker under 

vattnet och en annan bit av sig själv som personen som älskar havet. Det är ett exempel på hur 

många delar av en person som används vid personligt engagemang (Kahn, 1990). Inom en 

anställds engagemang till sitt arbete ingår tre stycken faktorer: Vitalitet, Hängivenhet och 

absorbering. Vitalitet står för hur villig arbetaren är att stå ut med sitt arbete även fast det 

uppstår problematiska situationer. Hängivenhet står för att den anställde känner sig involverad 

i företaget, samtidigt som denne är en bidragande faktor. Absorbering betyder att den 

anställde känner sig uppslukad i arbetet på ett sätt som gör att tiden bara flyger iväg 

(Aronsson et al., 2012). Det finns även en studie som visar att det personliga engagemanget 

sjunker när en anställd ställs under emotionellt jobbiga situationer på arbetsplatsen 

(Xanthopoulou, Bakker & Fischbach, 2013). De som är engagerade i sitt arbete känner en 

passion och samhörighet till sitt arbete, medan de som är oengagerade mest är på plats men 
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lägger inte ner någon energi i arbetet (Robbins & Judge, 2013). I en annan studie utav Harter 

et al. (2002) uppvisade engagemang att den likvärdigt förutsåg kundnöjdhet, vinst och 

produktivitet på ett sätt som arbetstillfredställdhet gör.  Vilket kan indikera att trivsel på 

arbetsplatsen ökar prestationer, samt att de anställda blir mer engagerade till företaget. 

I denna studie behandlas de nämnda trivselfaktorerna; Kontroll i arbetet, socialt stöd 

och engagemang för organisationen som beroende variabler.   

1.3 Offentlig och Privatsektor 

En av skillnaderna mellan den offentliga sektorn och den privata sektorn är främst att inom 

den offentliga verksamhetens främsta uppgifter är att erbjuda tjänster till sina medborgare, 

medan inom den privata verksamheten så söker aktörerna efter största möjliga ekonomiska 

vinst (Ghobadian, Gallear, Viney, & O’Regan, 2007).  Att den offentliga sektorn just har ett 

ansvar mot sina medborgare skapar en känsla av ”uppdrag” inte bara mot sina medborgare 

utan även staten. Vilket då ska framhäva de anställdas engagemang, att deras jobb är mer än 

bara ett jobb (Vigoda-Gadot, Eldor & Schohat, 2012). I en studie av Vigoda-Gadot et al 

(2012) så gjordes det en jämförelse i engagemang mellan anställda inom den offentliga 

sektorn och anställda inom den privata sektorn i USA. Deras resultat visade att anställda inom 

offentliga sektorn hade ett högre medelvärde i engagemang gentemot vad anställda inom den 

privata sektorn hade. I en annan studie utav Moody (2012) så testades flertalet olika 

ledarstilar i förhållande till engagemang, mellan offentlig sektor och privatsektor. Resultatet 

av den studien visade sig att det inte fanns någon större skillnad beroende på vilken ledarstil 

som användes i båda sektorerna. Engagemanget var likvärdigt mellan privat-och 

offentligsektor (Moody, 2012). Inom den privata sektorn är det viktigt för företagen att ha 

engagerade anställda, då det ökar kundnöjdheten, vilket öppnar upp för möjligheter att tjäna 

mer pengar (Sardar, Rehman, Yousaf  & Aijaz, 2011). I Sardars et al. (2011) studie om 

bankanställdas engagemang visar resultatet att det finns vissa faktorer som gör att den 
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anställdes engagemang ökar. De faktorerna är ett fungerande belöningssystem och att de får 

vara delaktiga i beslutsfattanden som rör organisationen (Sardar et al, 2011). 

I denna studie operationaliseras vilken sektor de anställda tillhör som antingen privat 

eller offentlig. Denna demografiska variabel, behandlas som en oberoende variabel. 

 1.4 Ledarskap

Människors uppfattningar vad som ingår i att vara chef och dess uppgifter brukar återges i att 

de planerar, organiserar, ger order, koordinerar och kontrollerar (Wenglén, 2012).  Enligt 

Mintzbergs (citerad i Wenglén, 2012) avhandling finns det tio olika roller en chef gestaltar för 

att kunna utföra sitt arbete: Att vara galjonsfiguren för organisationen, fördela och leda 

arbetet, nätverka, hålla upp kontakter med andra företag, agera monitor - söka och motta 

information, vara informationsspridare, vara talesman för organisationens intressen, uppvisa 

entreprenörskap- ta initiativ till och formge förändringsprocesser, vara störningshanterare - 

lösa oförutsedda problem, vara resursfördelare, samt en förhandlare (Wenglén, 2012). Chefen 

har en påverkan på sina anställda och ledarens handlingar får konsekvenser för de anställda. 

Där den anställdes sjukfrånvaro, stress och välbefinnande kan förklaras genom chefens 

handlingar (Aronsson et al., 2012). 

äEn teori som behandlar utbytesrelationer r Leader-member exchange theory, eller 

översatt till svenska; teorin om utbyte mellan ledare och anställd. Den benämns från och med 

nu i denna studie som LMX. Den ursprungliga LMX-teorin skapades av Graen och Caschman 

1975, de ville visa att relationen mellan chef och anställd är beroende av ett fungerande utbyte 

som baserades på kompetens och pålitlighet (Yukl & Kaulio, 2012). Chefen utvecklar med 

tiden ett utbyte med den anställda som antingen är högt eller lågt i avseende till kvalité. 

Normalt sett utvecklar chefen endast ett fåtal högkvalitativa utbytesrelationer till vissa 

anställda, medan de andra anställda ligger lägre i den kvalitativa utbytesrelationen. De 

anställda som har ett högt kvalitativt utbyte blir ofta tillhörande chefens innersta cirkel. Det är 
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dock en kravfylld relation då den anställda förväntas visa större engagemang för 

organisationen, arbeta hårdare, vara lojalare, samt att hjälpa chefen med vissa uppgifter i 

större utsträckning. I utbyte får den anställda förmåner som kan vara i form av löneförhöjning, 

personligt stöd eller främja en karriärutveckling. Det motsatta gäller om chefen och den 

anställda har ett lågt utbyte, där den anställda då bara utför sina standardförpliktelser och i 

utbyte får sin lön (Yukl & Kaulio, 2012).  Graen et al.(1995), reviderade LMX-teorin och 

kom fram till att chefen ska försöka ha en unik utbytesrelation med varje anställd.  

Anställdas uppfattning av sin chefs effektivitet har många olika förklaringar. Ett sätt 

som anställda bedömer sin chef på är om det går bra för hela arbetsgruppen, likadant är det 

när chefen är nytillsatt, då kommer reaktionerna vara baserade på om det försämras eller 

förbättras. Det gäller även om chefen kommer med nytänkande metoder för att nå en mer 

effektiv arbetsprestation, de flesta uppskattar en chef som använder sig av direkta åtgärder vid 

problem. Så det man kan se är att hur de anställda uppfattar sin chef är mycket 

resultatbaserad. Anställdas bedömning av chefens prestationer påverkas även utav yttre 

omständigheter, som när det går bra för hela branschen och åt motsatt håll när det går mindre 

bra för branschen. Då tillskrivs dock inte chefen samma positiva eller negativa uppfattning 

från sin anställda. De föredrar även en chef som framstår att inneha mycket makt och 

spelrum, i motsatts till en chef som framstår som en direkt budbärare till dennes överordnande 

(Yukl & Kaulio, 2012). 

I denna studie fungerar variablerna som berör ledarskap, som beroende variabler, och 

inkluderas som ytterligare trivselfaktorer. 

1.5 Åldersskillnader och Könsskillnader 

Åldersskillnader förekommer på arbetsplatser, så gör även stereotyper. Det finns stereotyper 

beroende på vilken ålder du har. Det finns fördomar om att äldre anställda skulle vara 

svårtränade, sjuka oftare eller mer olycksbenägna än sina yngre medarbetare (Greenberg, 
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2011). Men stereotypbilden medför inte bara negativa fördomar utan även positiva. Just äldre 

medarbetare har enligt stereotypen en klar fördel när det gäller arbeten som främjar reliabilitet 

kvalité och integritet (Rosen & Jerdee, 1976). Men det finns även en stereotyp av de yngre 

anställda, att dem är mindre pålitliga, mindre engagerade i organisationen och mindre 

skickliga socialt sett. Enligt en studie utav von Hippel et al, (2013) framställs dock den 

stereotypbild som innefattar de yngre anställda oftare i positiva termer jämfört med de 

fördomar som finns om äldre anställda. De yngre medarbetarna anses ofta vara mer 

utvecklingsbara, innovativa, kreativa och logiskt tänkande, samt att de även arbetar bättre 

under stress. Medan de äldre medarbetarna oftast beskrivs som mer trovärdiga och pålitliga än 

sina yngre medarbetare (von Hippel et al, 2013). Sett till att de äldre medarbetarna har en 

yngre chef, gör att dem kommer efter i kärriärstidtabellen, i en studie av Shore et al. (2003) 

kommer dem fram till att anställda som har en yngre chef i förhållande till sin egen ålder visar 

upp ett lägre resultat vad gäller utvecklingsmöjligheter, befordring och potential (Shore et 

al.2003). Detta skulle kunna innebära att de äldre anställda är mindre nöjda med sin 

arbetssituation. Å andra sidan stannar de kvar längre på arbetsplatsen, vilket kan fungera som 

ett argument för att de trivs bra med deras arbete. Ett annat argument för att äldre medarbetare 

verkar vara nöjdare, är att de får ut vad de vill av sitt arbete i form av mer kontroll över sin 

arbetssituation, högre lön och en högre jobbposition i större utsträckning än yngre 

medarbetare. Vilket gör att det finns en linjär korrelation mellan arbetstillfredsställelse och 

ålder på den anställda (White & Spector, 1987). 

Det finns många studier som visar olika resultat beroende på könet hos sin chef, 

beroende på om man har en samkönad chef eller om man har en chef med det motsatta könet. 

Vissa visar att oavsett kön i förhållande till sig själv så har anställda en större tilltro till 

manliga chefer. En viktig del i att vara omtyckt av sina anställda är att chefen i sig ska kunna 

influera sin egen chef. Kvinnliga chefer influerar sin egen chef sämre, därför skulle det kunna 
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vara så att anställda anser att manliga chefer är att föredra framför kvinnliga (Trempe, Rigny 

& Haccoun, 1985). Kvinnor är allmänt underrepresenterade vad gäller chefspositioner, endast 

3 procent innehar en VD position i de större företagen i Europa och 10 procent sitter med i 

styrelsen. Termen ”glass ceilling” myntades för att beskriva de hinder som kvinnor möter för 

att nå högre upp i hierarkin, en förklaring till kvinnornas underrepresentation kan vara att 

kvinnor och män använder olika ledarstilar (Europakommissionen 2010). Män anses ofta 

använda sig av en mer autokratisk ledarstil och är mer målinriktade, Kvinnor använder sig av 

en demokratisk ledarstil och är måna om relationerna på arbetsplatsen (Eagly & Johnson 

1990). Det visar att det kan vara skillnader i hur de anställda uppfattar sin chef, men det kan 

även ha med vilken ålder de anställda respektive ledarna har. I en studie av Russel et al.(1988) 

visar det sig att yngre anställda kvinnor anser att kvinnliga chefer ska vara mer målinriktade, 

liknande de drag som manliga chefer har. Jämfört med de äldre anställda kvinnorna som var 

mer känsliga mot en målinriktad kvinnlig chef. De föredrog att chefen var mån om relationer 

och stöttande, likt den traditionella bilden av kvinnligt ledarskap. Vad gäller deras syn på 

manligt ledarskap så var det ingen signifikant skillnad i kvinnornas syn, utan samtliga ansåg 

att ett målinriktat ledarskap var att föredra (Russel, Rush & Herd. 1988).  

I denna studie operationaliseras åldersskillnaden mellan anställd och närmsta chef som 

stor eller liten. Vi kommer återkomma och specificera senare vad dessa två kategorier 

innebär, men åldersskillnaden mellan anställd och närmsta chef kommer behandlas som en 

oberoende variabel. 

Könsskillnader operationaliseras i denna studie utifrån om den anställda och närmsta 

chefen är av samma eller motsatt kön – alltså om förhållandet är homogent eller heterogent. 

Således kommer även denna demografiska variabel, behandlas som en oberoende variabel. 

1.6 Tidigare forskning 



TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN 11  
 

 
  

Forskning utifrån följarens (anställdes) perspektiv är inte alls lika utbrett som forskning ur 

ledarens (chef) perspektiv. Det finns flera förklaringar till varför det inte finns så mycket 

forskning på följarskap. Bjugstad et al. (2006) tar upp två förklaringar: att själva ordet följare 

framställs som något negativt, där följarskap ofta associeras med ord som passiv, svag och 

anpassande. Den andra orsaken enligt Bjugstad et al. (2006) är att ledarskap uppfattas som 

viktigare i jämförelse med följarskap, att följaren framstår som en person som gör de aktioner 

som ledaren säger. I en artikel av Green et al. (1996) nämner dem att de inte hittat någon 

tidigare forskning som mäter den direkta effekten av demografiska och organisatoriska 

effekter i relation till LMX och anställdas attityder. Resultatet som publiceras i deras studie 

visar att demografiska variabler har en begränsad påverkan på LMX, med kön som det ända 

undantaget. Där fann dem att ifall den anställde och chefen var av olika kön skulle LMX 

utbytet vara av sämre kvalité (Green, Anderson & Shivers, 1996). Tidigare studier visar att 

Lmx och arbetstillfredställelse är relaterade till varandra (Li, Crant & Liang, 2010). En studie 

av Shore et al. (2003) som behandlar arbetsattityder i förhållande till den anställdas ålder i 

jämförelse med chefens ålder, kommer de fram till att det finns skillnader i attityder beroende 

på vilken ålder du har på arbetsplatsen. Ett exempel är att yngre arbetares prestationer bedöms 

likvärdiga utav både yngre och äldre chefer. Men äldre arbetare bedöms hårdare utav av äldre 

chefer i förhållande till yngre chefer. Vad gäller potentialen så bedöms de yngre arbetarna ha 

en högre potential än de äldre arbetarna av de yngre cheferna, medan de äldre cheferna 

bedömer potentialen likvärdig oavsett ålder på den anställda (Shore, Goldberg & Cleveland, 

2003). Deras resultat visar även att ju närmare den anställda är sin chef i ålder, desto högre 

skattas arbetstrivseln, deras resultat pekade även på att om den anställda är äldre än sin egen 

chef, uppvisar den kategorin de mest negativa resultaten. I en studie av Alqashan et al. (2009) 

där dem undersöker arbetstrivseln bland socialarbetare i Kuwait, finner dem att det finns en 

skillnad mellan könen i arbetstrivsel. Kvinnorna (M=3,4) uppvisade ett lägre resultat i 



TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN 12  
 

 
  

arbetstrivsel i förhållande till männen (M=4,32). Men i jämförelse mellan yngre och äldre 

arbetare uppvisades ingen signifikant skillnad i arbetstrivsel (Alqashan & Alzubi. 2009). 

1.7 Syfte, frågeställningar och hypoteser 

Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan demografiska faktorer(oberoende 

variabler) med olika trivselfaktorer(beroende variabler). De demografiska variablerna är; 

åldersskillnader mellan anställd och chef, hur länge anställd och chef har arbetat tillsammans, 

hur länge de har jobbat på företaget i fråga, samt könsskillnader – om underordnad och chef 

är av samma kön eller inte. De variabler som utgör trivselfaktorerna är; kvalitén i 

utbytesrelationen mellan underordnad och chef(LMX), attityden underordnad har till sin chef; 

såsom upplevd rättvisa i ledarskap, upplevt stöd från chef, samt om de upplever ett 

uppmuntrande ledarskap eller inte, ytterligare trivselfaktorer är; hur de upplever deras sociala 

stöd när det gäller deras arbete - både från närstående och från arbetskamrater, hur de 

upplever kontrollen de har i deras eget arbete och engagemanget de känner för organisationen. 

Allt detta är utifrån den anställdas perspektiv. 

Frågeställning 1: Är åldersskillnader mellan anställd och chef en indikator till hur den 

anställda upplever kvalitén i utbytesrelationen mellan sig själv och sin närmsta chef, och i hur 

den anställda upplever ledarskapet hos sin chef(attityden). 

 H1: Det kommer finnas skillnader i attityd till ledarskap mellan de personer som har 

stor åldersskillnad till sin chef och de personer som har liten åldersskillnad till sin 

chef. Specifikt kommer stora åldersskillnader mellan anställd och närmsta chef leda till lägre 

resultat gällande kvalitén i utbytesrelationen, samt i attityden till ledarskapet. 

Frågeställning 2: Finns det ett signifikant samband mellan hur länge en person har 

arbetat på en arbetsplats samt hur lång tid den personen och närmsta chefen har arbetat 

tillsammans, med kvalitén i utbytesrelationen mellan anställd och närmsta chef, och attityden 

till ledarskapet? 
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H2: Det kommer finnas ett signifikant positivt samband mellan tid på arbetsplats och tid 

med närmsta chef, och kvalitén av utbytesrelationen mellan anställd och närmsta chef, och 

attityden till ledarskapet.  

Frågeställning 3: Finns det en signifikant skillnad mellan personer som har samma kön 

som sin chef, och personer som har ett annat kön än sin chef, när detta ställs i relation till 

kvalitén av utbytesrelationen mellan anställd och närmsta chef, och i attityden till 

ledarskapet? 

H3: Det kommer inte finnas en signifikant skillnad mellan anställda som är av samma 

eller motsatt kön som sin chef - när man ställer det i relation till kvalitén i utbytesrelationen 

mellan anställd och närmsta chef, och i attityden till ledarskapet. 

Frågeställning 4: Finns ett signifikant samband mellan upplevd kontroll i en persons 

arbete, det sociala stödet de upplever från arbetskamrater och närstående med engagemanget 

de har för organisationen? 

H4: Det kommer finnas ett positivt signifikant samband mellan deltagarnas upplevda 

kontroll i deras eget arbete, upplevt socialt stöd och engagemanget de har för organisationen. 

Frågeställning 5: Finns det signifikanta skillnader mellan personer som jobbar inom den 

privata eller offentliga sektorn, när man ställer det i relation till engagemanget de har för 

organisationen? 

H5: Det kommer finnas signifikanta skillnader i engagemanget personen känner för 

organisationen beroende på om de tillhör den privata eller offentliga sektorn. Specifikt 

kommer personer inom den privata sektorn uppleva större engagemang för organisationen, än 

de personer som jobbar inom den offentliga sektorn. 

Frågeställning 6: Finns det signifikanta skillnader mellan personer som jobbar inom den 

privata eller offentliga sektorn, när man ställer det i relation till socialt stöd. 

H6: Det kommer finnas skillnader i det sociala stödet personen känner beroende på om 
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de tillhör den privata eller offentliga sektorn. Specifikt kommer personer inom den privata 

 sektorn uppleva ett större socialt stöd, än de personer som jobbar inom den offentliga sektorn.

 2. Metod

2.1 Deltagare 

Totalt deltog 109 personer i enkätundersökningen. Potentiellt kunde 252 personer svara på 

enkäten vilket gav denna studie ett bortfall på 56 %. Av de personer som deltog var 45 

(41,3%) personer män och 64 (58,7%) stycken var kvinnor. Medelåldern för deltagarna var 

41,8 år, åldersspannet sträckte sig mellan 22-64 år. Deltagarna arbetade inom både offentlig 

(44 %) och privat (56 %) sektor. Personerna som deltog, arbetade antingen i Örebro kommun 

eller i Stockholms kommun. Totalt nio olika företag deltog i enkätundersökningen samt fyra 

enheter ifrån Örebro kommun. 

2.2 Design 

Studien är utformad efter en kvantitativ tvärsnittsstudie, där data är insamlat via en web-

baserad enkätundersökning av olika företag från Stockholm och Örebro. Valet av deltagare 

tillämpades genom bekvämlighetsurval. Enkäten var uppdelad i olika delar, där den första 

delen innehöll frågor om hur många månader/år de arbetat med sin närmsta chef och hur 

länge de arbetat på aktuell arbetsplats, samt ytterligare demografisk data; så som egen ålder 

och kön hos de som deltog, och ålder och kön på sin närmsta chef. Den andra delen innehöll 

frågor om ledarskap berörande deltagarnas närmsta chef; så som upplevd kvalité i 

utbytesrelationen mellan anställd > närmsta chef, upplevd rättvisa i ledarskap, upplevt stöd 

från sin närmsta chef, samt om det finns ett uppmuntrande ledarskap eller inte. I den sista 

delen av enkätdelen förkom frågor om hur de upplever det sociala stödet på arbetsplatsen, det 

sociala stödet utanför organisationen, den upplevda kontrollen i deras arbete, samt 

engagemanget de har gentemot organisationen/företaget. 

2.3 Procedur 
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För att få kontaktuppgifterna använde vi oss utav internet för att gå in på olika 

företagshemsidor, där kontaktuppgifter i form av e-post och telefonnummer till ansvariga 

fanns listade. Inledningsvis kontaktade vi olika företags personalansvariga och/eller 

enhetschefer. Vi beskrev vad syftet med studien var, och vid deras godkännande, fick vi ta del 

utav deras anställdas kontaktuppgifter, vi var beroende utav deras e-mail adresser för att 

kunna skicka ut enkätundersökningen. Vi kontaktade även deltagare direkt om deras 

företag/organisation hade offentliga mail-adresser med information om undersökningen samt 

en länk till enkäten. För att få ett större urval valde vi att kontakta anställda inom både den 

privata och offentliga sektorn. Innan deltagaren började fylla i frågeformuläret fick de en 

beskrivning och information om enkätundersökning, det betonades att de hade fritt val att 

delta i studien, samt att de dessutom hade möjlighet att avbryta redan påbörjat test om de så 

önskade. De informerades om att det skulle ta cirka fem minuter att svara på frågorna i 

enkäten. De fick dessutom information om att testet skulle besvaras anonymt, då namn och 

personnummer inte efterfrågades, samt att enskilda resultat skulle hållas konfidentiellt av 

testledarna. 

2.4 Statistiska analyser 

Studiens statistiska analyser gjordes i statistikprogrammet Statistical Package for the Social 

Sciences, (SPSS), version 22. Vi använde Pearson’s korrelationsanalys och independent 

samples t-test för att besvara våra hypoteser.  

2.5 Forskningsetiska hänsynstaganden 

För att nå ut till företag så kontaktade vi antingen en personalchef eller enhetschef med en 

förfrågan om att få utföra en enkätundersökning på vederbörandes enhet. Vid Godkännande 

fortgick vi till att kontakta de anställda via mail. En inledningssida med information om syfte 

med undersökningen, att deltagarna besvarade frågorna anonymt, och att svaren behandlades 

konfidentiellt – att enskilda resultat från deltagare och företag inte skulle publiceras, 
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tillkännagavs. Deltagaren informerades dessutom om att deras deltagande i undersökningen 

var helt och hållet frivilligt och att de vid redan påbörjat test, kunde avbryta det om de så 

önskade. 

2.6 Mätinstrument 

Det första mätinstrumentet vi använde var; LMX7, det är ett självskattningsformulär 

bestående av 7 frågor som berör kvalitén i utbytet mellan ledare och anställd på en arbetsplats, 

där skalan varierar mellan 0,80 och 0,90 mätt med Cronbachs alpha (Graen & Uhl-Bien, 

1995)1: Hur väl förstår din ledare dina arbetsrelaterade problem och behov? 2: I vilken 

utsträckning har din ledare förmågan att se din potential? 3: Hur skulle du karakterisera din 

arbetsrelation med din ledare? 4: Hur stor är chansen att din ledare skulle använda sin makt 

för att hjälpa dig att lösa arbetsrelaterade problem? 5: Vet du var du står hos din ledare. . . 

(och) brukar du veta hur nöjd din ledare är med det du gör? 6: Hur stor är chansen att din 

ledare skulle använda sin makt för att hjälpa dig ur en besvärlig situation på hans eller hennes 

bekostnad? 7: Jag har tillräckligt med förtroende för min ledare att jag skulle försvara och 

motivera hans eller hennes beslut om han/hon inte är närvarande att göra det. Dessa frågor 

besvaras med hjälp av en femgradig-skala som exempelvis kunde se ut som följande: 1= Inte 

alls, 2= Till viss del 3= Ganska väl, 4= Väl, 5= Mycket väl. 

Det andra mätinstrumentet vi använde var; QPS-Nordic, det är ett frågeformulär som 

getts ut av Nordiska Ministerrådet publikationsserie Nord, där skalorna varierade mellan 0,60 

och 0,80 mätt med Cronbachs alpha (Arbetslivsinstitutet, 2000). Frågeformuläret mäter 

psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet. Den består utav fjorton olika kategorier 

fördelade på totalt 123 frågor. Där vi valt att använda oss utav fyra kategorier; Ledarskap, 

engagemang i organisation/arbetsplatsen, socialt stöd och kontroll i arbetet. Samtliga frågor 

som ingick i dessa fyra kategorier användes i denna studie. Det var åtta frågor som behandlar 

ledarskap(exempelvis: Uppmuntrar din närmsta chef dig att delta i viktiga beslut?), tre frågor 
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som mäter engagemang i organisationen/arbetsplatsen(exempelvis: Mina egna värderingar är 

mycket lika organisationens), nio frågor som mäter socialt stöd(exempelvis: Om du behöver, 

kan du då tala med dina vänner om problem som rör ditt arbete?) och nio frågor som mäter 

Kontroll i arbetet(exempelvis: Kan du själv bestämma din arbetstakt?). Alla kategorier 

besvarades utifrån en 5-gradig självskattningsskala, där 1 = lägst överstämmelse och 5= högst 

överenstämmelse. I kategorin ledarskap fanns det en fråga som såg ut som följande; ”är 

förhållandet mellan dig och din närmsta chef en orsak till stress?” Där fick indexen 

omvändas. Det samma gällde även en fråga inom kategorin socialt stöd ” har du lagt märke 

till störande konflikter mellan arbetskamrater?”. Den inre homogeniteten mellan skalorna i 

QPS-Nordic varierade mellan 0,72 och 0,86 mätt med Cronbachs alpha. 

När det gäller de demografiska variablerna mättes ålder, tid med närmsta chef och tid på 

aktuell arbetsplats i antal år. Könsskillnader definierades utifrån om den anställda var av 

samma(kategori 1) eller motsatt(kategori 2) kön i förhållande till sin närmsta chef.  

Åldersskillnader definierades utifrån stor och liten åldersskillnad mellan anställd och närmsta 

chef. De anställda gavs nio olika alternativ för att svara på denna fråga; om de var mer än 20 

år yngre, om de var 10-14 år yngre, om de var 5-9 år yngre, om de var ungefär jämngamla ± 4 

år, om de var 5-9år äldre, om de var 10-14 år äldre, eller om de var mer än 20 år äldre. 

Kategori 1(liten åldersskillnad), utgjorde de anställda som uppgav att åldersskillnaden var 

ungefär jämngammal ± 4 år, 5-9 år yngre/äldre. Kategori 2(stor åldersskillnad), utgjorde de 

anställda som uppgav att de var 10-14 år yngre/äldre och mer än 20 år yngre/äldre. 

3. Resultat 

Studiens deskriptiva data i form av medelvärde, standardavvikelse, minimum och maximum 

värde på variablerna; Egen ålder, Tid på arbetsplats, LMX, Ledarskap, socialt stöd, kontroll 

och engagemang visas i tabell 1.  
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 Tabell 1. Deskriptiv data för de olika variablerna   

Variabel Mini Maxi M                      Sd   

Ålder 22,0 64,0 41,789 11,2596   

Tid på arbetsplats(år) ,08 44,00 7,3135 8,56526   

Tid med närmsta 
chef(år) 

,08 40,00 3,1244 4,93751   

LMX 1,29 5,00 3,6134 ,73830   

Ledarskap 1,56 4,89 3,7992 ,63225   

Socialt stöd 2,25 5,00 3,6697 ,58371   

Kontroll 1,50 4,75 3,4369 ,68668   

Engagemang 1,33 5,00 2,9633 1,01262   

Not. Antal deltagare 109; M=medelvärde; Sd=Standardavvikelser; mini=Lägsta poäng; Maxi=högsta poäng  

 

 

Tabell 2. Deskriptiv data för de kategoriska variablerna         
Könsskillnad

er 

  

  

Procent Antal Sektor Procent Antal Eget 
kön 

Procent antal Åldersskillna
d mellan 
anställd och 
chef 

Procent 
antal 

Samma kön 62,4 68 Privat 56,00 61 Man 41,3 45 Liten 49,5 
54 

Motsatt kön 

  

37,6 41 Offentlig 

  

44,00 48 Kvinna 58,7 64 Stor 

  

50,5 
55 

Not. Antal deltagare 109.               
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Tabell 3. Perarsonkorrelationer mellan ålder, tid på arbetsplats(år), Tid med närmaste 
chef, LMX, Ledarskap, Social, kontroll och engagemang. 

            Ålder Tid på 
arbetsplats 
(år) 

Tid med 
Närmsta 
chef 
(år) 

LMX Ledarskap Social kontroll Engagemang 

Ålder - ,46** ,25** ,16 ,04 ,08 ,00 ,16 

Tid på arbetsplats 
(år) 

,46** - ,55** ,23* ,17 -,10 -,04 -,02 

Tid med Närmsta 
chef (år) 

,25** ,55** - ,31** ,27** ,03 ,00 ,05 

LMX ,16 ,23* ,31** - ,80** ,27** ,27** ,30* 

Ledarskap ,04 ,17 ,27** 80** - ,36** ,24* ,32** 

Social ,08 -,01 ,03 ,27** ,36** - ,29** ,29** 

Kontroll ,00 -,04 ,00 ,27** ,24* ,29** - ,32** 

Engagemang                  ,16           -,02                ,05             ,30**       ,32**             ,29**       ,32**           -    

Not. Antal deltagare 109; LMX= Kvalitén i utbytesrelation mellan anställd och chef; Social= socialt stöd; Kontroll; 
Upplevd kontroll i arbetet. *p<, 05, **p<, 01. 

 

Tabell 3 visar att det finns signifikanta positiva samband mellan samtliga variabler som 

vi har inkluderat som trivselfaktorer på arbetsplatsen. För att besvara vår andra 

frågeställning,(Finns det ett signifikant samband mellan hur länge en person har arbetat på 

en arbetsplats samt hur lång tid den personen och närmsta chefen har arbetat tillsammans, 

med kvalitén i utbytesrelationen mellan anställd och närmsta chef, och attityden till 

ledarskapet?) 

 kan vi utläsa att de enda demografiska variabler som visar signifikanta positiva samband är; 

Tid på arbetsplats i relation till LMX, (r(107) = ,237, p<,05) och Tid med närmsta chef i 

relation till både LMX, (r(107) = ,312, p< ,01) och Ledarskap r(107) = ,275, p< ,01. 
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3.1 Åldersskillnader 

Tabell 4. Åldersskillnader - stor eller liten mellan anställd och närmsta chef 

Kategorisk variabel: 
Åldersskillnader 

M Sd 

Beroende variabel: 
LMX 

Stor: n= 55 

Liten: n= 45 

 

3,67 

3,56 

 

,676 

,799 

Beroende variabel: 
Ledarskap 

Stor: n= 55 

Liten: n= 45 

 

3,88 

3,72 

 

,583 

,674 

Not. Antal deltagare 109; M = medelvärde; Sd = Standardavvikelse  

För att besvara vår första frågeställning(Är åldersskillnader mellan anställd och chef en 

indikator till hur den anställda upplever kvalitén i utbytesrelationen mellan sig själv och sin 

närmsta chef, och i hur den anställda upplever ledarskapet hos sin chef(attityden).) 

, utförde vi ett independent samples T-test, med en konfidensintervall på 95 %. Grupp 1 

innefattade de personer som gick under kategorin; ”liten” åldersskillnad mellan underordnad 

och närmsta chef. Grupp 2: ”Stor” åldersskillnad. Se tabell 4 för deskriptiva resultat. 

Resultatet från analysen visade inte några signifikanta skillnader när det gällde stora och 

mindre åldersskillnader mellan anställd och närmsta chef, i relation till resultat av LMX 

(t(107) = 1,853, p >,05). Det fanns dessutom ingen signifikant skillnad gällande 

åldersskillnader och resultatet av attityd till ledarskap (t(107) = 1,579, p>, 05). 
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3.2 Könsskillnader 

Tabell 5. Könsskillnader – mellan anställd och närmsta chef 

Kategorisk variabel: 
Könsskillnader 

M Sd 

Beroende variabel: 
LMX 

Samma: n= 68 

Motsatt: n= 41 

 

3,51 

3,78 

 

,756 

,683 

Beroende variabel: 
Attityd till ledarskap 

Samma: n= 68 

Motsatt: n= 41 

 

3,75 

3,88 

 

,673 

,558 

Not. Antal deltagare 109; M = medelvärde; Sd = Standardavvikelse  

För att besvara vår tredje frågeställning(Finns det en signifikant skillnad mellan personer som 

har samma kön som sin chef, och personer som har ett annat kön än sin chef, när detta ställs i 

relation till kvalitén av utbytesrelationen mellan anställd och närmsta chef, och i attityden till 

ledarskapet?) 

 utförde vi ett independent samples T-test, med en konfidensintervall på 95 %. Grupp 1 

innefattade de personer som gick under kategorin; Samma kön som närmsta chef. Grupp 2 

innefattade i sin tur personer som gick under kategorin; Motsatt kön i förhållande till närmsta 

chef. Se tabell 5 för deskriptiva resultat. Resultatet från t-testet visade inte några signifikanta 

skillnader mellan Ledarskap (t(107) = -1,011, p>, 05). Inte heller när det gällde LMX (t(107) = 

-1,896, p>, 05) i relation till könsskillnader. 

3.3 Upplevd kontroll, socialt stöd och Engagemang 

För att besvara vår fjärde frågeställning,(Finns ett signifikant samband mellan upplevd 



TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN 22  
 

 
  

kontroll i en persons arbete, det sociala stödet de upplever från arbetskamrater och 

närstående med engagemanget de har för organisationen?) 

 genomförde vi en Personkorrelations analys för att kunna avgöra sambandet. Se tabell 2 för 

korrelationskoefficienterna mellan variablerna; Upplevd kontroll i arbetet - upplevt socialt 

stöd och engagemang för organisationen. Ur tabellen kan utläsas att det förelåg ett signifikant 

samband mellan kontroll och socialt stöd r(108) = ,29, p<,05. Det fanns dessutom stöd för ett 

signifikant positivt samband mellan socialt stöd och engagemang (r(108) = ,29, p<,05) 

och  kontroll och engagemang (r(108) = ,32, p<,05). 

3.4 Engagemang i organisationen och upplevt socialt stöd 

Tabell 6. Privat och offentlig sektor  

Kategorisk Variabel: 
Privat och offentlig 
sektor 

M Sd 

Beroende variabel: 
Engagemang 

Privat: n= 61 

Offentlig: n= 48 

 

3,06 

2,83 

 

1,08 

,909 

Beroende variabel: 
Socialt stöd 

Privat: n= 61 

Offentlig: n= 48 

 

4,22 

3,93 

 

,494 

,588 

Not. Antal deltagare 109; M = medelvärde; Sd = Standardavvikelse  

För att besvara vår femte frågeställning,(Finns det signifikanta skillnader mellan personer 

som jobbar inom den privata eller offentliga sektorn, när man ställer det i relation till 

engagemanget de har för organisationen?) samt vår sjätte frågeställning,(Finns det 

signifikanta skillnader mellan personer som jobbar inom den privata eller offentliga sektorn, 
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när man ställer det i relation till socialt stöd) 

 utförde vi ett independent samples T-test, med en konfidensintervall på 95 %. Grupp 1 

innefattade de personer som gick under kategorin; Privat sektor. Grupp 2 innefattade i sin tur 

personer som tillhörde kategorin offentlig sektor. Se tabell 5 för deskriptiva resultat. 

Resultatet från analysen visar att det inte fanns signifikanta skillnader mellan personer 

tillhörande privat sektor och offentlig sektor i relation till engagemang för organisationen, 

t(107) = 1,191, p> ,05. Däremot fanns det signifikanta resultat i skillnader mellan personer 

tillhörande privat och offentlig sektor gällande upplevt socialt stöd, r(107) = 2,791, p < ,01. 

4. Diskussion 

Föreliggande studie har undersökt demografiska skillnader i relationen mellan anställd och 

närmsta chef utifrån den anställdas perspektiv. Studien har även tittat närmare på samband 

mellan organisatoriska trivselfaktorer, som i tidigare studier, ofta har predikterat 

jobbtillfredställelse. Fokus har huvudsakligen legat på anställdas attityder till närmsta chef 

och den underliggande kvalitén i utbytesrelationen mellan anställd och närmsta chef.  

Från resultatet kan vi se signifikanta positiva samband mellan hur lång tid den anställda 

och närmsta chefen har arbetat tillsammans i relation till kvalitén av utbytesrelationen, samt 

attityden till ledarskapet som närmsta chef uppvisar. Om vi ser till H2: ”Det kommer finnas ett 

signifikant positivt samband mellan tid på arbetsplats och tid med närmsta chef, och kvalitén 

av utbytesrelationen mellan anställd och närmsta chef, och attityden till ledarskapet.” Tid 

med närmsta chef visade alltså ett positivt signifikant samband med attityd till ledarskapet och 

kvalitén i utbytesrelationen mellan anställd och närmsta chef. Å andra sidan fanns det inte 

stöd för signifikanta resultat i sambandet mellan tid på arbetsplats med attityd till ledarskapet 

och kvalitet i utbytet mellan anställd och närmsta chef. I det avseende behålls noll hypotesen. 

Vi kan se från resultatet av korrelationsanalysen att vi kan förkasta noll hypotesen i H4: 

”Det kommer finnas ett positivt signifikant samband mellan deltagarnas upplevda kontroll i 
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deras eget arbete, upplevt socialt stöd och engagemanget de har för organisationen.” Det 

finns alltså stöd för signifikanta resultat när det gäller sambandet mellan dessa 

trivselkategorier. Vi kan däremot inte säga något om riktningen sambanden ter sig. Detta 

skulle förslagsvis kunna vara något att analysera djupare i framtida forskning inom 

organisationspsykologin.  

Denna undersökning var också inriktad på att avgöra skillnader mellan personer som 

jobbade inom den privata kontra den offentliga sektorn. Specifikt när man ställer de i relation 

till trivsel på arbetsplatsen. Tidigare forskning visar på motstridiga resultat när det gäller 

vilken sektor med personer som uppvisar störst engagemang för organisationen. Resultatet 

från denna studie visar att det inte förelåg några signifikanta skillnader mellan den privata och 

offentliga sektorn i relation till engagemang. Något som vi inte har hittat i tidigare studier är 

skillnader mellan privat och offentlig sektor i relation till upplevt socialt stöd från 

arbetskamrater och närstående angående arbetsrelaterade problem. Detta kändes därför 

relevant att testa. Det visade sig också att det fanns signifikanta resultat när det gäller 

skillnader mellan privat och offentlig sektor i relation till socialt stöd, specifikt att personer i 

den privata sektorn, generellt sett, upplever en större grad av socialt stöd än de personer som 

jobbar inom den offentliga. Vi kan således behålla noll hypotesen i H5 och förkasta noll 

hypotesen i H6. Vad detta beror på är möjligtvis något för framtida forskning att fördjupa sig 

ytterligare i. Men om vi ser till vitamintabellen så ryms tolv olika punkter som tillsammans 

samverkar till att forma en bra trivsel på arbetsplatsen. Men skulle intaget bli för högt utav 

”vitaminer” så avtar effekten, den kan även minska och komma till den nivån att det är 

skadligt för anställda. Man kan likna det vid ett omvänt U, då de bra förhållandena är som 

bäst när de ligger på en medelnivå i mitten, men är värdena för låga eller för höga så är det 

inte bra för den anställdes välbefinnande.  Det kan vara en av förklaringarna till att personer 

inom den offentliga sektorn har lägre värden vad gäller socialt stöd i jämförelse med dem i 
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privat sektor - För de inom den privata sektorn, är dessa ”vitaminer” bättre balanserade än hos 

de inom offentlig sektor, deras värden kan antingen vara för låga eller för höga om man utgår 

från Warr’s(2007) vitaminmodell. 

Ytterligare en anledning, som vi tror, skulle kunna vara att personer inom den offentliga 

sektorn, jobbar med och hanterar känsligare information på en daglig basis, exempelvis för de 

som jobbar inom sjukvården eller psykiatrin. De möts ofta av information som skall betraktas 

som konfidentiell och som inte är lämpad att dela med sig av, inte ens då till arbetskamrater 

eller närstående. 

En annan tanke som vi har, är att personal inom privat sektor mäts i högre grad på prestation 

eftersom det möjligtvis finns ett mer uttalat lönsamhetskrav. Detta leder till att gruppens 

resultat underlättar dels löneutrymme men också i förlängningen till om gruppen har fortsatt 

anställning. Det naturliga stödet inom gruppen skapar då kanske social trivsel och med det en 

bättre prestation total sätt - där stödet inom gruppen uteblir, blir möjligtvis prestationen med 

automatik lägre. 

Tidigare studier har indikerat att stora åldersskillnader mellan anställd och närmsta chef 

skulle predicera sämre kvalitet i utbytesrelationen. Detta var också något vi förväntade oss att 

se i vår studie, tillsammans med en sämre attityd till ledarskapet den anställde upplevde. Det 

visade dock sig att det inte fanns signifikanta resultat i skillnader mellan de personer som har 

stor åldersskillnad till sin chef och de personer som har liten åldersskillnad till sin chef. 

Varken i kvalitén av utbytesrelationen mellan anställd och närmsta chef, eller i attityd till 

ledarskapet. Därmed behålls noll hypotesen i H1. Vi hade inte förväntat oss att utläsa 

skillnader i resultatet av kvalitén av utbytesrelationen mellan anställd och chef och attityd till 

ledarskapet när det gäller könsskillnader – om den anställda var av samma eller motsatta kön 

till sin chef. Mycket riktigt fann vi heller inte signifikanta resultat när det gällde 

könsskillnader, därmed kan vi förkasta noll hypotesen i H3. 
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4.1 Styrkor och svagheter 

En styrka med denna studie är att fördelningen mellan deltagarna var väldigt jämn när det 

gäller demografin; antal manliga och kvinnliga deltagare, anställda som var av samma eller 

motsatt kön som sin närmsta chef, personer tillhörande den privata eller offentliga sektorn, 

samt mellan personer som har stor åldersskillnad till sin chef och personer som har liten 

åldersskillnad till sin chef. Detta var såklart väsentligt för vår studies validitet då det primära 

syftet var att inkludera demografiska skillnader i relation till trivselfaktorer.  

En annan styrka var att det fanns signifikanta positiva samband mellan variablerna som 

alla skulle vara faktorer som förklarar trivsel på arbetsplatsen. Detta gav oss hög 

kontruktvaliditet. Det kan å andra sidan argumenteras för att vissa faktorer var väldigt lika 

som konstrukt, och således möjligtvis överflödiga som variabler. Vi anser dock att detta gav 

oss en djupare analys och ett bredare perspektiv på konceptet; trivsel på arbetsplatsen. 

Ytterligare en styrka är att vi undersöker förhållandet mellan anställd och chef utifrån 

anställds perspektiv, det är ett förhållandevis outforskat område i forskningen om ledarskap. 

En styrka som låg i designen av vår enkät var att de två frågorna med omvänt värde på 

indexen, fungerade som kontroll frågor då respondenten måste reflektera över fråga eller 

påstående. 

En begränsning med denna studie är att deltagarantalet är relativt lågt i jämförelse med 

dylika studier som gjorts inom detta område. Detta kan vara en anledning till att vi inte fann 

så många signifikanta resultat. En annan begränsning var att många företag som vi 

kontaktade, nyligen hade genomfört medarbetare undersökningar som påminde mycket om 

vår undersökning. Vi fick i de flesta fall tillåtelse ändå att skicka ut undersökningen, men det 

skulle kunna vara en rimlig förklaring till att svarsfrekvensen på dessa företag var lägre än i 

de företag som inte poängterade att de nyligen hade genomfört medarbetare undersökningar. 

En svaghet med denna studie är att resultatet härleds genom självskattningar, vilket kan 
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vara ett potentiellt hot mot studiens trovärdighet då risken finns att de som deltog kan vara 

benägna att lämna socialt önskvärda resultat. En styrka är dock att deltagarna utlovats 

anonymitet och de svarande inte går att identifiera. Ytterligare en styrka är att enkäter som 

vetenskapligt mätinstrument, är väl använt inom det beteendevetenskapliga 

forskningsområdet (Baruch, 1999). QPSNordic visar en hög nivå av Cronbach alpha i tidigare 

studier. När det gäller LMX7, visar tidigare forskning såväl som denna studie(a =  0,89) att 

mätinstrumentet uppvisar en hög Cronbach alpha. Mätinstrumentet har dock fått utstå en del 

kritik, tidigare studier menar att överenstämmelsen är svag när det gäller skattningen som görs 

av anställd kontra skattningen som görs av chef (Graen & Uhl-Bien, 1995). En möjlig 

förklaring till att överenstämmelsen är svag beror på att mätinstrumentet är mer anpassat efter 

medarbetares perspektiv (Gerstner & Day, 2007). Vilket motiverar valet av LMX7 som 

mätinstrument ytterligare i denna studie. 

En begräsning i denna studie är att den i stor del undersöker samband mellan olika 

trivselfaktorer och demografiska skillnader. Vi kan därför inte göra utlåtanden om 

riktningarna sambanden mellan faktorerna ter sig. Vi kan dock säga att alla dessa 

trivselfaktorer, enskilt är indikatorer för tillfredställelse på arbetsplatsen. En möjlig 

begräsning är att vi inte kan avgöra orsak > verkan med dessa korrelationsanalyser och t-test. 

Vilket dock inte är det generella syftet med undersökningar inom detta område, det är istället 

att öka förståelsen för vilka faktorer det är som samspelar och predicerar en generell 

tillfredställelse hos personer på arbetsplatsen. 

4.2 Framtida forskning 

Studier som berör den anställdas perspektiv när det gäller ledarskap, är hittills bristfälligt och 

i stor underkant i relation till forskningen om ledarskap, detta är en aspekt som är i stort behov 

av ytterligare fördjupning och kartläggning. 

Som vi tidigare nämnde i diskussionen är skillnaden mellan personer som jobbar inom 
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den privata kontra offentliga sektorn, i relation till trivselfaktorer något som ytterligare bör 

utforskas för att bättre förstå och möjliggöra eventuella strukturella förändringar som kan öka 

trivseln inom de olika sektorerna. 

Åldersskillnader och könsskillnader är något som har berörts mycket i tidigare 

forskning såväl som i denna studie. Det som denna studie tar upp, som är relativt unikt i 

studier inom detta område. Det är de två demografiska variablerna; Tid den anställda har 

jobbat på aktuell arbetsplats, och hur lång tid den anställda har jobbat med sin närmsta chef. I 

denna studie berördes endast relationen till attityd av ledarskap och kvalitén i 

utbytesrelationen mellan anställd och chef. Förlag till framtida forskning är att utöka den 

infallsvinkeln och inkludera ytterligare trivselfaktorer som vi inte har tagit upp och ställt i 

relation till hur lång tid de anställda har jobbat på aktuell arbetsplats. Se Peter Warrs (1987; 

1999; 2007) så kallade vitamintabell, där han listar faktorer som kan bidra till högre trivsel 

och välbefinnande inom arbetet. Några exempel därifrån som skulle kunna inkluderas är; 

Omväxling i arbetet, möjligheten att kunna använda sig av sin förvärvade kunskap, 

karriärmöjligheter och värderad social position(respekt) etc. 

Sammanfattningsvis indikerar studiens resultat att det finns skillnader mellan personer 

som arbetar inom den privata och offentliga sektor med hur de upplever det sociala stödet från 

arbetskamrater och närstående berörande deras arbete. Detta bidrar till nytt underlag inom 

detta forskningsområde. Specifikt så visade resultatet att personer i den privata sektorn, 

generellt sett, upplever ett större socialt stöd än de personer som jobbar inom den offentliga. 

Vad detta kan bero på nämnde vi tidigare, att det eventuellt kan bero på att de personerna 

inom den offentliga sektorn, i större utsträckning, jobbar med information som ska behandlas 

konfidentiellt och inte delas vidare. Studien har bidragit med nya demografiska infallsvinklar 

som bör studeras djupare, läs tiden anställd och närmsta chef har arbetat tillsammans samt hur 

lång tid anställd har arbetat på aktuell arbetsplats.  
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