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Finns det samband mellan upplevd arbetstillfredsställelse och Herzbergs 
hygienfaktorer, motivationsfaktorer samt ålder? 

 
Ida Angelholm Bankel  

Marcus Wollarth 
 
 
Flera studier har undersökt sambandet mellan arbetstillfredsställelse 
och ålder. Resultaten tyder på att äldre trivs bättre med jobbet men det 
saknas dock empiri som förklarar detta eventuella samband. Denna 
studie syftade till att undersöka förekomsten av samband mellan 
upplevd arbetstillfredsställelse och variablerna; Herzbergs hygien- och 
motivationsfaktorer samt ålder. En enkät delades ut till 100 anställda 
på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Resultatet 
visade inget signifikant samband mellan ålder och 
arbetstillfredsställelse. Inget signifikant samband återfanns heller 
mellan interna och externa faktorer i relation till 
arbetstillfredsställelse. Frånvaron av signifikanta samband 
diskuterades dels i termer av att upplevd arbetsplatstillfredsställelse är 
individ- och arbetsplatsspecifikt samt att ännu okända variabler kan ha 
betydande inverkan.  

 
Åtskilliga studier har belyst sambandet mellan ålder och arbetstillfredsställelse (t.ex. 
Jansson & Martin, 1982; O�Brian & Dowling, 1981). Resultatet från dessa studier är 
samstämmiga och visar på att äldre trivs bättre med jobbet (t.ex. Wright & Hamilton, 
1978; Eskildsen, Kristensen & Westlund, 2003). Flertalet studier har även undersökt 
vad detta kan bero på, men inte kunnat dra några exakta slutsatser (Clark, Oswald, & 
Warr, 1996; Glenn, Taylor, & Weaver, 1977; White & Spector, 1987). Det finns en brist 
på empiriskt bekräftade förklaringar till sambandet mellan ålder och 
arbetstillfredsställelse. Det saknas forskning som studerar inverkan av andra faktorer på 
detta samband och forskare är inte eniga om huruvida ett eventuellt positivt samband är 
linjärt eller u-format.  
 
Kalleberg och Loscocco (1983) definierar job satisfaction som den allmänna attityd som 
individer har gentemot sitt arbete. Vi har i denna studie fortsättningsvis valt att översätta 
denna term till arbetstillfredsställelse. House och Wigdor (1967) menar att en person 
som har en högre grad av arbetstillfredsställelse är mer motiverad. Herzberg (1967) 
använder arbetstillfredsställelse och motivation liktydigt. 
 
Trots att ett positivt samband mellan ålder och arbetstillfredsställelse är relativt 
vedertaget (Glenn, Taylor & Weaver, 1977; Janson & Martin, 1982; Wright & 
Hamilton, 1978) råder det meningsskiljaktigheter kring hur relationen mellan dessa två 
variabler ser ut. Herzberg, Mausener, Peterson och Capwell (1957, refererat i 
Hochwarter, Ferris, Perrewé, Witt & Kiewitz, 2001) presenterade tidigt en studie med 
resultat som visade på att sambandet skulle vara u-format. Detta skulle betyda att 
arbetstillfredsställelsen är hög vid en tidig ålder för att sedan sjunka till den lägsta nivån 
som infinner sig runt fyrtio års ålder. För att senare åter stiga och nå sin topp i slutet av 
yrkeslivet.  Även senare forskning (Clark, Oswald & Warr, 1996) har gett resultat som 
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visat på att sambandet bäst kan beskrivas som u-format. Arbetstillfredsställelsen var 
som högst hos den äldsta åldersgruppen, vilka var över 60 år. Andra studier visar dock 
på att sambandet mellan ålder och arbetstillfredsställelse är positivt linjärt (White & 
Spector, 1987; Wright & Hamilton, 1978; Bourne, 1982). Detta innebär att de yngsta 
anställda skulle ha lägst arbetstillfredsställelse och att denna successivt skulle öka med 
åldern. Högre ålder skulle därmed leda till högre grad av arbetstillfredsställelse.  
 
Flertalet hypoteser och teorier har uppkommit som resultat av forskning på vad 
sambandet mellan ålder och arbetstillfredsställelse beror på. Vad Quinn (1974), refererat 
i Wright & Hamilton, 1978 kallat Job Change Hypothesis, även kallad Life-Cycle 
Explanation, innebär att äldre skulle ha större tillgång till bättre jobb än yngre. Det här 
stöds av resultat från annan forskning på området (Clark, Oswald & Warr, 1996; 
Jansson & Martin, 1982; O�Brian & Dowling, 1981; White & Spector, 1987). Wright 
och Hamilton (1978) har utvecklat tanken och menar att individer med tiden samlar på 
sig erfarenheter och kunskap om sitt arbete. Detta leder till att det blir lättare att 
avancera i arbetslivet och på så sätt nå de bättre jobben. Wright och Hamilton (1978) 
anser att individuella behov och värderingar förändras i och med att personer går 
igenom olika faser i livet. Värderingarna anpassas successivt till den livssituation som 
individen befinner sig i och blir med åldern mer realistiska. Även detta styrks av flera 
andra studier på området (Clark, Oswald & Warr, 1996; O�Brian & Dowling, 1981). 
Enligt O�Brian och Dowling (1981) kan lägre arbetstillfredsställelse hos yngre 
dessutom bero på att de numera har högre utbildning än äldre och därmed förväntar sig 
mer av sitt arbete i form av personlig utveckling. De diskuterar vidare möjligheten att 
yngre i större utsträckning upplever sig överkvalificerade för sina arbeten och att många 
utbildningar inte är anpassade till de jobb som de syftar till att kvalificera för (O�Brian 
& Dowling, 1981). Detta ligger i linje med White och Spectors (1987) resonemang 
kring att unga kan uppleva lägre arbetstillfredsställelse då det finns en låg 
överensstämmelse mellan vad arbetet innehåller och vad de faktiskt söker i ett arbete.  
 
Wright och Hamilton (1978) för resonemang om att yngre personer ofta har en mindre 
ansträngande ansvarssituation och därför främst kan fokusera på sin egen utveckling. 
Arbetet i sig behöver för tillfället inte vara individens drömjobb men bör möjliggöra 
vägar till utveckling. Detta skulle innebära att yngre personer skattar sin 
arbetstillfredsställelse lägre än äldre (Wright & Hamilton, 1978). Under denna period 
menar dessutom Wright och Hamilton att förvärvandet av erfarenhet och kunskap kan 
vara mer centralt än arbetet i sig. Situationen förändras om individen får barn och den 
personliga ansvarssituationen blir större. Behov av externa faktorer i form av 
ekonomisk ersättning och trygghet i anställningen ökar i och med detta. Detta beror inte 
på förändringar i arbetssituationen utan i livssituationen. Då barnen senare i livet växer 
upp och lämnar hemmet förändras behoven av lön enligt Wright och Hamilton, medan 
behov av trygghet kvarstår. Sociala aspekter kan även komma att bli än viktigare under 
denna övergång.  
 
Wright och Hamilton (1978) presenterade två alternativa förklaringar till sambandet 
mellan ålder och arbetstillfredsställelse. Lordstown Hypothesis tar upp aspekten att olika 
generationer har olika syn på arbete. Yngre generationer antas i högre grad beredda att 
ifrågasätta auktoriteter och kräva bättre förutsättningar för personlig utveckling i 
arbetet. Motsättningen mellan nyttan av individens arbete för samhället och dessa högre 
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personliga krav på arbetet bidrar till att yngre personer är mindre tillfredsställda med 
sina arbeten än äldre. Likt Quinns tankar bakom Job Change Hypothesis menar Wright 
och Hamilton (1978) även att värderingar kring arbete förändras med tiden, oberoende 
av generationstillhörighet. Enligt Grinding Down Hypothesis går unga in i arbetslivet 
med höga förväntningar. Dessa förväntningar sänks sedan med tiden för att bättre 
överrensstämma med verkligheten. De mer idealistiska värderingarna som unga har blir 
således med tiden mer realistiska, vilket skulle bidra till en högre arbetstillfredsställelse 
hos äldre. I kontrast till Lordstown Hypothesis skulle arbetstillfredsställelse inte vara en 
generationsbetingad faktor utan istället vara föränderlig i och med att personer åldras. 
Dessa tankegångar liknar de som tidigare presenterats i anslutning till Job Change 
Hypothesis (Quinn 1974, refererat i Wright & Hamilton, 1978). 
 
Kalleberg och Loscocco (1983) gör, i resonemanget kring ålder och 
arbetstillfredsställelse, en distinktion mellan Job Rewards och Work Values. Dessa ska 
inte ses som separata förklaringar utan bör användas tillsammans för att kunna förklara 
åldersskillnader i arbetstillfredsställelse. Att sambandet mellan ålder och 
arbetstillfredsställelse beror på Job Rewards syftar till att skillnaderna i åldrarna beror 
på specifika karaktäristika som hör till jobbet i sig. Detta styrks av flera andra studier 
(Ex. Wright och Hamilton, 1978; Clark, Oswald & Warr, 1996). I likhet med job 
change hypothesis syftar detta till att de äldre i större utsträckning har bättre jobb. 
Kalleberg och Loscocco (1983) för diskussion kring att äldre skulle vara mer rörliga på 
arbetsmarknaden eftersom de ofta byggt upp en finansiell säkerhet och kan flytta runt 
enklare om de inte är nöjda med jobbet. Work Values innebegriper en persons värdering 
av ett jobb samt vikten av jobbet i relation till livet som helhet. Åldersskillnader i denna 
faktor kan komma av att individer anpassar sina värderingar för att bättre stämma 
överrens med verkligheten, likt resonemanget kring Grinding Down Hypothesis. Vissa 
drag i arbetet kan bli mindre viktiga med tiden, exempelvis utmaningar och autonomi, 
vilket skulle leda till en högre tillfredsställelse med det arbete individen har. Glenn, 
Taylor och Weaver (1977) menar dock att faktorer som auktoritet och autonomi 
rimligen ökar i arbetet ju äldre de anställda blir, samt att detta skulle bidra till högre 
arbetstillfredsställelse. Enligt Kalleberg och Loscocco (1983) kommer skillnader i 
arbetstillfredsställelsen av att interna och externa belöningar i arbetet varierar med 
åldern. Samt hur enskilda work values varierar under individens livscykel. Dock har 
studier visat att det utöver detta finns en ren ålderseffekt, vilket skulle betyda att 
arbetstillfredsställelsen skulle öka med åldern oavsett andra faktorers inverkan 
(Kalleberg & Loscocco, 1983; Wright & Hamilton, 1978). Kalleberg och Loscocco 
argumenterar för att detta beror på den psykologiska anpassningen till arbetsrollen och 
lyfter fram vikten av den sociala rollen i arbetet. 
 
Studier inom området för arbetsmotivation har gjort gällande en uppdelning i interna 
och externa faktorer i arbete, som skulle påverka arbetstillfredsställelsen på olika sätt 
(Herzberg, 1967; Moynihan & Pandey, 2007). Centers och Bugental (1966) definierar 
interna faktorer som incitament, vilka härrör från arbetsaktiviteten i sig. Externa 
faktorer kan beskrivas som faktorer som är kopplade till kontexten, inom vilken 
individen utför sitt arbete (Herzberg, 1967). En indelning likt denna i interna och 
externa faktorer i arbetet är parallell med grunden i den tvåfaktorsteori som Herzberg 
presenterat (Herzberg, 1967). 
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Herzbergs tvåfaktorsteori 
Herzbergs teori från 1967 är fortfarande aktuell inom motivationsforskningen och har 
använts i ett stort antal studier genom åren (t.ex. Bassett & Lloyd, 2005; Maidani, 1991; 
Hisako & Takaaki, 1997). Teorin används ofta för att på olika sätt kartlägga eller 
undersöka arbetstillfredsställelse men inför denna studie har det inte gått att finna någon 
som har tillämpat teorin i relation till ålder.  
 
Herzbergs teori består av två dimensioner, den första gäller förhållandet mellan 
vantrivsel och icke vantrivsel och den andra mellan arbetstillfredsställelse och icke 
arbetstillfredsställelse.  Vidare menar Herzberg att dessa två dimensioner varierar 
oberoende av varandra och inte är varandras motsatser (se figur 1). De faktorer som 
leder till trivsel respektive vantrivsel är skilda (Herzberg, 1967). Som bakgrund till 
Herzbergs teori ligger Abraham Maslows tanke om behovshierarkin gällande de fem 
fundamentala mänskliga behoven (Herzberg, 1967). Längst ner i hierarkin återfinns 
fysiologiska behov och högre upp trygghetsbehov, sociala behov, behov av 
uppskattning och högst upp självförverkligande (Maslow, 1943). De två lägsta behoven 
är i Maslows mening grundläggande behov samtidigt som de övre tre knyts till 
personlig utveckling och psykologisk växt. Herzberg anser vidare att människan har ett 
grundläggande behov av psykologisk utveckling vilket är uppbyggt kring de högre 
stegen i behovshierarkin (Herzberg, 1967).  
 
Herzberg (1967) identifierade två kategorier av faktorer i arbetet vilka på olika sätt 
påverkar arbetsförhållandena. Dessa var hygien- och motivationsfaktorer. 
Motivationsfaktorerna representerar de faktorer som rör själva arbetet. Dessa faktorer 
likställs även med interna faktorer i Herzbergs terminologi (se figur 1), vidare används 
dessa två synonymt i denna studie. Enligt Herzberg finns det ett samband mellan dessa 
faktorer och arbetstillfredsställelse i positiv bemärkelse. De mest centrala 
motivationsfaktorerna är; prestation, erkännande och ansvar (Abrahamsson, & Aarum-
Andersen, 2005). Den ständiga strävan efter psykologisk utveckling såg Herzberg som 
central för arbetstillfredsställelsen och menade att faktorer som anknöt till de högre 
hierarkiska behoven hos individen borde premieras (Herzberg, 1967). Andra faktorer 
har senare kommit att benämnas hygienfaktorer (Herzberg, 1967) och syftar till externa 
faktorer i de situationer som en individ utför sitt arbete vilka inte har ett samband med 
arbetstillfredsställelse.  Exempel på några av de faktorer som ingår i kategoriseringen 
för hygienfaktorer är; arbetsförhållanden, lön och företagspolicy (Abrahamsson, & 
Aarum-Andersen, 2005). Dessa faktorer kallas även externa faktorer. Om 
hygienfaktorer (såsom status och lön) exempelvis är otillräckliga på arbetsplatsen kan 
vantrivsel förekomma. Om dessa är på en tillfredsställande nivå leder det dock inte till 
trivsel utan endast frånvaro av vantrivsel (se figur 1). 
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Figur 1. Frånvaro av bra motivationsfaktorer leder enligt modellen inte till missnöje 
utan bara frånvaro av arbetstillfredsställelse. Likväl leder bra hygienfaktorer inte till 
trivsel utan enbart frånvaro av vantrivsel. 
 
Flera studier har testat sambandet mellan ålder och arbetstillfredsställelse och ett antal 
möjliga förklaringar har presenterats. En stor del av variationen av 
arbetstillfredsställelse är ännu inte förklarad och fler möjliga förklaringsvariabler 
behövs. Herzbergs tvåfaktorsteori har länge varit aktuell. Kategoriseringen av interna 
och externa faktorer införlivas därför som förklaringsvariabler, vilka eventuellt kan 
förklara ännu en del av variationen i arbetstillfredsställelse. 
 
Syfte och hypoteser 
Studien syftade till att undersöka förekomsten av samband mellan upplevd 
arbetstillfredsställelse och variablerna; Herzbergs hygien- och motivationsfaktorer samt 
ålder. 
 
H1; Det finns ett samband mellan upplevd arbetstillfredsställelse och variablerna; 
Herzbergs hygien- och motivationsfaktorer samt ålder. 
 
H0; Det finns inget ett samband mellan upplevd arbetstillfredsställelse och variablerna; 
Herzbergs hygien- och motivationsfaktorer samt ålder. 
 
 

M e t o d 
 
Undersökningsdeltagare och procedur 
En enkät delades ut till 100 anställda på psykologiska institutionen vid Stockholms 
universitet. Bortfallet var 50 vilket resulterade i 50 användbara enkäter, varav 21 män 
och 29 kvinnor i åldrarna mellan 25 till 72 år (M = 45, SD = 14).  Bortfallet berodde till 
viss del på att flera av de personer som enkäter delades ut till inte hämtade sin post 
under den tid som enkäterna skulle besvaras, samt att 3 valdes bort på grund av 
ofullständiga svar. Deltagarna i studien hade någon form av undervisande eller 
forskande funktion och var mellan 25 och 72 år gamla med ett medelvärde på 45 år. 
Exempel på titel hos deltagarna var doktorand, lektor och professor. Enkäterna delades 
ut via postfacken vid psykologiska institutionen. På kuvertet var en godisbit fäst bredvid 

 Hygienfaktorer
(Externa) 

 

Job satisfaction

Motivationsfaktorer
(Interna) 
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budskapet; �öppna mig��. Detta förfarande syftade till att höja svarsfrekvensen. På 
enkätens förstasida förklarades att deltagandet var frivilligt, att anonymitet försäkrades, 
samt att det vid postfacken fanns ett plastställ där förslutna kuvert kunde lämnas in då 
de besvarats. Svarsperioden var en veckas tid, enkäterna samlades då in och därefter 
togs plastställen borts. 
 
Material 
Inför denna studie genomfördes två pilotstudier. Eftersom ingen standardiserad enkät på 
området kunde hittas konstruerades egna, utifrån kategoriseringen i Herzbergs 
tvåfaktorsteori (Herzberg, 1967). Dessa enkäter testades i pilotstudierna och låg till 
grund för utformningen av enkäten som användes i denna studie. Enkäten bestod av 25 
frågor, varav tre var bakgrundsfrågor gällande kön, ålder och anställningsform. Under 
anställningsform fanns svarsalternativ; visstidsanställning, tillsvidareanställning eller 
annat. Resterande frågor var uppdelade i två grupper. Den första bestod av två frågor 
som mätte deltagarens generella arbetstillfredsställelse och den andra gruppen bestod av 
20 frågor som grundats utifrån Herzbergs kategorisering av hygien- och 
motivationsfaktorer. De frågor som gällde arbetstillfredsställelse mättes på en tiogradig 
skala där 1 representerade �instämmer inte alls� och 10 motsvarade �instämmer helt�. 
Detta gjordes för att få en större spridning, eftersom skalan var utformad på ett sätt som 
mätte spektrumet från negativa (inte bara neutrala) värden till positiva. 
 
Exempel på frågorna i enkäten; 
�Jag tycker att det är roligt att gå till jobbet� (kategori; Arbetstillfredsställelse) 
�Att arbetet ger mig en känsla av att ha utfört något värdefullt� (Motivationsfaktor) 
�Att min lön är rimlig i förhållande till min arbetsinsats� (Hygienfaktor) 
 
Respondenterna fick skatta hur viktiga respektive påståenden gällande interna faktorer 
och externa faktorer var för deras arbetstillfredsställelse. Fem item behandlade interna 
faktorer och fem externa faktorer, det var två frågor inom varje item.  Skattningen 
gjordes på en femgradig skala som sträckte sig från 1 (ganska viktigt) till 5 (helt 
nödvändigt). Summan av alla item gällande interna faktorer summerades och varje 
individ fick således ett sammanräknat �internvärde�. Samma sak gjordes för de externa 
faktorerna och detta värde kallades sedan för �externvärde�. Som exempel; Om en 
individ skattat alla fem påståenden gällande interna faktorer som 5 (helt nödvändigt) 
skulle denna individ få ett internvärde på 25. 
 
Gällande skalans utformning som bara gick från ganska viktigt till helt nödvändigt vill 
författarna uppmärksamma läsaren på att denna kategorisering är fullt medveten och har 
sin grund i att de två pilotstudier som gjordes inför denna studie inte renderade i ett 
enda svar som understeg tre på de femgradiga skalorna, som mätte från �oviktigt� till 
�helt nödvändigt�. Enkäten medföljer även som appendix till denna rapport.  
 
Faktoranalys  
För att säkerställa enkätens validitet och att de item som valts verkligen mätte de olika 
faktorerna i Herzbergs kategorisering utfördes en faktoranalys. Direkt oblim rotation 
användes eftersom de item som ingick korrelerade högt sinsemellan (se tabell 1). 
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Tabell 1. 
 Communalities

Extraction

 
Achievement .583
Arbetet .837
Växa .740
Arbetsförhållanderna .543
Erkännande .571
Lön .378
Ansvar .392
Stämning .762
Information .735
Chef 
 

.520 
 

 
Tabell 2. Resultat från faktoranalys roterad faktormatris. Direkt oblim rotation. 
 

Item Faktor 1 Faktor 2 
   
Prestation .807  
Arbetet i sig .952  
Att växa i arbetet .798  
Arbetsförhållanden .459 
Erkännande .609  
Lön .631 
Ansvar .387  
Stämning .898 
Information .874 
Chef .522 

 
 
Två faktorer erhöll egenvärden över 1.0 och representerade 69 procent av den 
förklarade variansen, därför behölls endast dessa. De två faktorerna överensstämde med 
Herzbergs kategorisering i form av hygien och motivationsfaktorer (interna och externa 
faktorer i arbetet), då alla de item som skapats föll in under tilltänkt kategori. I 
faktoranalysen uteslöts de faktorladdningar som understeg 0.3, om ett item laddade högt 
i båda faktorerna uteslöts den lägsta laddningen. Även enkätens reliabilitet beräknades 
genom Cronbach´s alfa och ett värde på 0,87 erhölls.  
 
 

R e s u l t a t 
 

Ingen av deltagarna rapporterade en arbetstillfredsställelse som var lägre än 3,5 på en 
skala från 1 till 10. Däremot angav 22 % att de var totalt tillfredsställda (10/10) med sitt 
arbete, genom den variabel för arbetstillfredsställelse som konstruerats i studien (M = 8, 
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SD = 1,7). Det lägsta sammanräknade internvärdet var 13 och det högsta var 25, vilket 
skulle innebära att alla faktorer var så viktiga som skalan tillät (M = 20, SD = 2,8). 
Motsvarande värden för externvärdet var 10,5 och 25 (M = 19, SD = 2,9). 
 
Det beslutades efter granskning av datan att outliers (extremvärden) skulle uteslutas 
från regressionen för att få ett mer tillförlitligt resultat. Multivariata outliers definierades 
utifrån Mahalobnis distans (Tabachnik & Fidell, 2001) som de värden med 
standardiserade residualer större än 3,0, alternativt mindre än -3,0. Utifrån detta 
exkluderades tre outliers. En korrelationsanalys gjordes därefter för att undersöka 
eventuella samband mellan variablerna. 
 
Tabell 3. Korrelationsmatris för variablerna; arbetstillfredsställelse, interna faktorer, 
externa faktorer och ålder. 
 

 Arbetstillfreds-

ställelse 

Interna  

Faktorer 

Externa  

faktorer 

Ålder 

Arbetstillfreds. -- .117 .002 -.124 

Interna faktorer .117 -- .574 -.152 

Externa faktorer .002 .574 -- -.178 

Ålder -.124 -.152 -.178 -- 
 N=47 
 
Inget signifikantsamband (p > 0,05) erhölls förutom mellan de interna och externa 
faktorerna (p < 0,01). Denna korrelation var hög (0,574), vilket i vissa fall kan vara 
anledning till att utesluta en av de högt korrelerande faktorerna i vidare uträkningar. Vi 
behöll dock båda dessa variabler i regressionsanalysen eftersom korrelationen understeg 
0,7, något som rekommenderats av Pallant (2001). 
 
För att vidare undersöka huruvida ålder samt interna och externa faktorer kunde bidra 
till förklaringen av arbetstillfredsställelse genomfördes en multipel regression. I denna 
var arbetstillfredsställelse beroende variabel och ålder, interna och externa faktorer 
oberoende variabler.  
 
Tabell 4. Multipel regression, beroende variabel: Arbetstillfredsställelse.  
 
  Beta t Sig. 

Ålder   - .009 -.523 .604 

Interna faktorer    .074 .689 .494 

Externa faktorer   -.057 -.561 .577 

R2 = 0,019    N= 47 
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I tabell 4 representerar Beta den z-transformerade koefficienten. Den multipla 
regressionen visade inte signifikant resultat (F (3,46) = 2,98, p > 0,05) och beskrivs i 
tabell 4.  
 
För att undersöka om frånvaron av samband mellan ålder och arbetstillfredsställelse 
berodde på ett ickelinjärt samband beräknades en graf i SPSS som visas i figur 2. 
 
Figur 2. Samband mellan ålder och arbetstillfredsställelse. Graf beräknad i SPSS utifrån  
medelvärden. 

  
Denna graf visade inte på något tydligt samband och kunde inte stödja att sambandet 
var u-format. Efter dessa analyser kunde inget samband urskiljas mellan 
arbetstillfredsställelse och variablerna interna och externa faktorer samt ålder, 
nollhypotesen behålls därför. Det bör noteras att de två senare lägre noteringarna gällde 
åldrarna 48 och 58 som endast representerades av en respondent vardera. 
 
 

D i s k u s s i o n 
 
Studien syftade till att undersöka förekomsten av samband mellan upplevd 
arbetstillfredsställelse och variablerna; Herzbergs hygien- och motivationsfaktorer samt 
ålder. 
 
Ett positivt samband mellan ålder och arbetstillfredsställelse har i flera studier bekräftats 
(t.ex. Glenn, Taylor & Weaver, 1977; Wright & Hamilton, 1978) men de förklaringar 
som framförts kring företeelsen har inte prövats tillfredsställande. Det råder likaså 
oenigheter kring hur ett eventuellt positivt samband ter sig, närmare bestämt om det är 
linjärt eller ickelinjärt. I denna studie har sambandet mellan interna och externa faktorer 
testats parallellt med ålder för att se om dessa faktorer eventuellt förklarar ännu en del 
av begreppet arbetstillfredsställelse.  
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Resultatet i denna studie tyder på att de förklaringar som tagits fram utifrån resultatet i 
flera andra studier på området (t.ex. Kalleberg & Loscocco, 1983; Wright & Hamilton, 
1978) inte är applicerbara överallt samt att arbetsplatsen och typen av arbete kan vara 
avgörande för om ett samband mellan ålder och arbetstillfredsställelse förekommer.  
 
Sambandet mellan ålder och arbetstillfredsställelse kan bero på flera faktorer. Quinn 
(1974, refererat i Wright & Hamilton, 1978) menar att äldre har tillgång till bättre jobb 
än yngre och att detta leder till högre grad av arbetstillfredsställelse hos äldre. I denna 
studie har det dock visat sig att yngre inte har lägre arbetstillfredsställelse, trots att de 
kan antas ha lägre befattning än sina äldre kollegor. Detta kan delvis bero på att 
undersökningsdeltagarnas arbete, oavsett ålder, karaktäriseras av en hög grad av 
autonomi och intresse för det arbete som personen åtagit sig genom egen forskning eller 
undervisning. Dessutom krävs det rimligen i vår mening ett djupare intresse för ett 
särskilt ämne för att fortfölja universitetsstudier till denna nivå. Således kan antas att 
individerna i fråga behöver arbeta självständigt i stor utsträckning samt ta eget ansvar 
för förarbete och resultat för att kunna erhålla nya forskningsbidrag. Exempelvis; En 
doktorandtjänst vid universitetet, är förmodligen högt skattat hos en ung 
universitetsstudent som ämnar forska vidare. Att lyckas få den tjänsten bland den 
konkurrens som råder, skulle då möjligtvis kunna öka arbetstillfredsställelsen. 
Autonomi har tidigare nämnts som en förklaringsvariabel till ålderssambandet i bland 
annat Wright och Hamiltons (1978) resonemang kring The Grinding Down Hypothesis. 
Det kan antas att grad av utmaningar och autonomi förmodligen inte varierar i lika stor 
utsträckning mellan yngre och äldre på denna arbetsplats som på många andra.  
 
Herzberg (1967) menar att det skulle finnas ett samband mellan arbetstillfredsställelse 
och interna faktorer. Detta samband kunde inte urskiljas i denna studie trots att 
kategoriseringen av hygien- och motivationsfaktorer prövats genom faktoranalys med 
överensstämmande resultat. Möjligheten kvarstår dock att vissa centrala komponenter, 
exempelvis de allra viktigaste motivationsfaktorerna skulle föranleda ett samband 
gentemot arbetstillfredsställelse. För att testa detta hade dock skattningar av vilka item 
som är viktigast (i jämförelse med övriga item) krävts. Vidare är det tänkbart att andra 
faktorer än de som testats är viktigare för den skattade arbetstillfredsställelsen samt att 
individuella skillnader påverkar i större utsträckning än vad som tagits hänsyn till så här 
långt på forskningsområdet. Herzbergs tvåfaktorskategorisering har även varit omstridd 
och medan vissa studier visat på att den har stor väsentlighet i relation till motivation i 
arbetet (t.ex. Bassett & Lloyd, 2005), har andra studier även visat på det motsatta (t.ex. 
Gardner 1977). 
 
Herzbergs föreställning om att det inte finns ett samband mellan arbetstillfredsställelse 
och externa faktorer går i linje med resultatet i denna studie. På den arbetsplats som 
studerats upplevs inte personerna arbeta med främsta utgångspunkt i ekonomisk 
ersättning utan snarare utifrån ett starkt intresse av sitt arbete. Detta går i linje med 
tidigare diskussion gällande att intresse och autonomi är viktiga komponenter för den 
upplevda arbetsillfredsställelsen medan externa förhållanden, exempelvis lön och 
fysiska arbetsförhållanden inte är lika viktigt.  
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Enligt White och Spector (1987) upplever unga generellt en lägre arbetstillfredsställelse 
eftersom det finns en låg överensstämmelse mellan vad jobbet innehåller och vad de 
faktiskt söker i ett arbete. Vidare kan unga i större utsträckning uppleva att de är 
överkvalificerade för sina jobb och att många utbildningar inte är anpassade till de jobb 
som de syftar till att kvalificera för (O�Brian & Dowling, 1981). Inom 
universitetsvärlden är det rimligt att anta att denna brist på överensstämmelse inte är 
närvarande och att vägen till eventuella mål är mer utstakad och tydlig. Den anställde 
har oftast bra insikt i vad som krävs för att klättra vidare på arbetsplatsen, vilket inte 
alltid är fallet när personer skall ut i näringslivet för första gången. Dessutom skulle 
studierna innan en doktorand eller forskarstuderande kunna ses som en form av praktik 
som bidrar till en bättre bild av den typ av organisation och kultur som kännetecknar 
den framtida tjänsten. 
 
I studien undersöktes huruvida ett ickelinjärt förhållande mellan arbetstillfredsställelse 
och ålder låg till grund för frånvaron av korrelation mellan variablerna i de ursprungliga 
uträkningarna. Inget kurvlinjärt samband kunde urskiljas vilket avfärdar slutsatsen som 
bland annat Clark Oswald och Warr (1996) dragit kring ett u-format samband gällande 
denna arbetsplats. 
 
Metoddiskussion 
En tänkbar anledning till varför samband mellan interna faktorer och 
arbetstillfredsställelse uteblev kan härledas till problematiken bakom restriction of 
range. Begränsningen till ett starkt homogent urval i förhållande till typen av arbete kan 
ha föranlett att spridningen begränsats och således inskränkt möjligheter att se 
eventuella samband. En tänkbar förbättring i framtida studiers tillvägagångssätt på 
området skulle därför vara att jämföra flera specifika yrkesgrupper vars arbete skiljer sig 
i förhållande till exempelvis utbildning och lönenivå. Spridningen i ålder var dock stor 
(deltagarna var mellan 26 och 72). Resultatet visar dock trots detta inte på samband 
gentemot arbetstillfredsställelsen. 
 
En möjlig anledning till att resultatet inte utvisade signifikant samband mellan 
arbetstillfredsställelse och variablerna ålder, interna och externa faktorer skulle kunna 
vara utformningen av svarsskalan. Större variationer mellan faktorerna uteblev trots att 
skalan var begränsad från �ganska viktigt� till �helt nödvändigt�. I denna utformning 
uteslöts �negativa� värden, men trots detta skiljdes inte faktorerna åt väsentligt. 
Anledningen till svarsskalans begränsade utformning kan härledas till de pilotstudier 
som utförts inför denna studie. I dessa inkluderades �negativa� värden såsom; �inte alls 
viktigt�, men likväl varierade svaren bara i de övre graderingarna av skalan. Detta var 
begränsande för variationen mellan interna och externa faktorer, vilket förmodligen 
skulle förändras om respondenterna fick värdera enskilda faktorer gentemot andra. 
Alternativt skulle de kunna skatta relevansen av en faktor i relation till andra faktorer. 
Detta förfarande prövades dock i en pilotstudie varpå problemet istället blev ett markant 
bortfall på denna fråga. I och med att denna studie inbegrep begränsad urvalsstorlek, 
valdes detta tillvägagångssätt bort. 
 
Reliabiliteten i enkäten mättes till 0.87 och utöver detta visade en faktoranalys resultat 
som stärkte validiteten i studien. De item som konstruerats föll in i den kategoriseringen 
av motivations- och hygienfaktorer som var tilltänkt utefter Herzbergs kategorisering. 
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Detta styrker att de interna och externa faktorerna faktiskt mätt vad som avsetts vilket 
bidrar till tillförlitligheten till det resultat som presenterats. Det verktyg som tagits fram 
för att mäta de olika faktorerna kan således hävdas vara väl konstruerat utefter 
Herzbergs tvåfaktorsteori. Vidare anser vi att denna kategorisering fortfarande kan vara 
relevant och användbar för att ge djupare förståelse i vilka faktorer som är viktigast att 
satsa på i arbetet för att öka tillfredsställelsen i arbetet. 
 
En svårighet som begrundades redan i utformningen av studien var att skapa en variabel 
som mäter arbetstillfredsställelse. Upplevd arbetstillfredsställelse är ett subjektivt 
begrepp vilket gör att det kan betyda olika saker för olika individer. Begreppet i sig är 
komplext och kan variera på grund av många olika situationsbundna betingelser som till 
exempel sinnesstämning Att konstruera en valid variabel för arbetstillfredsställelse som 
framstår som problematiskt och kan i vår mening vara en av anledningarna till varför 
tidigare studier på området visat på så olika resultat. Beroende på hur denna variabel 
mäts, varierar måhända resultaten. I framtiden bör ytterligare arbete göras för att försöka 
få fram ett bättre sätt mäta arbetstillfredsställelse, som därefter kan bistå att 
standardisera mätprocessen. Vi hävdar vidare att skillnaderna i resultatet mellan denna 
och andra studier på området till viss del kan bero på att tillbörlig hänsyn inte tidigare 
tagits till det unika på varje enskild arbetsplats.  
 
Framtida forskning 
Tidigare studier har funnit en ren ålderseffekt, men dessa har inte testat de variabler som 
undersökts i denna studie. Hade denna studie, likt förväntat, visat på samband mellan 
arbetstillfredsställelse och ålder respektive positivt samband mellan interna faktorer i 
arbetet och arbetstillfredsställelse, så kunde detta nyttjats för att vidga bilden av vad 
som ligger till grund för det ålderssamband som påvisats i flertalet studier. Flera 
faktorer hade kunnat användas för att vidga predicerbarheten och utöka förklaringarna 
kring arbetstillfredsställelse. 
 
Det kan i framtiden vara värdefullt att ytterligare korrigera för arbetsplatsspecifika 
skillnader samt undersöka olika yrkesgrupper (i tidigare studier har detta sällan 
specificerats). Detta för att få en tydligare bild av varför ett eventuellt samband finns. 
Det finns, likt tidigare argumenterat, flera förklaringar till ålderssambandet men de 
behöver i vår mening ytterligare empiriskt stöd. Det skulle även vara intressant att 
införliva ytterligare förklaringsvariablers samband med arbetstillfredsställelse. 
Exempelvis vore det intressant att studera inverkan av i vilken utsträckning eventuella 
samband påverkas av den vikt som individen fäster till arbetet i relation till det övriga 
livet (hur mycket en person identifierar sig med sitt arbete). Ytterligare beaktande bör 
även tas till den språkliga konstruktionen av de påståenden som avser att mäta interna 
och externa faktorer, samt att ställa dessa faktorer i relation till varandra. 
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Appendix 
 
Hej! 
Vi heter Ida Angelholm och Marcus Wollarth och vi studerar till personalvetare vid 
Psykologiska institutionen på Stockholms universitet. För tillfället skriver vi vår C- 
uppsats som kommer att behandla området arbetsmotivation och som en del i detta 
genomför vi denna enkätstudie. 
 
Enkäten består av 25 frågor som endast tar ca 2 -3 minuter att besvara. Deltagandet är 
självfallet frivilligt.   
 
Dina svar kommer att behandlas anonymt och avkodas så det finns ingen möjlighet att 
identifiera just dina svar. Vi är tacksamma om du svarar seriöst och ärligt för att 
undersökningen skall bli så bra så som möjligt.  
 
Vi tackar dig på förhand för din medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Ida Angelholm och Marcus Wollarth 
 
OBS! VÄNLIGEN LÄMNA ENKÄTEN I DE SVARTA 
PLASTSTÄLLEN VID POSTFACKEN I HUS 14 OCH 8. 

 
 
 
1. Kön: 
□ Man 
□ Kvinna 
 
 
2. Ålder 

 
________ år 
 
 

3. Vilken anställningsform har du? 
 
□ Visstidsanställning 
□ Tillsvidareanställning 
□ Annat; ______________________ 
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4. Jag tycker att det är roligt att gå till jobbet  
Instämmer inte alls          Instämmer helt 
  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
5. Jag känner mig engagerad i mitt dagliga arbete 
Instämmer inte alls          Instämmer helt 
  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
Nedan kommer ett antal påståenden som handlar om hur viktiga olika faktorer är för 
din arbetsmotivation. Ringa in det alternativ som bäst passar din åsikt. Skalan sträcker 
sig från 1 som motsvarar �Ganska viktigt� till 5 som innebär �Helt nödvändigt�. 
 
EXEMPEL 
Ganska viktigt           Helt nödvändigt 
 1  2 3 4 5 
 
6. Att arbetet ger mig en känsla av att ha utfört något värdefullt är 
 
 1  2 3 4 5 
 
7. Att jag får göra något jag tycker om är 
 
 1  2 3 4 5  
 
8. Att mitt arbete medför positiva utmaningar är  
 
 1  2   3    4   5   
 
9. Att mitt arbete är intressant och varierande är  
 
 1  2   3    4   5 
 
10.  Att jag lär mig nya saker genom mitt arbete är  
 
 1  2  3  4  5 
 
11. Att min kompetens tas tillvara är  
 
 1  2 3 4  5 
 
12. Att de fysiska arbetsförhållandena är bra är  
 
 1  2  3  4  5 
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13. Att arbete utförs för att förbättra den fysiska arbetsmiljön är 
 
 1  2  3  4  5 
 
14. Att min arbetsinsats uppmärksammas av mina kollegor är 
 
 1  2  3  4  5 
 
15. Att min arbetsinsats uppmärksammas av min närmaste chef är 
 
 1  2   3    4   5 
 
16. Att jag är nöjd med min lön är 
 
 1  2   3    4   5 
  
17. Att min lön är rimlig i förhållande till min arbetsinsats 
 
 1  2   3    4   5 
 
18. Att jag kan påverka viktiga beslut som rör mitt arbete är 
 
 1  2   3    4   5 
 
19. Att jag har förtroende att arbeta självständigt är 
 
 1  2   3    4   5 
 
20. Att stämningen är bra kollegor emellan är 
 
 1  2   3    4   5 
 
21. Att vi kan föra en fri och öppen diskussion på min arbetsplats är 
 
 1  2   3    4   5 
 
22. Att jag är välinformerad om det som rör min del av organisationen är 
 
 1  2   3    4   5 
 
23. Att det är lätt att finna den information jag behöver i mitt arbete är 
 
 1  2   3    4   5 
 
24. Att min närmaste chef är lyhörd för vad som händer på arbetsplatsen är 
 
 1  2   3    4   5 
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25. Att jag kan kommunicera väl med min närmaste chef är 
 
 1  2   3    4   5 
 

Tack så hemskt mycket för ditt medverkande! 


