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Abstract 

Syftet med denna studie är att undersöka hur självskattad arbetstillfredsställelse kan 

prediceras av egenkontroll, arbetsledningsklimat, arbetsgemenskap, stimulans från 

arbetet samt arbetsbelastning. Syftet är även att se om resultatet påverkas av ålder, 

kön och anställningstid. Studien är genomförd på ett privat assistansbolag. 

Bakgrunden till valet av undersökningsområde har sin utgångspunkt i tidigare 

forskning som beskriver att de ovan nämnda variablerna har stor påverkan på den 

totala arbetstillfredsställelsen. Populationen i denna studie är personliga assistenter 

och urvalet består av 53 assistenter. Empirin i studien utgörs av en kvantitativ 

undersökning med hjälp av enkäter. Arbetstillfredsställelsen mättes genom Sigvard 

Rubenowitz instrument PAK, Psykosocial arbetsmiljökartläggning. Resultatet är 

sedan tolkat enligt forskarens riktlinjer, där ett medelvärde över 15 poäng på de olika 

delskalorna beskrivs som en god arbetstillfredsställelse, och studien visar att de 

delskalor som signifikant påverkar den självskattade arbetstillfredsställelsen är 

egenkontroll och arbetsledningsklimat. När hänsyn tas till kön, ålder och tid på 

företaget visar resultatet att det endast finns en signifikant prediktor och denna är 

arbetsledningsklimat.  

 

The purpose of this study is to look at how self-rated job satisfaction can be predicted 

from self-control, work management, working community, work incentive and work 

load. The purpose is also to see if the results are affected when adding the variables 

gender, age and time employed with the company. The study was carried out at a 

private assistance company. The reason this investigation was chosen was that 

previous research shows that the mentioned variables have great impact on the job 

satisfaction. The population in this study consists of personal assistants and the 

sample is 53 assistants. The empirical data in this study consists of a quantitative 

study using questionnaires. The job satisfaction was measured using an instrument 

called PAK, psychosocial work environment survey, developed by Sigvard 

Rubenowitz. The results are interpreted according to Rubenowitz´s guidelines, where 

a mean value over 15 on the different scales is seen as a positive job satisfaction 

score. The results show that variables which predict the self-rated job-satisfaction, are 

self-control and work management. When adding the variables gender, age and time 

employed with the company the results show that the only valid predictor is work 

management. 
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Inledning 

De flesta människor i arbetsför ålder spenderar merparten av sin tid på sitt arbete. Ett 

arbete har olika betydelse för olika personer. Varken arbetet som en inkomstkälla eller 

som en arena för personlig utveckling och en plats för behovstillfredsställande, ska 

underskattas. Högt behovstillfredsställande ger hög arbetstillfredsställelse som 

vanligtvis minskar sjukfrånvaron och personalomsättningen samt ökar prestationen i 

företaget. (Kaufmann & Kaufmann, 2010)  

Arbetstillfredsställelse 

En definition på arbetstillfredsställelse är ett mått på hur människor trivs på sitt 

arbete. Det går att förklara arbetstillfredsställelse som en övergripande känsla av hela 

arbetet eller olika aspekter av arbetet. (Spector, 2007) Spector (2007) beskriver olika 

aspekter som påverkar arbetstillfredsställelsen hos en anställd och dessa är: 

uppskattning, kommunikation, kollegor, karaktären av arbetet, organisationens 

karaktär, organisationens policys och procedurer, lön, utvecklingsförmåga, 

möjligheter att befordras, erkännande, säkerhet, ledning och kontroll. Många företag 

har som mål att tillgodose en anställds sociala behov, behovet av uppskattning, 

behovet av egenkontroll, behovet av att göra egna val och behovet av ett stimulerande 

arbete. Detta handlar vanligtvis om att ge anställda olika former av belöningar, i en 

vid bemärkelse. (Kaufmann & Kaufmann, 2010) Kaufmann & Kaufmann (2010) 

beskriver belöningar som alla slags belöningar med ursprung i arbetssituationen som 

är kopplade till positiv tillfredsställelse. Forskarna beskriver vidare att detta kan 

handla om hur intressant arbetet är, hur goda relationerna är på arbetsplatsen, i vilken 

utsträckning arbetet är självständigt och flexibelt men även materiella ting så som lön 

och extra förmåner.  

 

Rubenowitz (2004) beskriver att han efter kartläggning, och i samstämmighet med 

andra forskningsrön, tror sig har hittat de faktorer som har störst påverkan på 

arbetstillfredsställelsen. Dessa faktorer är egenkontroll, positivt arbetsledningsklimat, 

stimulans från arbetet, god arbetsgemenskap och optimal arbetsbelastning. 

Rubenowitz beskriver vidare att alla bör ha möjlighet att inom vissa gränser själva 

kunna styra över arbetstakten och det är viktigt att personen själv kan bestämma hur 

arbetet ska utföras, vilket är hans definition av begreppet egenkontroll. Det är också 

viktigt med ett gott samarbetsklimat mellan över- och underordnade samt att en 
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person på sitt arbete ska känna att den har möjlighet att använda sina anlag, 

förutsättningar och kunskaper. Det bör också finnas goda förutsättningar för bra 

trivsel på arbetsplatsen och bra kontakt med arbetskamraterna. Arbetsbelastningen bör 

uppfattas som optimal i såväl psykisk som fysisk bemärkelse. Författaren beskriver 

vidare att i ju större utsträckning dessa faktorer upplevs som positiva desto större har 

det visat sig att den personliga arbetstillfredsställelsen är. Detta i sin tur påverkar den 

anställde i form av färre stressreaktioner och frånvaro i lägre utsträckning. 

(Rubenowitz, 2004) 

 

Forskning visar att ålder och arbetstillfredsställelse är relaterade till varandra. Hur 

denna relation ser ut är forskarna oense om. Spector (2007) refererat till Wright and 

Hamiltons (1978) studie då han presenterat att äldre personer är mer tillfredsställda 

med sina arbeten än vad yngre personer är. Detta på grund av att yngre personer har 

högre förväntningar på sina arbetsplatser och arbeten och att äldre personer är mer 

accepterande.  En annan aspekt som påverkar detta är att äldre personer i regel har 

bättre arbeten och har mer erfarenhet än vad yngre personer har. 

  

En arbetsplats med en otillfredsställande arbetsmiljö kan föra stora problem med sig. 

Detta kan handla om bland annat låg arbetsmotivation och produktivitet, 

psykosomatiska besvär hos de anställda, relativt hög kort- och långtidssjukfrånvaro 

eller att de anställda har en benägenhet att ofta byta arbetsplats vilket gör att företaget 

förlorar bra medarbetare. (Rubenowitz, 2004)  

 

De vanligaste teorierna om arbetstillfredsställelse kan delas upp i två olika typer: 

innehållsteorier och processteorier. Innehållsteorierna har utgångspunkten i olika 

faktorer som påverkar attityden och det kan exempelvis handla om personliga 

förväntningar, behov och värderingar. Processteorier utgår från hur sådana faktorer, 

som samspelar med själva arbetet, bidrar till att utveckla arbetstillfredsställelsen hos 

personer. (Kaufmann & Kaufmann, 2010) 

 

Herzbergs traditionella motivationsteorier är ett exempel på innehållsteorier, här 

tillämpade i teorier om arbetstillfredsställelse. Arbetsmotivation är ett begrepp som är 

nära besläktat med arbetstillfredsställelse. Det finns studier som pekar på att 
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motiverade medarbetare trivs bättre och har bättre arbetstillfredsställelse än de som är 

omotiverade. (Herzberg, 1999)  

Herzberg identifierade olika variabler i sin tvåfaktorsteori om arbetsmotivation som 

han menar spelar in i hur personer trivs och vantrivs på arbetet. I hans teori finns det 

så kallade hygienfaktorer såsom exempelvis lön, arbetssäkerhet och relation till 

överordnade. Det finns också motivationsfaktorer såsom exempelvis att arbetet är 

utmanande, att man har ett ansvar på arbetet och erkännande. Detta erkännande kan 

vara från både kollegor och överordnade. (Granberg, 2003) Dessa hygienfaktorer 

skapar vantrivsel när de inte finns, men inte nödvändigtvis trivsel då de finns. På 

samma sätt skapar motivationsfaktorer trivsel då de finns men inte nödvändigtvis 

vantrivsel då de inte finns. (Herzberg, 1999) 

Att arbeta som personlig assistent 

I LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, finns olika insatser 

som kan ges till personer med särskilda behov. En av dessa insatser är personlig 

assistans och det är ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal 

personer och dessa kallas för personliga assistenter. (LSS, 1993:387) Det finns flera 

olika sätt att administrera personlig assistans där kommunen är den största 

arbetsgivaren men det finns även kooperativ och privatägda företag som arbetar med 

detta. På den enskilda arbetsplatsen kan sedan arbetet skilja sig åt genom antalet 

personer i arbetslaget, arbetstider, brukarens behov och mycket annat. 

 

Att arbeta som personlig assistent innebär att arbetet utförs i relation till brukaren. 

Vissa brukare är i behov av ett stort antal assistenter och trots att de flesta arbetar 

självständigt tillsammans med brukaren ingår de ofta i en grupp, ett arbetslag. En 

grupp kan beskrivas som en samling människor som arbetar mot ett och samma mål, 

som påverkar varandra, är psykologiskt medvetna om varandra men det kan också 

vara enskilda individer som uppfattar sig själva som en grupp. De gemensamma 

målen som gruppen arbetar efter kan innehålla såväl arbetsmål som mål att 

tillfredsställa sociala och psykologiska behov. (Fagerlund & Frisk, 2003) 

 

Utbyte av budskap är en vanlig definition av begreppet kommunikation och i 

sammanhanget finns alltid en sändare och en mottagare. Det finns flera olika sätt att 

kommunicera och det är bland annat genom verbal kommunikation, mimik, gester, 
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beröring och att aktivt lyssna utan att säga något. I arbetet som personlig assistent sker 

dagligen flera typer av samtal och det kan handla om kommunikation med brukaren 

och/eller med brukarens anhöriga eller kollegor i arbetslaget. Bristande 

kommunikation kan på flera sätt påverka gruppen och skapa konflikter inom 

arbetslaget och detta kan, som tidigare beskrivits, påverka arbetstillfredsställelsen på 

arbetsplatsen. Därmed är samtal och kommunikation viktigt på en väl fungerande 

arbetsplats. (Fagerlund & Frisk, 2003) 

 

En annan viktig aspekt i arbetstillfredsställelsen, hos såväl personliga assistenter som 

inom övriga yrken, är upplevelsen av stress i arbetsmiljön. Det finns olika typer av 

stress och det kan delas upp i fysiska, psykiska och sociala stressorer. Fysiska 

stressorer kan exempelvis handla om buller, damm eller rök. Psykologiska stressorer 

kan exempelvis vara för stora krav på arbetsplatsen, dåligt samvete för familjen då 

personen arbetar för mycket eller känslan av att inte ha inflytande över sin egen 

situation. Sociala stressorer kan vara känslan av att kraven, i det sociala nätverket 

personen befinner sig i, överstiger personens upplevelse av vad som är möjligt. Det är 

för enkelt att säga att arbetet är det som avgör hur stressad en person är. Det finns 

oftast flera andra aspekter som påverkar, men arbetet kan ofta vara en del av 

förklaringen av individens stressnivå. (Fagerlund & Frisk, 2003)  

 

Jönsson (2005) undersöker arbetstillfredsställelse och arbetsmiljö i human service 

organisations och studien påvisar hur viktigt det är med tydliga mål. Hon menar att 

organisationer som arbetar nära människor, så kallade human service organisations, 

sällan har tydliga verksamhetsmål utan väldigt vaga och komplexa sådana. De 

politiska mål som ska följas har ofta utrymme för tolkning. Beskrivningar, såsom att 

ta hand om, vårda eller lära, innehåller stort utrymme för egen tolkning och detta blir 

problematiskt i vissa utav dessa organisationer. Problemet ligger i att när mål inte är 

väldefinierade och tydliga är det svårt för den anställde att veta när arbetsuppgiften är 

utförd och detta i sin tur leder till lägre arbetstillfredsställelse, enligt Jönsson.  

 

På grund av den ovanstående redovisade problematiken i assistansbranschen finns 

anledning att undersöka arbetstillfredsställelse på ett företag i denna bransch.  
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Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur personliga assistenter upplever 

arbetstillfredsställelse på ett företag. Detta kommer sedan att jämföras med de olika 

delskalorna egenkontroll, arbetsledningsklimat, stimulans från arbetet, 

arbetsgemenskap och arbetsbelastning för att besvara vår frågeställning.  

 

Frågeställningar 

1. Hur påverkas den självskattade arbetstillfredsställelsen av egenkontroll, 

arbetsledningsklimat, stimulans från arbetet, arbetsgemenskap och arbetsbelastning på 

det aktuella företaget? 

2. Hur påverkas resultatet av variablerna kön, ålder och anställningstid på företaget? 

 

Metod 

För att möjliggöra denna studie om anställdas arbetstillfredsställelse användes en 

kvantitativ undersökning med hjälp av enkäter. 

Urval 

Företaget som studien utfördes på är ett assistansbolag som har funnits sedan 2001 

och som administrerar personlig assistans till personer med funktionsnedsättning 

enligt LSS. Organisationen består av totalt tolv kontor runt om i Sverige med 

utgångspunkt i Stockholmsområdet. Företaget har totalt cirka 1200 anställda 

assistenter samt cirka 50 tjänstemän och de administrerar assistans till cirka 230 

kunder. Företaget består av fyra verksamhetsgrenar varav den ena är personlig 

assistans. I övrigt tillhandahåller företaget rehabilitering, omsorg och hemtjänst.  

 

Populationen i denna studie är personliga assistenter på det ovan beskrivna företaget 

och urvalet är deras anställda på en avgränsad del av verksamheten, det vill säga 70 

stycken personliga assistenter. Utav dessa fick besvarade 53 personer enkäten och 

svarsfrekvensen blev därmed 76 %. Respondenterna i studien består utav 19 män och 

34 kvinnor vilket innebär en procentuell fördelning på 36 % män och 64 % kvinnor. 

Deltagarna är i åldrarna mellan 19 och 59 år med ett medelvärde på 30 år. 
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Mätinstrument 

Mätinstrumentet, som är en enkät, börjar med en bakgrundsdel med frågor om ålder, 

kön och tid i anställningen samt en fråga om den generella arbetstillfredsställelsen, 

där respondenten får skatta tillfredsställelsen mellan ett och fem, där ett är mycket 

dåligt och fem är mycket bra. Den andra delen i enkäten är ett instrument med 

utgångspunkt i ett test som heter PAK (Psykosocial arbetsmiljökartläggning) som är 

skapat av forskaren Sigvard Rubenowitz. Instrumentet är validerat för mätning av 

psykosociala faktorer i arbetslivet. (Rubenowitz, 2004) Detta instrument består utav 

fem olika delskalor vilka mäter olika aspekter som påverkar arbetstillfredsställelsen. 

De olika delskalorna i testet är egenkontroll, arbetsledningsklimat, stimulans från 

arbetet, arbetsgemenskap och arbetsbelastning. Varje delskala består av fem frågor 

som respondenten besvarar genom fem olika svarsalternativ. Ett exempel på en fråga i 

enkäten är ”Har du möjlighet att få stöd och uppmuntran från närmast överordnade, 

när arbetet känns besvärligt?” För att förenkla och förkorta detta test valdes att 

förändra testets svarsalternativ så att det hela tiden stäcker sig från negativt till 

positivt istället för de olika svarsalternativ som finns i det befintliga testet. Innan 

förenklingen gjordes kunde svarsalternativen vara 1. Alltid, 2. För det mesta, 3. 

Ibland, 4. För det mesta inte, 5. Aldrig. Efter att förenklingen gjordes skevs samtliga 

siffror ut men endast Aldrig och Alltid i text. Dock har inga förändringar gjorts i 

frågorna utan endast i svarsalternativen. 

 

Totalt kan varje respondent få ett värde mellan 5-25 på vardera delskala. 

Avslutningsvis i enkäten finns en möjlighet för respondenten att lägga till övriga 

kommentarer. Tolkningen av resultatet gjordes i enlighet med Rubenowitz (2004) 

som beskriver att det generellt är önskvärt att värdena på samtliga fem delskalor 

överstiger 15 poäng, vilken motsvarar ett godtagbart medelvärde. Får respondenterna 

värden under 10 ska detta ses som låg arbetstillfredsställelse och han uppmanar då 

arbetsledningen att se detta som en larmsignal. Eftersträvansvärt är ett få ett värde 

kring 20 och allt däröver ses som mycket god arbetstillfredsställelse. Eftersom 

revidering gjorts i testet har ett Cronbachs Alpha test utförts, för att testa frågornas 

interna samstämmighet och reliabilitet. Detta resulterade i ett värde på 0,94 och detta 

innebär att frågorna i formuläret korrelerar starkt med varandra. 
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I bearbetningen av materialet upptäcktes att variablerna ålder och tid på företaget var 

skeva och därför gjordes dessa kontinuerliga variabler om till dikotoma variabler. 

Respondenterna är därmed uppdelade i två ålderskategorier: de som är 26 och yngre i 

Grupp 1 och de som är 27 och äldre i Grupp 2. Denna fördelning gjordes efter att en 

frekvenstabell visade en fördelningen av åldrarna i studien. Resultatet visade att 

ungefär 50 % av respondenterna är under 26 år. På samma sätt delades även 

respondenterna in efter hur lång tid de varit anställda på företaget. De som varit 

anställda 16 månader eller kortare är Grupp 1 och de som varit anställda i 17 månader 

och längre är Grupp 2. Även denna fördelning gjordes efter resultatet av en 

frekvenstabell då ungefär 50 % varit anställda i 16 månader eller kortare.  

Procedur 

Studien genomfördes genom ett besök på arbetsplatsen vid ett förbestämt tillfälle då 

flest anställda var på plats. Det lämnades då ut enkäter till deltagarna personligen. De 

som inte fanns tillgängliga vid det tillfället fick ändå möjlighet att delta då det 

lämnades enkäter på företaget som senare hämtades. Det lämnades även vid detta 

tillfälle kuvert så att deltagarna skulle ha möjlighet att förbli helt anonyma i 

deltagandet. Målet med datainsamlingen var att få sammanlagt 70 stycken enkäter 

besvarade. Enkäterna lämnades ut personligen för att öka chansen att få en hög 

svarsfrekvens.  

Statistiska metoder 

Insamlad data har kodats i SPSS. (PASW Statistics Data Editor 18) Därefter har detta 

analyserats med hjälp utav Descriptives där medelvärden, standardavvikelse och antal 

deltagare visas på de olika variablerna som undersöks. I frågeställningen finns en 

beroende variabel, självskattad arbetstillfredsställelse, som är kontinuerlig. Sedan 

finns flera oberoende variabler som även de är kontinuerliga. Dessa variabler är 

egenkontroll, stimulans från arbetet, arbetsgemenskap, arbetsbelastning och 

arbetsledningsklimat. Efter inkodning summerades frågorna i varje delskala till en 

summavariabel som representerar de oberoende variablerna. På grund utav typen 

variabler genomfördes en Multipel Regressionsanalys med självskattad 

arbetstillfredsställelse som beroende variabel och egenkontroll, arbetsledningsklimat, 

arbetsgemenskap, stimulans från arbetet och arbetsbelastning som oberoende 

variabler. Därefter genomfördes ytterligare en Multipel Regressionsanalys med 
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ovanstående nämnda oberoende variabler men också med variablerna kön, ålder och 

tid på företaget. Med hjälp utav de oberoende variablerna undersöks om delskalorna 

kan predicera den självskattade arbetstillfredsställelsen hos respondenterna.  

Etiska principer 

I studien tas hänsyn till etiska principer och dessa är ärlighet och öppenhet med 

informationen kring studien samt att inte ge deltagarna någon vilseledande 

information. Alla deltagare har gett sitt samtycke, de vet vad studien går ut på och hur 

data kommer att behandlas. Deltagandet i studien var frivilligt och respondenterna 

hade rätt att avbryta när som helst under studiens gång. Data har behandlats 

konfidentiellt. Dessa etiska principer förklarades på ett försättsblad på enkäthäftet. 

(Graziano & Raulin, 2010) 

Resultat 

I detta kapitel kommer data från den kvantitativa undersökningen att presenteras.  

 

I Tabell 1 presenteras medelvärdena av de kontinuerliga variablerna ålder och tid på 

företaget, beräknat i antal månader. Det är totalt 53 personer som har deltagit i 

studien, varav 19 män och 34 kvinnor. Medelåldern bland deltagarna var 29,60 år och 

deltagarna var mellan 19 och 59 år. I genomsnitt har deltagarna arbetat 20,18 månader 

på det aktuella företaget. Variablerna ålder och tid på företaget visade sig vara skeva 

då majoriteten av alla deltagare var unga och hade arbetet kort tid på företaget. 

Fortsatt i studien används dessa variabler som dikotoma variabler.  

 
Tabell 1: Beskrivande statistik.  

Beskrivning av deltagarnas åldrar, kön och antal arbetade månader på företaget (n=53). 

Variabel Män (N=19) Kvinnor (N=34) Total (N=53) 

 

M SD M SD M SD 

Ålder 28,31 10,42 30,32 9,35 29,60 9,69 

Tid på företaget  17,94 17,61 21,44 12,37 20,18 14,40 

 

Figur 1 visar fördelningen av den självskattade arbetstillfredsställelsen. Det är totalt 

32 personer i studien som har skattat sin arbetstillfredsställelse som fyra och fem 

vilket motsvarar bra och mycket bra arbetstillfredsställelse. Det är 21 personer som 

har lägre skattade värden och som har skattat sin arbetstillfredsställelse som två eller 

tre. Ingen i studien har klassat sin arbetstillfredsställelse som mycket dålig, det vill 
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säga angivet en etta på denna fråga i enkäten. Totalt har 40 % av alla respondenter 

skattat sin arbetstillfredsställelse som bra.  

 

 
Figur 1: Fördelning av självskattad arbetstillfredsställelse (n=53).  

 

Efter ett oberoende t-test, med ålder, kön och tid på företaget som beroende och de 

olika delskalorna som oberoende, kan konstateras att variablerna ålder och tid på 

företaget inte gav någon signifikant påverkan på de olika delskalorna egenkontroll, 

arbetsledningsklimat, stimulans från arbetet, arbetsgemenskap och arbetsbelastning. 

Det visade sig att det finns en signifikant könsskillnad (p-värde 0,04) i upplevelsen av 

arbetsgemenskap vid fortsatt analys. Resultatet av detta presenteras i Tabell 2.  
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Tabell 2: Presentation av resultat från 3 oberoende t-test (n=53).  

Variabler Tid på företaget Ålder Kön 

 

M (SD) p M (SD) p M (SD) p 

Egenkontroll             

Grupp 1 15,75(3,99) 

 

16,04(4,28) 

 

15,31(4,12) 

 Grupp 2 15,36(3,67) 0,71 15,11(3,31) 0,38 15,70(3,68) 0,73 

Arbetsledningsklimat             

Grupp 1 16,03(4,84) 

 

17,23(5,35) 

 

16,89(4,71) 

 Grupp 2 15,92(4,90) 0,93 14,78(3,98) 0,65 15,47(4,87) 0,30 

Stimulans             

Grupp 1 16,61(5,04) 

 

17,42(4,87) 

 

16,74(4,9) 

 Grupp 2 17,00(4,21) 0,76 16,18(4,38) 0,33 16,82(4,55) 0,95 

Arbetsgemenskap             

Grupp 1 16,07(3,86) 

 

16,73(4,42) 

 

17,59(3,82) 

 Grupp 2 16,20(3,87) 0,90 15,55(3,13) 0,27 15,32(3,64) 0,04* 

Arbetsbelastning             

Grupp 1 14,89(3,71) 

 

14,58(3,48) 

 

14,94(3,37) 

 Grupp 2 15,04(3,05) 0,87 15,33(3,32) 0,42 14,97(3,44) 0,98 

Skattad 

arbetstillfredsställelse             

Grupp 1 3,71(1,05) 

 

3,85(0,92) 

 

3,68(1,00) 

 Grupp 2 3,56(0,96) 0,58 3,44(1,05) 0,15 3,62(1,01) 0,82 
*= P-värde < 0,05 

**Grupp 1 i variabeln Tid på företaget är personer som arbetat <16 (n=28) månader på 

företaget, grupp 2 är de som arbetat >16 månader (n=25).  

***Grupp 1 av ålderskategorierna är personer som är <26 år (n=26) och Grupp 2 är personer 

som är >26 år (n=27).  

****För de olika könen står Grupp 1 för män (n=19) och Grupp 2 för kvinnor (n=34). 

 

Resultatet visar att män känner starkare arbetsgemenskap än vad kvinnorna i studien 

gör. Männen har ett medelvärde på 17,59 medan kvinnorna har ett värde på 15,32. Se 

Tabell 2 för samtliga medelvärden av de olika delskalorna. 

Hur påverkas den självskattade arbetstillfredsställelsen av egenkontroll, 

arbetsledningsklimat, stimulans från arbetet, arbetsgemenskap och 

arbetsbelastning på det aktuella företaget? 

 

För att besvara frågeställningen genomfördes en multipel regressionsanalys. Analysen 

visar ett Adjusted R Square på 0,60 vilket innebär att 60 % av den självskattade 

arbetstillfredsställelsen går att förklara genom variablerna egenkontroll, 

arbetsledningsklimatet, stimulans från arbetet, arbetsgemenskap och arbetsbelastning. 
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Ett p-värde på 0,00 visar att det finns en eller flera signifikanta prediktorer. Vidare i 

analysen går att utläsa att arbetsledningsklimatet (p-värde 0,01) och egenkontroll (p-

värde 0,05) är de signifikanta prediktorerna. Arbetsledningsklimatet är den variabel 

som visar på starkast signifikant samband. I Tabell 3 presenteras samtliga p-värden i 

de olika delskalorna.  

 

Tabell 3: Presentation av regressionsanalys (n= 53). 

Variabler B Std.Error p 
95% 

Konfidensintervall  

        Lower Upper 

Egenkontroll           

 
0,08 0,04 0,05* 0,00 0,15 

Arbetsledningsklimat         

 
0,07 0,03 0,01* 0,02 0,13 

Stimulans           

 
0,04 0,03 0,19 -0,02 0,11 

Arbetsgemenskap           

 
0,02 0,04 0,64 -0,06 0,09 

Arbetsbelastning           

 
0,00 0,03 0,95 -0,06 0,07 

*= P-värde < 0,05 

Hur påverkas resultatet av kön, ålder och anställningstid på företaget? 
 

För att besvara frågeställningen om hur resultatet påverkas av variablerna kön, ålder 

och tid på företaget genomfördes en ny multipel regressionsanalys där dessa variabler 

lades till. Analysen visar ett Adjusted R Square på 0,58 vilket innebär att 58 % av den 

självskattade arbetstillfredsställelsen går att förklara genom variablerna egenkontroll, 

arbetsledningsklimatet, stimulans från arbetet, arbetsgemenskap, arbetsbelastning, 

kön, ålder och tid på företaget. Ett p-värde på 0,00 visar att det finns en eller flera 

signifikanta prediktorer.  

 

Vidare i analysen går att utläsa att arbetsledningsklimatet (p-värde 0,02) är fortsatt 

signifikant medan egenkontroll inte längre är signifikant (p-värde 0,10). I Tabell 4 

presenteras samtliga p-värden i de olika delskalorna. 
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Tabell 4: Presentation av regressionsanalys  

Presentationen inkluderar variablerna kön, ålder och anställningstid (n= 53).  

Variabler B Std.Error P-värde 
95 % 

Konfidensintervall*  

    
Lower Upper 

Egenkontroll           

 
0,07 0,04 0,10 - 0,01 0,15 

Arbetsledningsklimat         

 
0,07 0,03 0,02*  0,01 0,13 

Stimulans           

 
0,04 0,03 0,20 - 0,03 0,12 

Arbetsgemenskap           

 
0,02 0,04 0,55 - 0,06 0,09 

Arbetsbelastning           

 
0,01 0,03 0,89 - 0,07 0,08 

Kön           

 

0,11 0,21 0,62 - 0,32 0,54 

Ålder           

 

- 0,06 0,20 0,78 - 0,47 0,36 

Tid på företaget           

  - 0,15 0,20 0,46 - 0,54 0,25 
*= P-värde < 0,05 

3.2 Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis visar resultatet att de delskalor som påverkar den självskattade 

arbetstillfredsställelsen är egenkontroll och arbetsledningsklimat. När hänsyn tas till 

kön, ålder och tid på företaget visar resultatet att det endast finns en signifikant 

prediktor och denna är arbetsledningsklimatet.  
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Diskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka om de olika delskalorna i 

arbetstillfredsställelsetestet kan predicera den självskattade arbetstillfredsställelsen. 

Det visade sig efter analys av data att de två skalorna som signifikant kunde predicera 

arbetstillfredsställelsen var arbetsledningsklimat och egenkontroll. Vi tycker att det är 

intressant då det enligt tidigare forskning har visat att arbetsledningen har en viktig 

del i hur anställda trivs på arbetet. Herzbergs motivationsteori är en teori som 

beskriver relation till överordnade som en viktig faktor för att trivas på arbetet. Denna 

faktor ska påverka arbetstillfredsställelsen och resultatet i studien stämmer överens 

med tidigare forskning, då resultatet säger att arbetstillfredsställelse kan prediceras 

med variabeln arbetsledningsklimat. 

 

Upplevelsen av egenkontroll var den andra utav variablerna som visade sig ha 

signifikant betydelse för arbetstillfredsställelsen. Vi kopplar ihop denna variabel med 

en känsla av att ha kontroll över sin egen arbetssituation och därmed har denna 

variabel att göra med stress på arbetet. Enligt Fagerlund och Frisk (2003) är en viktig 

aspekt i arbetstillfredsställelsen upplevelsen av stress i arbetsmiljön. Både fysiska, 

psykiska samt sociala stressorer spelar in och Rubenowitz har i testet PAK använt sig 

utav frågor som exempelvis ”Vilka möjligheter har du att själv bestämma 

arbetstakten?” vilket mäter de psykiska stressorerna. Därmed kan konstateras att 

resultatet i vår studie stämmer överens med tidigare forskning, som säger att 

stressfaktorer påverkar arbetstillfredsställelsen. 

 

I tolkningen av resultatet framkom att det totala medelvärdet för de olika delskalorna 

låg mellan 14,96 - 16,79, var för sig, vilket är bra värden vid jämförelsen med  

Rubenowitz riktlinjer. Rubenowitz menar att ett önskvärt värde ligger över 15 och att 

eftersträvansvärt är positiva värden på runt 20. Det är intressant att det är positiva 

höga värden i organisationen, vilket kan ses som ett bra tecken på att de anställda trivs 

på arbetsplatsen. 

 

En intressant iakttagelse vi gjort då vi delat upp personalen i två kategorier var att 

hälften utav respondenterna hade varit anställda 16 månader eller mindre. Det är en 
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relativt kort anställningsperiod, enligt oss. Rubenowitz skriver i sin forskning att de 

anställda som har en lägre arbetstillfredsställelse har en benägenhet att ofta byta 

arbetsplats, vilket gör att företaget förlorar bra medarbetare. Vi kopplade samman 

detta med den låga anställningstiden hos merparten av personalen och trodde till en 

början att detta skulle ha stor inverkan på resultatet. Efter kontroll av denna variabel 

visade det sig att det inte fanns något samband mellan variabeln tid på företaget och 

arbetstillfredsställelse. Detta strider mot tidigare presenterad forskning. 

Detta skulle dock kunna bero på att företaget har anställt många personer på korttid då 

de har expanderat kraftigt i storlek och därmed kan det vara en orsak till att stor del av 

personalen har en förhållandevis kort anställningstid.    

 

I genomgången av tidigare forskning fann vi ett samband mellan variablerna ålder och 

arbetstillfredsställelse. Den tidigare forskningen visade att äldre personer generellt har 

högre arbetstillfredsställelse än yngre (Spector, 2007). Anledningen till detta skulle 

vara att yngre personer har högre förväntningar på sina arbeten och äldre personer är 

mer accepterande.  Då vi tittade på åldersfördelningen i vårt urval och såg att hälften 

av de tillfrågade var under 26 år antog vi därför att arbetstillfredsställelsen totalt 

skulle bli ganska låg. Vi hittade däremot ingen skillnad i resultat då vi kontrollerade 

för ålder i vår studie. 

 

Avslutningsvis vill vi påpeka att vi inte kan dra några generella slutsatser utifrån 

denna studie då vi har ett begränsat urval. Även det faktum att fördelningarna i tid på 

företaget och ålder på respondenterna inte var normalfördelad som kontinuerliga 

variabler, påverkar antagligen studiens resultat. Vi har inte heller haft möjlighet att 

jämföra studiens resultat med en liknande studie där samma mätinstrument använts 

och därmed har vi inga medelvärden från verkligheten att jämföra resultatet med. 

Studien har en svarsfrekvens på 76 %, vilket är okej, men eftersom vi inte kan veta 

vad de personer som inte svarat på enkäten tyckte och tänkte kan detta påverka 

resultatet negativt. Likaså det faktum att vi inte har fått möjlighet att jämföra studiens 

fördelningar på kön, ålder och tid på företaget med hur det faktiskt ser ut på den 

aktuella avdelningen kan påverka resultatet. Vi vet på grund av detta inte om vårt 

urval representerar företaget.  
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Förslag till vidare forskning 

Vi tror att arbetstillfredsställelsen till stor del påverkas av den arbetsplats som 

personen arbetar på och hur det dagliga arbetet med brukaren ser ut. Därmed skulle 

det vara intressant att undersöka arbetstillfredsställelsen på liknande sätt, men även 

inhämta information om vilket specifikt arbetslag personen tillhör. På detta sätt skulle 

forskaren kunna se variationen i svaret och eventuellt om det har något samband med 

något specifikt problem på den enskilda arbetsplatsen. Som Fagerlund och Frisk 

beskriver, kan arbetet som personlig assistent variera beroende på exempelvis antalet 

personer i arbetslaget, arbetstider och brukarens behov. Därför tror vi att det skulle 

vara intressant att undersöka just detta. 

 

Vi har även läst i tidigare forskning att aspekter som påverkar arbetstillfredsställelsen 

även kan vara belöningar i form av lön eller befordran (Kaufmann & Kaufmann, 

2010). I testet PAK som vi använde i vår studie togs inte hänsyn till dessa variabler. 

Vi tog ställning till ifall vi skulle lägga till frågor om upplevelse av lön och/ eller 

möjligheter till befordran, men beslutade oss för att inte ta med detta på grund av den 

begränsade storleken på studien. Vi tror att en intressant fortsättning hade varit att ta 

med dessa variabler för att se om och hur dessa påverkar resultatet. 

 

Vidare beskriver Rubenowitz att en hög arbetstillfredsställelse leder till att de 

anställda får färre stressreaktioner och lägre frånvaro av olika typer. Vår studie 

undersökte inte effekterna utav arbetstillfredsställelsen men en studie med mer 

resurser skulle kunna undersöka exempelvis sjukfrånvaron och jämföra den med 

arbetstillfredsställelsen på det aktuella företaget. 
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