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Liza Danielsson och Malin Roos 

 

 

Med avseende på det omfattande antalet timmar en anställd spenderar på sin 

arbetsplats är det av största vikt att denne trivs i sitt arbete. 

Arbetstillfredsställelse är en känslomässig respons som uppstår när individen 

uppfyller sina arbetsvärderingar. Tidigare forskning finns vad gäller 

vårdanställdas upplevelse av arbetstillfredsställelse men saknas om 

människor som arbetar i tingyrken. Syftet med studien var att finna en 

generell essens i upplevelsen av arbetstillfredsställelse i ting- respektive 

människoyrken, samt jämföra faktorer mellan yrkestyperna. Genom en 

nätbaserad, öppen, skriftlig intervju samlades kvalitativa data in från 67 

personer med jämn fördelning över respektive yrkestyp. Resultatet visade att 

den största skillnaden mellan yrkestyperna var att anställda i tingyrken 

upplever arbetstillfredsställelse vid användandet och utvecklandet av 

färdigheter, medan anställda i människoyrken upplever starkare 

arbetstillfredsställelse när de får hjälpa en annan människa. Anställda i båda 

yrkestyperna upplevde arbetstillfredsställelse med trevliga kollegor, vid 

lagom hög arbetsbelastning och när de fick bekräftelse från andra. 
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Inledning 

 

I dagens samhälle är arbete en nödvändighet för att kunna försörja sig och även en 

sysselsättning som många kan komma att identifiera sig själva med. Med tanke på det stora 

antalet timmar en människa spenderar på sin arbetsplats, går det inte att försumma vikten av 

att trivas i sitt arbete. År 2018 var cirka 5,8 miljoner människor i åldern 20–64 år i Sverige, av 

dessa var hela 4 785 000 sysselsatta (Arbetslöshetsrapporten, 2019). Med andra ord är det en 

stor del av Sveriges befolkning som spenderar mer eller mindre tid på en arbetsplats. Beroende 

på bransch och yrke varierar dessutom hur en arbetsdag ser ut. Arbetstillfredsställelse är en av 

de mest undersökta variablerna när det kommer till undersökningar kring organisationer 

(Spector, 1997). Eftersom ett arbete aldrig är det andra likt är det av stor vikt att undersöka hur 

arbetstillfredsställelse kan uppnås beroende på yrke och bransch.  

Tidigare forskning är begränsad till specifika yrken, specifika faktorer och även hur 

arbetstillfredsställelse påverkar individen och arbetet på diverse sätt. Forskning som istället 

fokuserar på en mer generell yrkestyp skulle underlätta för organisationer då de utifrån vilket 



 

 

typ av arbete som de anställda utför kan lägga fokus på och förbättra de faktorer som är mest 

relevanta och avgörande för de anställdas arbetstillfredsställelse. Denna studie kommer därför 

att undersöka essensen i vad som bidrar till upplevelsen av arbetstillfredsställelse i människo- 

respektive tingyrken, samt jämföra faktorer mellan de två yrkestyperna för att identifiera 

likheter och skillnader. I denna studie kommer termen människoyrke användas som benämning 

på ett yrke där de anställdas arbete handlar om att dagligen stödja, vårda och/eller hjälpa andra 

människor, såsom patienter eller brukare. Ett exempel på ett sådant yrke är sjuksköterska. I 

uppsatsen kommer termen tingyrke användas som benämning på ett yrke där de anställda 

arbetar med diverse uppgifter som innefattar och berör objekt, administration eller arbete enbart 

med andra arbetskollegor. Arbetet i ett tingyrke innefattar alltså inte kontakt med andra 

människor i samma utsträckning som arbetet i ett människoyrke innebär. Ett exempel på ett 

sådant yrke är lastbilschaufför. 

 

 

Arbetstillfredsställelse 

 

Arbetstillfredsställelse innebär, vilket även är definitionen som kommer användas i denna 

studie, att individen har ett arbete som bidrar till att individen uppfyller eller kan uppfylla sina 

arbetsvärderingar. Tillfredsställelsen upplevs genom att individen får en känslomässig respons 

på sitt värdeomdöme. Individen känner denna tillfredsställelse när arbetet uppfyller individens 

värderingar. Värderingarnas betydelse för individen kommer avgöra styrkan på den 

känslomässiga responsen. På samma sätt kan individen känna olika grad av missnöje när 

arbetet inte uppfyller individens värderingar (Henne & Locke, 1985). Dessa värderingar 

innefattar tankar kring vad individen vill få ut av sitt arbete och varierar som tidigare nämnt 

från individ till individ. Trots detta finns det en del gemensamma önskemål om vad ett arbete 

ska bidra till, dessa är bland annat personlig utveckling och autonomi, en känsla av intresse och 

att arbetet är givande, rolltydlighet och rollkongruens samt frihet från fysisk ansträngning och 

slit. Vidare är det önskvärt om arbetet individen utför ersätts i form av en rättvis lön, i 

förhållande till andra som utför likvärdigt arbete, som täcker individens kostnader. Rättvisa, 

uppnåeliga och strukturerade lönehöjningar är också önskvärt på arbetsplatsen. Arbetet ska 

utföras i lämpliga, trygga och attraktiva miljöer på lämpliga tider och redskap som krävs för att 

utföra arbetet ska finnas tillgängliga. Arbetskollegorna ska helst dela likvärdiga värderingar 

och underlätta utförandet av arbetet. Chefen ska med fördel vara omtänksam, konsistent, ärlig, 

kompetent och även kunna inkludera anställda i olika beslutstaganden. Slutligen ska även 

organisationen visa respekt gentemot de anställda och deras värderingar och ska även vara 

kompetent och effektiv på så vis att till exempel produkten de står för och arbetar med är bra 

och att det finns ett tydligt mål som organisationen strävar mot (Henne & Locke, 1985).  

  

 

Individuella skillnader avseende arbetstillfredsställelse 

 

Trots generella faktorer skiljer det sig åt från individ till individ i frågan om vad som bidrar till 

arbetstillfredsställelse. Personlighet har bland annat visat sig spela roll vad gäller vilka 



 

 

arbetsuppgifter som anses vara underhållande. En person som har låg grad av vänlighet 

upplever arbetsuppgifter som kräver hög grad av vänlighet som tråkiga, likväl som att en person 

som har låg grad av samvetsgrannhet upplever arbetsuppgifter som kräver hög grad av 

samvetsgrannhet som tråkiga. Med andra ord så kommer egenskaperna hos en arbetsuppgift 

och personligheten hos en individ att samverka. Detta leder till exempel till att en extrovert 

individ kommer att bedöma en interpersonell arbetsuppgift som mer underhållande än vad en 

introvert individ kommer att göra. Upplevelsen av att arbetsuppgifterna är underhållande är av 

vikt då låg grad av underhållning på arbetsuppgifterna samverkar negativt med 

arbetstillfredsställelse (Christiansen, Sliter & Frost, 2014).   

Forskning har även gjorts som talar för att individer med hög grad av kognitiv konsistens 

visar högre grad av arbetstillfredsställelse och även arbetsprestation (Schleicher, Greguras & 

Watt, 2004). Ytterligare forskning på hotellpersonal visar att relationen mellan 

arbetstillfredsställelse och prestation påverkas mest positivt då individen har hög grad av 

värdeuppnåelse och antingen låg grad av negativ affektiv disposition eller hög grad av positiv 

affektiv disposition (Brymer, Ferris, Hochwarter & Perrewe, 1999). Ytterligare forskning 

lägger fokus på personen i fråga och påvisar att självförtroende, självförmåga, emotionell 

stabilitet och intern kontrollokus korrelerar positivt med arbetstillfredsställelse (Judge & Bono, 

2001). Det saknas med andra ord forskning av en mer generell karaktär där till exempel flera 

olika yrken av liknande karaktär undersöks, där essensen fångas i frågan om vad som 

gemensamt skapar arbetstillfredsställelse för individerna inom ett sådant typ av yrke, både 

interna och externa faktorer.  

 

 

Arbetstillfredsställelse och arbetsvillkor 

 

En väldiskuterad teori, som presenterades redan 1959, vars syfte var att förklara hur olika 

faktorer leder till arbetstillfredsställelse respektive missnöje är Herzbergs tvåfaktorteori 

(Kaufmann & Kaufmann, 2010). Teorin skiljer mellan två olika typer av faktorer där ena består 

av motivationsfaktorer och andra av hygienfaktorer. Motivationsfaktorerna som består av 

prestationer, uppskattning, involvering, ansvar, utveckling och befordran ska, om de finns 

tillgängliga eller uppfylls, bidra till arbetstillfredsställelse. Vidare ska hygienfaktorerna som 

består av bland annat ledarskap, fysiska arbetsförhållanden, mellanmänskliga förhållanden, 

löneförhållanden, status och trygghet i arbetet orsaka vantrivsel på arbetsplatsen om de inte 

finns till hands eller uppfylls. Grundprincipen i teorin är att hygienfaktorerna inte kan bidra till 

trivsel på arbetsplatsen trots att de finns till hands. Trivsel på arbetsplatsen uppnås enbart med 

hjälp av motivationsfaktorerna. Vidare kan inte heller avsaknaden av motivationsfaktorerna 

orsaka vantrivsel, utan snarare ett tillstånd av neutralitet och distans hos individen (Kaufmann 

& Kaufmann, 2010). Herzbergs teori har fått utstå kritik vad gäller metoden som användes för 

att komma fram till de olika faktorerna (Wolf, 1970). Då deltagarna själva skulle uppge vad 

som bidrog till att de trivdes respektive kände missnöje på arbetet, menar kritiker att resultatet 

kan vara partiskt. Det första argumentet för detta är att människor lättare kommer ihåg 

händelser som är kopplade till utveckling och bedrifter än händelser där de till exempel inte 

uppnådde några bedrifter eller någon utveckling. Andra argumentet är att människor tenderar 



 

 

att förklara orsaker till tillfredsställelse som något som beror på dem själva eller som de själva 

har åstadkommit (likvärdigt med motivationsfaktorerna), medans vantrivsel tenderar att 

förklaras som något som beror på externa faktorer (likvärdigt med hygienfaktorerna) (Wolf, 

1970).   

En modell som syftar till att förklara hur ogynnsamma jobbegenskaper påverkar de 

anställdas välmående är krav-kontroll-stödmodellen, utformad av Karasek och Theorell 

(Häusser, Mojzisch, Niesel and Schulz-Hardt, 2010). Till att börja med beskrev modellen vilka 

effekter krav och kontroll hade på de anställdas välmående. Senare tillkom även socialt stöd 

som en viktig jobbegenskap. Krav refererar till aspekter i arbetet som är av kvantitativ karaktär, 

såsom arbetsbörda och tidspress, samt kvalitativ karaktär, alltså hur svårt arbetet upplevs. 

Kontroll refererar istället till hur stor del av arbetet som den anställde kan styra över själv och 

generell arbetsaktivitet. Modellen förutspår att de som arbetar under höga krav tenderar att 

uppleva mindre välmående men att kontroll i arbetet kan minska de negativa effekterna av 

arbetskraven. Den mest ohälsosamma kombinationen av modellen är då en anställd arbetar 

under höga krav samtidigt som hen har låg kontroll och lågt socialt stöd. Vidare ska socialt 

stöd kunna minska de negativa effekterna av en kombination av höga krav och låg kontroll 

(Häusser et al., 2010). Studier (Häusser et al., 2010) visar på att krav-kontroll-stödmodellen 

kan användas i syfte att främja arbetstillfredsställelsen på arbetsplatsen. 

I en kunskapssammanställning (Sverke, Falkenberg, Kecklund, Magnusson Hanson, 

Lindfors, 2016) beskrivs arbetstillfredsställelse som en allmän känsla av att trivas på arbetet 

och som beroende på studiens inriktning kan innebära arbetstillfredsställelse till olika specifika 

aspekter på arbetsplatsen, såsom ledningen eller chefen. Vidare skiljer vissa studier mellan 

yttre och inre faktorer när det kommer till de faktorer som kan förklara arbetstillfredsställelse. 

Olika typer av krav har visat sig ha en koppling till graden av upplevd arbetstillfredsställelse 

(Sverke et al., 2016). Krav som medför en kognitiv belastning, såsom komplexa krav, har visat 

sig vara negativt för den anställdes arbetstillfredsställelse. Vad gäller emotionella krav, eller 

känslomässiga krav, har metaanalyser som berör flertalet yrken visat sig vara relaterat till lägre 

arbetstillfredsställelse. En annan form av krav eller påfrestning kan utgöras av att arbetsgivaren 

och/eller arbetstagaren bryter psykologiska kontrakt, det vill säga överenskommelser, som de 

informellt har kommit överens om, vilket också är kopplat till lägre arbetstillfredsställelse 

(Sverke et al., 2016).  

Resultaten av en studie (Thakre & Shroff, 2016) som utfördes på 120 anställda med ledande 

befattningar visade att det organisatoriska klimatet har en påverkan på arbetstillfredsställelse 

då de anställda med gynnsamma organisationsklimat fick högre resultat på 

arbetstillfredsställelse än anställda med ogynnsamt organisationsklimat. De anställdas 

uppfattningar och känslor om ett företag kan urskiljas i företagets organisationsklimat (Thakre 

& Shroff, 2016). Organisationsklimatet berör många aspekter i företaget såsom ledningen, 

inkluderingen av personal samt personalpolitik, arbetsförmåner/arbetsvillkor och även graden 

av utmanande och intressanta arbetsuppgifter som de anställda får utföra (Thakre & Shroff, 

2016). 

 

 

 



 

 

Fysisk arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse 

 

Tidigare studier visar att öppna kontor är mer skadliga än privata kontor när det gäller de 

anställdas arbetstillfredsställelse och miljötillfredsställelse (Hongisto, Haapakangas, Varjo, 

Helenius & Koskela, 2016). Öppna kontor orsakar brist på visuell och akustisk integritet, dålig 

luftkvalité, brist på kontroll över olika faktorer, brist på utrymme, störning av buller och 

otillräckliga termiska förhållanden. Anställda som upplevs vara nöjda med sin fysiska 

arbetsmiljö rapporterade också en högre grad av arbetstillfredsställelse. Efter renoveringen 

utförts i en studie så skattade medarbetarna en högre arbetstillfredsställelse än innan 

renoveringen (Hongisto et al., 2016). En annan studie (Klitzman & Stellman, 1989) visade att 

kontorsarbetarnas bedömningar om den fysiska arbetsmiljön skiljde sig från deras 

bedömningar av sina allmänna arbetsförhållanden i form av deras relationer på arbetet, deras 

möjligheter till beslutsfattande och deras arbetsbelastning. De kontorsarbetare som 

rapporterade att det fanns ett problem med deras fysiska arbetsmiljö visade sig klaga över alla 

aspekter i deras arbetsförhållanden samt klassades som missnöjda arbetare. Dessa resultat 

visade vidare på att den stress som människor upplever på sitt arbete beror på en kombination 

av olika faktorer såsom den fysiska arbetsmiljön som de arbetar i (Klitzman & Stellman, 1989). 

Arbetstillfredsställelse har också undersökts i relation till det moderna arbetslivets mer 

oreglerade villkor och möjligheter att arbeta från andra platser än arbetsplatsen. I en studie 

(Gajendran & Harrison, 2007) visade sig möjligheten till att få arbeta hemifrån ha positiva 

effekter på arbetstillfredsställelse, främst för att det blir lättare att handskas med konflikten 

mellan familj och arbete som ger en ökad känsla av självbestämmande. Resultaten visade också 

att hemarbete endast hade skadliga effekter på arbetsrelationer om de anställda arbetade 

hemifrån mer än 2,5 dag i veckan (Gajendran & Harrison, 2007). 

 

 

Arbetstillfredsställelse i människoyrken 

 

I denna studie kommer termen människoyrke användas som benämning på ett yrke där de 

anställdas arbete handlar om att dagligen stödja, vårda och/eller hjälpa andra människor, såsom 

patienter eller brukare. Det har gjorts tidigare forskning med kvalitativa ansatser kring 

arbetstillfredsställelse och missnöje, samt hur dessa påverkar individen och arbetet på olika 

sätt. Stor del av den tidigare forskningen har bedrivits med avgränsning till olika specifika 

yrken. Ett exempel är en studie (Jackson, 2004) gjord på nyexaminerade sjuksköterskor. Det 

som bidrog till att sjuksköterskorna upplevde en bra dag på jobbet var känslan av att ha gjort 

något bra samt att faktiskt få sitt jobb gjort, en bra relation med patienterna, vilket var av extra 

betydelse, känslan av att ha uppnått något och slutligen lagarbete. Faktorerna bidrog till att de 

i slutet av dagen kunde känna att det hade varit en härlig arbetsdag, vilket i sin tur bidrog till 

arbetstillfredsställelse och en känsla över att vara nöjd med sitt val av yrke (Jackson, 2004).  

En studie (Bingham,Valenstein, Blow & Alexander, 2002), som berör arbetet i ett 

människoyrke, som utfördes på anställda som arbetade med mentalvård visade att de anställda 

upplevde mer arbetstillfredsställelse när de arbetade på en mindre enhet än när de arbetade på 

en större enhet på grund av att de fick en tätare kontakt med de som var inlagda. De som 



 

 

arbetade på enheter med mer social kontakt upplevde alltså en högre arbetstillfredsställelse. De 

anställdas arbetstillfredsställelse skiljde sig åt beroende på vilken plats de arbetade på, hur stor 

arbetsplatsen var och vilka arbetsegenskaper som arbetsplatsen hade. Det som också påverkade 

de anställdas arbetstillfredsställelse var hur sjuka de patienter var som de vårdade. De anställda 

som arbetade med patienter med högre funktioner upplevde i större grad att de kunde påverka 

och förbättra patienternas mående än de anställda som arbetade med patienter med lägre 

funktioner (Bingham et al., 2002). Studien visade vidare att de som arbetade inom öppenvården 

hade högre grad av arbetstillfredsställelse när det gällde relationen med deras patienter 

(Bingham et al., 2002). 

En studie som utfördes i Libanon (Alameddine, Baroud, Kharroubi, Hamadeh, Ammar, 

Shoaib & Khodr, 2017) visade att de som arbetade som vårdgivare var minst nöjda med 

utbildning, lön och jobbmöjligheter. De faktorer som var förknippade med den genomsnittliga 

poängen i studien för arbetstillfredsställelse var karriärplaner, kön, lön, ålder och exponering 

för utbrändhetsnivå och våld. Med exponering för utbrändhetsnivå menas att ju högre 

utbrändhetsnivå medarbetaren utsätts för desto större risk visade det sig vara att medarbetaren 

kommer att sluta på sitt arbete. Ökad kompensation i form av att medarbetarna fick högre lön, 

skydd i form av mindre stressmoment på arbetet och utvecklingsmöjligheter kunde påverka 

vårdgivarnas arbetstillfredsställelse i en positiv riktning (Alameddine et al., 2017). 

Många länder har rapporterat brister med att arbeta som någon form av vårdgivare. Bristerna 

kan förbättras av att vårdgivare som arbetar i mer utvecklade länder drivs av “push and pull” - 

faktorer såsom löner, arbetserfarenhet, arbetsvillkor och levnadsstandard. Hög 

arbetstillfredsställelse bland sjuksköterskor skapar en högre produktivitet, ett ökat engagemang 

för organisationen, ökad kreativitet och bättre prestationer. Det visade sig även finnas ett 

positivt samband mellan patienternas tillfredsställelse och vårdarnas tillfredsställelse. Hindren 

som sjuksköterskorna stöter på minskar också kvaliteten på vården, vilket leder till lägre 

tillfredsställelse hos de vårdade. Åtgärder som vidtogs i denna studie mot minskad 

arbetstillfredsställelse var att genomföra utbildningar, samarbeta kommuner emellan och 

utveckla hälsoverktyg (Alameddine et al., 2017). 

En studie (Laxmikant, 2013) som jämförde skillnaden i nivån när det gäller 

arbetstillfredsställelse bland privat och offentligt anställd sjukhuspersonal visade på stora 

skillnader. De offentligt anställda uppvisade en mycket högre grad av arbetstillfredsställelse än 

de som var privatanställda oavsett kön. Forskning visar att arbetstillfredsställelse i 

hälsovårdsorganisationer är relaterade till många olika faktorer såsom möjligheter att aktivt 

delta i beslutsprocesser och att kunna få uttrycka sin åsikt fritt, ledningens inställning, effektiv 

kommunikation mellan handledare och personal samt kollektiv problemlösning (Laxmikant, 

2013). Ytterligare forskning med fenomenologisk ansats har gjorts på vårdpersonal och vilka 

faktorer som bidrar till mening i sitt arbete, samt hur våld på arbetsplatsen kan påverka dessa 

faktorer och meningen i arbetet. De teman som identifierades, i kombination med mening i 

arbetet, var relationerna med andra och relationen till sig själv (Lamothe & Guay, 2017). 

Litteraturgenomgången tyder på att de studier som har utförts tidigare ofta fokuserar på 

arbetstillfredsställelse i människoyrken. Uppsatsförfattarna har inte heller kunnat hitta studier 

som jämför arbetstillfredsställelse i människoyrken med arbetstillfredsställelse i tingyrken.  

 

 



 

 

Syfte och frågeställning 

 

Då arbetstillfredsställelse har visat sig vara ett fenomen med flertalet förklaringar och teorier 

kring faktorer som bidrar till arbetstillfredsställelse vore det intressant att kvalitativt undersöka 

hur människor idag uppfattar detta begrepp och hur arbetstillfredsställelse kan upplevas i olika 

typer av yrken. Missnöje på arbetsplatsen visar sig som en emotion inom individen. Denna 

emotion kan orsaka missnöje även i privatlivet samt en form av kognitiv diskrepans som i sin 

tur kan leda till psykisk ohälsa (Henne & Locke, 1985). En anställd som upplever missnöje på 

arbetsplatsen kan även bli omotiverad, visa ökad tendens vad gäller att protestera, dra sig 

tillbaka, samt förändra både sina värderingar och sitt beteende (Henne & Locke, 1985). 

Eftersom arbetstillfredsställelse av allt att döma är av stor vikt både för individen och för 

organisationen är det viktigt att få mer kunskaper om arbetstillfredsställelse, inte minst för att 

kunna förbättra faktorer på arbetsplatsen som bidrar till ökad arbetstillfredsställelse. 

Syftet med denna studie är med andra ord att undersöka essensen i vad som bidrar till 

upplevelsen av arbetstillfredsställelse i människo- respektive tingyrken, samt jämföra faktorer 

mellan de två yrkestyperna för att identifiera likheter och skillnader. 

Studiens frågeställningar är: Hur upplevs arbetstillfredsställelse i människoyrken respektive 

tingyrken? Vilka faktorer har människoyrken och tingyrken gemensamt och inte? 

 

 

Metod 

 

Urval och deltagare 

 

Deltagare till studien rekryterades via ett missivbrev som en inledning till den skriftliga 

intervjun, som lades ut i ett inlägg på uppsatsförfattarnas privata Facebook, tillsammans med 

en länk som ledde till enkäten. Inlägget delades vidare av ett fåtal personer. Inlägget lades även 

ut i facebookgruppen “nätverket för beteendevetare”. Missivbrev inklusive länk till enkäten 

skickades via privata textmeddelanden till närstående personer som inte hade tillgång till 

Facebook. I undersökningen kom 67 personer att delta, varav 14 var män och 53 var kvinnor. 

Alla deltagare hade ett arbete då detta var ett kriterium för att kunna delta i studien. 

Respondenterna var mellan 21 och 64 år (m=34). Tiden de hade arbetat i deras nuvarande 

yrkesroll varierade allt från en månad till 32 år. De tiderna som var vanligast var cirka ett år, 

tre år, fyra år samt nio år. Eftersom det enbart fanns ett kriterium för att få delta i studien valdes 

deltagarna ut med hjälp av ett tillgänglighetsurval med hjälp av internet i kombination med ett 

handplockat urval (Langemar, 2008). Detta i syfte att få ett representativt kvalitativt urval där 

de subjektiva upplevelserna gemensamt skapar en kvalitativ variation oavsett kön, ålder eller 

yrke. Deltagarna delades sedan in i undergrupperna “tingyrken” och “människoyrken” varav 

34 kategoriserades till gruppen människor som arbetar i ett tingyrke och 33 kategoriserades till 

gruppen människor som arbetar med ett människoyrke. I tabell 1 nedan redovisas 

kategoriseringen av yrken till ting- respektive människoyrken. I studien förekom inga externa 

eller interna bortfall då alla som frivilligt deltog i studien besvarade samtliga frågor i enkäten. 

Deltagarna fick ingen ersättning för att delta i studien. 



 

 

 

Tabell 1 

Kategorisering av yrken till ting- respektive människoyrken 

Tingyrken  n    Människoyrken   n  

Butiksbiträde/kassör/säljare  9  Personlig tränare  1  

Lastbilschaufför Ekonomi/administration/

HR  

3  

7  

Boendestödjare/  

personlig assistent/hemtjänst  

8  

5  

Anläggning/golvläggning/industri  3  Undersköterska/vårdbiträde  5  

Chefsposition/projektledning  3  Barnskötare/förskolelärare/lärarvikarie  1  

Brevbärare  1  Rekryterare  8  

Specialist på försäkringskassa  1  Socialsekreterare/utredare/konsult  2  

Medicinsk sekreterare  3  Beteendevetare  1  

Styrsystem/eldistributionsnät/  

systemutveckling  

3  

3  

Utredning/handläggning inom skola Badv

ärd  

1  

1  

Kvalitetsutveckling  1  Kompetensförsörjning  1  

Totalt  34

  

Totalt  33

  

 

                       

 

 

Material 

 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av en nätbaserad, öppen, standardiserad skriftlig 

intervju, även kallat enkät avsedd för kvalitativ datainsamling (Langemar, 2008). Den skriftliga 

intervjun och länken till denna skapades med hjälp av ett gratis webbaserat enkätverktyg 

(surveymonkey, 2019). Frågorna i enkäten utformades av uppsatsförfattarna själva med 

inspiration från tidigare forskning. Enkäten bestod sammanlagt av åtta frågor varav fyra var 

bakgrundsfrågor om deltagarna och deras arbete. En av bakgrundsfrågorna var en kryssfråga 

där deltagarna skulle kryssa i sitt kön, med svarsalternativen kvinna, man, annat och vill ej 

uppge. Resterande bakgrundsfrågor var öppna med en svarsrad där deltagarna skulle skriva sin 

ålder, vad de arbetar med respektive hur länge de har arbetat i sin nuvarande tjänst. De fyra 

sista frågorna var av öppen karaktär med obegränsade kommentarsfält där deltagarna skulle 

beskriva vad som bidrar till trivsel, en situation då de upplevt arbetstillfredsställelse respektive 

minskad arbetstillfredsställelse samt hur de skulle kunna uppleva ytterligare 

arbetstillfredsställelse på arbetsplatsen. Enkäten bestod av öppna frågor för att deltagarna fritt 

skulle kunna uttrycka sina tankar och erfarenheter utifrån deras subjektiva livsvärldar om 

arbetstillfredsställelse, föranlett en fenomenologisk ansats. Fördelarna med den skriftliga 

intervjun är möjligheten att nå ut till en större mängd personer under kort tid i jämförelse med 

att utföra muntliga intervjuer, samt att deltagarna kan besvara frågorna i lugn och ro (Langemar, 

2008). Vidare kan även den skriftliga intervjun tänkas vara fördelaktig med tanke på 

uppsatsförfattarnas minimala påverkan på deltagarna och deras svar. Då den skriftliga intervjun 



 

 

riskerar att bidra till mindre uttömmande och omfattande svar (Langemar, 2008) så ställdes 

strategiskt flertalet vinklade frågor kring just arbetstillfredsställelse. 

 

 

Etik 

 

Missivbrevet innehöll information om studien, syftet med studien samt Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2011). Deltagarna informerades alltså om att de 

var anonyma, att de när som helst kunde avbryta den skriftliga intervjun, att allt insamlat 

material behandlas konfidentiellt och att inga obehöriga kommer kunna ta del av materialet 

samt att deltagandet var helt frivilligt. Missivbrevet innehöll även erbjudande om att ta del av 

resultatet inklusive kontaktinformation. 

 

 

Databearbetning 

 

Till att börja med sammanställdes fråga ett till fyra i syfte att beskriva deltagarna och i samband 

med detta delades deltagarna även in i de två undergrupperna, vilka analyserades sekventiellt 

var för sig. Deltagarnas yrkestyp klassificerades utifrån studiens definition på ett ting- 

respektive människoyrke med utgångspunkt i bakgrundsfrågan om vad personen arbetar som. 

Vid oklarheter studerades deltagarens resterande data i syfte att identifiera hur mycket kontakt 

med andra människor personens arbete innebar, med avseende att hjälpa/stötta. Data från 

resterande frågor analyserades därefter med hjälp av en analysmetod med en strukturell 

fenomenologisk ansats (Langemar, 2008) där de enskilda upplevelserna analyserades för att 

genom reduktion kunna fånga den generella essensen i arbetstillfredsställelse. Språket i 

analysen låg således nära deltagarnas livsvärldar för att den objektiva beskrivningen ska 

representera den empiriska verkligheten så likt som möjligt (Langemar, 2008). Datan från 

samtliga 67 deltagare lästes öppet och empatiskt igenom av båda uppsatsförfattarna flertalet 

gånger tills deltagarnas upplevelser kändes välbekanta och lätta att sätta sig in i. Efter noga 

genomtanke markerades citat som ansågs vara relevanta för den aktuella frågeställningen. Ett 

exempel på ett sådant citat var “En klient mådde dåligt och var ledsen, efter vårt samtal mådde 

han bättre och tackade så otroligt mycket för tipsen och stöttningen han fick, då kände jag stark 

arbetstillfredsställelse”. Citaten bearbetades ytterligare och lästes igenom flertalet gånger i 

syfte att finna den djupare subjektiva innebörden som samtidigt samspelade med helheten och 

resterande data. Detta citat hade den subjektiva innebörden att personen upplever 

arbetstillfredsställelse när hen bidrar och gör skillnad för en annan människa om sedan visar 

uppskattning. De subjektiva innebörderna skrevs ner i samband med detta och vid upptäckten 

av en ny subjektiv innebörd lästes alla tidigare citat om för att undvika feltolkningar. Alla citat 

delades därefter in i diverse teman beroende på dess enskilda innebörd. Detta citat delades in i 

temana “att hjälpa” och “bekräftelse från klient/brukare/vårdtagare”.  Alla teman bearbetades 

där upprepningar togs bort och liknande teman slogs ihop till ett gemensamt. Slutligen lästes 

alla subjektiva innebörder igen, samt rådata vid vissa fall, och en beräkning gjordes av hur 

många gånger varje tema förekom inom respektive yrke. Slutligen sammanställdes de fem mest 



 

 

förekommande temana i tingyrken, samt de sex mest förekommande temana i människoyrken, 

till en gemensam helhet som beskriver en så fullständig bild som möjligt av 

arbetstillfredsställelse inom de två olika typerna av yrken (Langemar, 2008).  

De enskilda helheterna samt temana för respektive typ av yrke jämfördes i syfte att kunna 

beskriva och diskutera eventuella likheter och olikheter vad gäller faktorer som bidrar till 

upplevelsen av arbetstillfredsställelse i de två yrkestyperna. Under databearbetningen 

diskuterade uppsatsförfattarna sinsemellan valen av citat, de subjektiva innebörderna samt 

valen av teman i syfte att uppnå intersubjektiv validitet (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

 

Resultat 

 

Nedan sammanställs studiens resultat i en tabell där tingyrken och människoyrken presenteras 

parallellt med varandra. Detta för att lättare kunna urskilja likheter och skillnader mellan 

yrkestyperna. I tabellen redovisas samtliga teman som innefattar diverse subjektiva innebörder 

för respektive yrkestyp, där “n” står för antalet personer hos vilka temat gått att urskilja med 

utgångspunkt i texterna. Detta innebär att en person kan ha värderat flertalet teman. De fem 

första temana utgör i denna studie den generella essensen och redovisas i en meningsfull helhet 

för respektive yrkestyp. Valet av fem teman motiveras av att de fem första temana kunde 

urskiljas hos tio eller fler personer i respektive yrkestyp. Den meningsfulla helheten utgörs då 

av 29 procent eller mer av samtliga i gruppens värderingar. På grund av att det sjätte temat 

under människoyrken förekom samma antal gånger som det femte temat kommer även det 

sjätte temat ingå i den meningsfulla helheten för personer som arbetar i människoyrken. 

Grupperna ting- respektive människoyrken ses som två separata helheter, vilket leder till att ju 

högre upp ett tema är i tabellen desto högre värderat var temat i gruppen som helhet. Vidare 

beskrivs varje tema som utgör den meningsfulla helheten mer utförligt. Avslutningsvis beskrivs 

även resterande teman som inte var lika vanligt förekommande i texterna men som ändå har 

betydelse för studiens frågeställning.  

 

 

Tabell 2 

Sammanställning av teman för ting- respektive människoyrken 

 

Tingyrken  n    Människoyrken  n  

Bra relation med kollegor/chef  32  Bra relation med kollegor  26  

Användning av eller utveckling av färdigheter    

15  

Att hjälpa kunder  

Lagom hög arbetsbelastning  

18  

16  

Lagom hög arbetsbelastning  

Bekräftelse från kunder/kollegor/chef  

13  

12  

Användning av eller utveckling av färdigheter    

15  

Flyt i arbetet  12  Bekräftelse från klienter/chef  10  

Bra ledarskap  9  Flyt i arbetet  10  

Bra arbetsförhållanden och förmåner  9  Bra arbetsförhållanden  9  

Frihet under ansvar  7  Bra ledarskap  7  

Varierande/roliga arbetsuppgifter  7  Frihet under ansvar  7  

Att hjälpa kunder/kollegor  5  Varierande/roliga arbetsuppgifter  7  

    Kommunikation  5  
 

  
  



 

 

 

 

Arbetstillfredsställelse i tingyrken 

 

Den meningsfulla helheten vad gäller upplevelsen av arbetstillfredsställelse i tingyrken utgörs 

av de fem översta temana i vänstra kolumnen i tabell två. De fem temana beskrivs utförligt 

nedan. Den meningsfulla helheten lyder: Personer som arbetar i tingyrken upplever 

arbetstillfredsställelse då de får använda eller utveckla sina färdigheter tillsammans med 

trevliga kollegor vid en hanterbar arbetsbelastning som flyter på utan krångel eller problem, 

samt då de får bekräftelse på god arbetsinsats från kunder, kollegor eller chefen. 

 

Bra relation med kollegor/chef. Detta tema var det mest förekommande temat hos de 

deltagare som arbetade inom ett tingyrke. Temat visade sig finnas hos alla deltagare utom två. 

Temat innefattar de subjektiva innebörderna i deltagarnas texter som berör relationen med 

kollegor eller chefen. En del av deltagarna beskrev vikten av att kunna ha roligt och trivas med 

sina kollegor för att bland annat kunna samarbeta bättre samt skapa en gemenskap sinsemellan. 

Dessa stunder utgjorde tillfällen då de anställda upplevde stark arbetstillfredsställelse: 

“...Härliga kollegor bidrar till att jag trivs med mitt arbete. En man på arbetsplatsen är extremt 

härlig, vi stod på en position och skojade om saker som har hänt på arbetsplatsen vid tidigare 

tillfällen”. Andra värdesatte relationen till både kollegor och chef då det skapade en trygghet i 

arbetet: “... att det är trevliga arbetskamrater och en bra chef som jag känner mig trygg att vända 

mig till”. Deltagarna värdesatte med andra ord relationerna till kollegor och även chefen av 

olika anledningar. Oavsett anledning så kan en god relation med kollegorna bidra till tillfällen 

av stark arbetstillfredsställelse på arbetsplatsen.  

 

Bekräftelse från kunder/kollegor/chef. Kollegorna och chefen, inklusive kunder för de 

personer som arbetar i ett serviceyrke, spelar vidare en viktig roll när det kommer till att ge de 

anställda bekräftelse för ett bra utfört arbete. Att en anställd får bekräftelse på att denne duger 

samt att den anställde är duktig på sitt jobb bidrar till upplevelsen av arbetstillfredsställelse. En 

deltagare kände stark arbetstillfredsställelse när kollegorna gjorde en ceremoni i samband med 

att personen klarade en arbetsuppgift: “när jag matchade min första konsult med ett uppdrag, 

verksamheten accepterade konsulten och jag gjorde min första bokning! Då gick hela teamet 

tillsammans och plingade i klockan!”. Flertalet deltagare beskrev situationer, där en kollega 

hade berömt den anställde för dennes arbete, som en situation då de kände stark 

arbetstillfredsställelse. En annan deltagare beskrev att: “...när mina kollegor frågar mig om råd 

känner jag stark arbetstillfredsställelse… när man inte blir bekräftad av sina överordnade 

känner jag minskad arbetstillfredsställelse”. Vilket visar att personen fick bekräftelse från 

kollegorna om att hen var duktig nog på sitt arbete och att andra ville söka råd hos hen. Citatet 

kan även tolkas motsatsvis, vilket innebär att personen skulle känna starkare 

arbetstillfredsställelse om hen även fick bekräftelse från överordnade. Vidare kan även de som 

arbetar i ett serviceyrke uppleva arbetstillfredsställelse av att få bekräftelse på god arbetsinsats 

från nöjda kunder: “...“när det utförda jobbet uppskattas och värdesätts av både kund, kollegor 

och chef, då känner jag stark arbetstillfredsställelse.”. 



 

 

 

Användning av eller utvecklandet av färdigheter. Till skillnad från de två temana beskrivna 

ovan, som består av yttre faktorer, så har detta tema att göra med deltagarnas inre känslor och 

processer. En person som arbetar i ett tingyrke nöjer sig inte med enbart yttre faktorer utan vill 

även kunna utnyttja eller utveckla sina kunskaper och färdigheter. En del deltagare beskrev 

vikten av att kunna utvecklas och förbättras i syfte att känna arbetstillfredsställelse, vilket här 

även innefattar en form av förtroende från kollegorna som går ihop med de två ovanstående 

teman:   

 

Att det finns utrymme för självtänkande och initiativtagande... När jag fick förfrågan om att 

fixa skyltningen trots att jag inte arbetat speciellt länge. Det ingav en känsla av att de hade 

förtroende för mig då jag fick fria händer att helt uttrycka min kreativa förmåga. Det ledde 

sen till att jag fick fler varierade arbetsuppgifter och en stor tillförlitlighet vad gällde 

skyltning och styling vilket bidrog till att jag känner en stor tillfredsställelse på 

arbetsplatsen. 

 

Vissa behövde inte ha någon tillit eller bekräftelse från andra utan nöjde sig med känslan av att 

ha klarat av något för första gången: “Har en väldigt tight backning där man kommer i nästan 

90 grader med släpet och ska pricka en port med 10cm marginal, första gången jag lyckades 

kändes det väldigt bra.”. Andra beskrev istället behovet av att få lyckas med en uppgift efter 

en tids fundering och problemlösning: “Ett tillfälle var när vi hade stora systemfel som skapade 

kaos i hela kedjan från produktion till kundupplevelse och ingen förstod vad det berodde på, 

att grotta ner sig isolerad i felet och lösa det kändes bra.”. Flertalet deltagare belyste situationer 

där de arbetat med arbetsuppgifter som på något vis utmanat personens egna färdigheter eller 

förmågor men som ändå gått att lösa med gott resultat. Deltagarna hade i dessa situationer fått 

använda och samtidigt utveckla sina färdigheter, vilket utgjorde stunder då de upplevde 

arbetstillfredsställelse: “När jag efter mkt tragglande fick ihop delar och helhet av vårt 

arbetsflöde och kände att jag förstod hur det hängde ihop, det blev min egen kunskap”. 

 

Lagom hög arbetsbelastning. Detta tema är övervägande tolkat motsatsvis då flertalet 

subjektiva innebörder tyder på att en anställd upplever mindre arbetstillfredsställelse om denne 

har för mycket arbete att utföra på egen hand. Vissa deltagare beskrev med andra ord att 

arbetsbelastningen var för hög och att en extra anställd som kan stötta och avlasta skulle kunna 

minska pressen och istället öka möjligheten till att uppleva arbetstillfredsställelse: 

 

Arbetsuppgifter ligger på hög, jag saknar underlag för att avsluta vissa, vissa vet jag inte hur 

de ska lösas, dataprogrammet är nytt, allt tar längre tid än vanligt. En kollega med ungefär 

samma uppdrag, så vi kan avlasta varandra och hjälpas åt vid arbetstoppar, det skulle öka 

trivseln. 

 

En deltagare uttryckte även att brist på rutiner och struktur orsakar en stress som minskar 

arbetstillfredsställelsen. Detta citat är även ett exempel på tidigare och kommande tema, 

relationer med kollegor samt flyt i arbetet: 

 



 

 

Jag trivs bäst när man delar på arbetsuppgifter kollegor emellan och har tid att prata och 

skratta lite tillsammans emellanåt. När jag blir avbruten mitt i lunchen och måste jobba på 

min rast och komma tillbaka till en kall matlåda. Jag skulle önska fasta arbetsuppgifter, mer 

rutin och mindre stress.  

 

Flertalet deltagare beskrev diverse negativa konsekvenser av hög arbetsbelastning i arbetet, 

som i sin tur minskar möjligheten till att uppleva arbetstillfredsställelse. En deltagare hade 

blivit väldigt sjuk efter lång tid av hög arbetsbelastning och en annan beskrev hur stressen i 

arbetet gick ut över kollegor och kunder i form av irritation. Ett arbete där den anställde inte 

utsätts för hög arbetsbelastning, eller där arbetsbelastningen ligger på en hanterbar nivå, kan 

med andra ord öka möjligheterna till att uppleva arbetstillfredsställelse. 

 

Flyt i arbetet. Ett resultat av hög arbetsbelastning i form av personalbrist eller stress är att 

arbetet inte går att utföra så som den anställde önskar, eller inte hinns med att utföras 

överhuvudtaget. Personer som arbetar i tingyrken upplever starkare arbetstillfredsställelse 

bland annat då arbetet har rutin och är väl planerat: “När vi fick ett uppdrag i våras med omöjligt 

lite tid för att hinna med att göra det på ett bra sätt kände jag minskad arbetstillfredsställelse. 

Bättre planering av uppdrag skulle öka trivseln.”. Att arbetet inte flyter på kan även bero på att 

arbetskollegor inte utför sina arbetsuppgifter i tid eller överhuvudtaget: “Har sagt till 

aktivitetsansvariga att göra veckoschema pga närstående önskar det men dom gör inte det. Att 

medarbetare tar sitt ansvar skulle förbättra min trivsel.”. Arbetstillfredsställelsen påverkas inte 

enbart av kollegornas arbetsinsatser utan även av andra omständigheter såsom krångel med 

datorprogram, internetuppkoppling, ovetskap om hur vissa uppgifter ska utföras och andra som 

inte går att slutföra. Ytterligare en deltagare beskrev hur söndriga resurser, samt planering och 

stress, påverkar om arbetet kan utföras utan krångel eller inte: “Överlag när saker går sönder 

eller dålig planering från kontoret. Också när man tror att man är färdig och plötsligt får några 

timmar mer jobb är inte så kul. Bättre planering och mindre stress skulle bidra till mer trivsel”. 

 

Övriga teman. Följande beskriver kort de temana som inte utgjorde den meningsfulla 

helheten men som har betydelse för vissa personers upplevelse av arbetstillfredsställelse, med 

andra ord de fem sista temana i tabell två under rubriken tingyrken. En del deltagare nämnde 

att de upplevde större grad av arbetstillfredsställelse av ett bra ledarskap där chefen är rättvis, 

ger medinflytande och leder de anställda på ett bra sätt. Alla deltagare beskrev under detta tema 

hur förändrat chefskap skulle öka möjligheten att uppleva arbetstillfredsställelse av olika 

anledningar: “En kurs för cheferna hur de ger och tar feedback skulle öka trivseln. Detta skulle 

leda till en lättare stämning och alla skulle vara mer fokuserade på samma mål. Butikens 

bästa.”. Vissa deltagare belyste vikten av att få arbeta fritt och flexibelt under ansvar: “att jag 

får styra mina dagar själv och utforma mitt arbete som jag tycker fungerar bäst för mig bidrar 

till att jag trivs.”,  eller att de fick bra betalt för det arbete de utförde: “Lön, förmåner & 

arbetstider gör att jag trivs.”. En del deltagare värderade, utöver utveckling, att ha varierande 

och roliga arbetsuppgifter: “Varierande och väldigt intressanta arbetsuppgifter, 

utvecklingsmöjligheter, det får mig att trivas.”. De deltagare som arbetade i ett serviceyrke 

värderade också känslan av att få hjälpa kunder/kollegor: “Mötet med människor bidrar till 



 

 

trivsel. När man lyckas göra en kund riktigt nöjd och får ett genuint tack för hjälpen känner jag 

stark arbetstillfredsställelse”. 

 

 

Arbetstillfredsställelse i människoyrken 

 

Den meningsfulla helheten för de personer som arbetade i människoyrken utgörs av de sex 

översta temana, under rubriken människoyrken, i tabell två. De sex temana beskrivs utförligt 

nedan och den meningsfulla helheten lyder: Personer som arbetar i människoyrken känner 

arbetstillfredsställelse då de tillsammans med trevliga kollegor, vid hanterbar arbetsmängd som 

flyter på utan krångel eller problem, får använda eller utveckla sina färdigheter i syfte att hjälpa 

en vårdtagare/brukare/klient etc. som senare leder till bekräftelse på en god arbetsinsats från 

vårdtagaren själv, kollegor eller chefen. 

 

Bra relation med kollegor. Detta tema var det mest förekommande temat bland de personer 

som arbetade i människoyrken. Temat innefattar de subjektiva innebörderna som berör 

relationen med kollegor. En deltagare beskrev specifikt hur relationen med kollegorna leder till 

arbetstillfredsställelse: 

 

Kollegorna är trevliga. Bra stämning... När man kommer in i fikarummet på skolan och det 

är trevlig ”fredagsstämning”. Alla pratar med varandra och de är få som sitter med sina 

mobiler. Det skrattades och alla trivdes liksom där och hade det trevligt. Lättsam stämning 

i hela rummet. Det kändes som en gemenskap, då kände jag stark arbetstillfredsställelse. 

 

En annan deltagare beskrev att hen värdesatte både relationen till kollegor och chef för att klara 

av en traumatisk händelse på arbetsplatsen: “Efter ett drunkningstillbud visade kollegor och 

ledning stor medkänsla och var stöttande vilket stärkte arbetstillfredsställelsen med att vara på 

det arbetet jag jobbar på idag”. Vissa deltagare uttryckte vikten av att ha en god relation med 

kollegor då detta kan främja samarbetet och flytet i arbetet, vilket i sin tur kan öka 

möjligheterna att uppleva arbetstillfredsställelse. En annan deltagare beskrev negativa känslor 

på grund av att relationen till kollegorna brister, vilket går att tolka motsatsvis: “När jag fick 

reda på att mina kollegor ifrågasatte mig bakom min rygg och tyckte mitt arbete inte var 

tillräckligt bra, då kände jag minskad arbetstillfredsställelse.”. En god relation som bygger på 

respekt, förtroende och gemenskap ökar med andra ord möjligheten till att uppleva 

arbetstillfredsställelse. 

 

Att hjälpa klienter. Den mest påtagliga skillnaden mellan personer som arbetade i ting- 

respektive människoyrken var att många personer i människoyrken kände en stark 

arbetstillfredsställelse av att hjälpa en annan människa. Deltagarna beskrev ofta positiva 

känslor som uppstod i samband med att de hjälpt en annan människa. Antingen uppstod de 

positiva känslorna bara av tanken av att ha hjälpt och gjort skillnad, eller också för att 

människan de hjälpt visade uppskattning tillbaka: 

 



 

 

Jag trivs när jag känner att jag gör skillnad för klienterna. En klient mådde dåligt och var 

ledsen, efter vårt samtal mådde han bättre och tackade så otroligt mycket för tipsen och 

stöttningen han fick, då kände jag stark arbetstillfredsställelse. 

 

I ett möte med en klient där den anställde får chansen att hjälpa blir alltså både den som hjälper 

samt den som blir hjälpt påverkad av mötet och en del deltagare belyste vikten av att ha 

tillräckligt med tid i arbetet enbart i syfte att kunna få hjälpa en annan människa: ”När jag inte 

stressar och ger massa dyrbar tid åt en vårdtagare. Man får ett stort TACK, då känner jag stark 

arbetstillfredsställelse.”. 

 

Lagom hög arbetsbelastning. Detta tema innefattar samma subjektiva innebörd som för de 

personer som arbetade i tingyrken. Skillnaden är att personer som arbetar i människoyrken 

önskar en lagom arbetsbelastning i syfte att ha ork nog till att hjälpa andra människor: “Stressen 

när man inte hinner hjälpa den som tydligt behöver det precis där och då, då känner jag minskad 

arbetstillfredsställelse.”. En deltagare uttryckte negativa känslor av att ha för mycket arbete och 

för lite stöd från kollegor. Deltagaren hade en känsla av att ha för höga krav på sig själv: 

 

Jag känner mig ibland ganska ensam och saknar stöd, även förståelse från övriga kollegor 

och chef. Ibland upplever jag att vissa socialsekreterare inte förstår att jag arbetar som stöd 

till dem, utan tror att jag ska göra ALLT åt dem. Jag hinner inte alltid med och det kan hända 

att jag därför sitter på mitt rum och lunchar samtidigt som jag arbetar. Jag har upplevt 

mycket stress och krav som ensam utredare.  

 

Ytterligare två deltagare uttryckte känslor av att ha för höga krav på sig då de skulle utföra mer 

arbete än vad de ansåg vara lagom för just deras tjänster: “Vid personalfrånvaro och ingen 

vikarie så känner man att man inte räcker till, då känner jag minskad arbetstillfredsställelse”, 

“När cheferna ökade antalet brukare vi hade jour på natten för. Ökad arbetsbelastning mot 

ingen ersättning, då kände jag minskad arbetstillfredsställelse”. 

 

Flyt i arbetet. Detta tema påverkades mycket av de anställdas kollegor då vissa anställda i 

ett människoyrke var beroende av att kollegorna gjorde sina arbetsuppgifter i syfte att kunna 

fortskrida sitt egna arbete: “... har då en kollega inte ringt ett samtal och personen inte går att 

nå dagen efter så kommer man inte vidare med sitt arbete utan får vänta tills personen är i tjänst 

igen”. Om kommunikationen med kollegorna inte heller fungerar optimalt kan det till och med 

skapa problem för vissa anställda: “När kollegorna inte informerat om viktiga förändringar och 

man kommer till jobbet och ställs inför en massa problem”. Temat innefattar med andra ord att 

den anställde önskade arbeta utan att krångel eller problem uppstod under arbetsdagen, vilket 

i sin tur ökade chanserna för att uppleva starkare arbetstillfredsställelse. 

 

Användandet och utveckling av färdigheter. Även de personer som arbetade i 

människoyrken upplevde att de ville få använda sina färdigheter och känna att de faktiskt bidrar 

till något i arbetet. En deltagare beskrev ett tillfälle av stark arbetstillfredsställelse då hen hade 

fått kämpa ett tag för att lyckas med en uppgift, som dessutom bidrog till att hen hjälpte en elev 

i skolan: “När jag har hållit på med olika lösningar och samarbetat med föräldrar, lärare och 



 

 

ev. andra aktörer och det gör att eleven mår bra och skolan fungerar, då kände jag stark 

arbetstillfredsställelse”. En annan deltagare upplevde positiva känslor då hen fick använda sina 

färdigheter och andra faktiskt uppskattade dennes arbete, vilket även går ihop med temat 

bekräftelse som beskrivs nedan: 

 

Jag hade under några månader jobbat med ett underlag till kommunernas kom-vuxna 

rektorer. Och utifrån det gett förslag på hur de kunde jobba framåt inom ett område. De tog 

mitt förslag rakt av. Det var både förvånande och mycket tillfredsställande. Jag hade gjort 

något som faktiskt underlättade för dem. 

 

Även i människoyrken fanns det personer som inte behövde någon bekräftelse från andra utan 

som nöjde sig med att känna sig nöjd själv över sin arbetsinsats: “När jag har slutfört en 

arbetsuppgift och/eller känner att jag har ett Flow som gör att jag blir nöjd över min egen 

arbetsinsats, då känner jag stark arbetstillfredsställelse”. Andra hade ett behov av att utveckla 

sina kunskaper och färdigheter i syfte att uppleva arbetstillfredsställelse: “För min egen del så 

skulle jag behöva fler arbetssysslor då jag trivs i ett arbete där jag får utvecklas hela tiden. Jag 

vill hela tiden lära mig något nytt detta hade bidragit till mer arbetstrivsel.”. 

 

Bekräftelse från klienter/chef. Som nämnt ovan är temat att hjälpa klienter kopplat till detta 

tema då många deltagare beskrev tillfällen av arbetstillfredsställelse då de hjälpt en människa 

som visade tacksamhet tillbaka. Personer som arbetade i människoyrken upplevde med andra 

ord arbetstillfredsställelse då de fick bekräftelse på att deras arbete faktiskt var av värde för den 

de önskade att hjälpa: “När föräldrar till äldre barn ringer för att vi hade kontakt när barnen var 

små. Jag hjälpte dem då och de vet att jag kommer hjälpa dem även nu”, “När vårdnadshavare 

tackar för utfört arbete med deras barn och pekar hur viktig jag har varit för hela familjen 

känner jag stark arbetstillfredsställelse”. Även i människoyrken mådde de anställda bra av att 

få bekräftelse från chefen på att de utför ett bra arbete. Denna deltagare vill även få använda 

och utveckla sina färdigheter: 

 

Att uppleva att det jobb jag utför blir sett, värdesatt och att bli ytterligare utmanad utifrån 

tidigare prestation. Att ges cred för prestation bidrar till trivsel. Min chef överhörde ett 

samtal med en klient och berömde mig senare för min förmåga att på ett professionellt sätt 

möta och lugna klienten, då kände jag stark arbetstillfredsställelse.  

 

En annan deltagare uttryckte negativa känslor i samband med att chefen tvivlade på dennes 

förmåga att utföra ett bra arbete, vilket kan tolkas motsatsvis. Deltagaren hade haft större 

möjlighet att uppleva arbetstillfredsställelse om chefen istället hade gett den anställde en ärlig 

chans och visat uppskattning och berömt den anställde: “När min fd chef var korkad och 

nedvärdera mig. Kände mig så värdelös. Trots att jag vet att jag kan mycket! Då kände jag 

minskad arbetstillfredsställelse”. Personer som arbetade i människoyrken beskrev inte behovet 

av att få bekräftelse från kollegor som personer i tingyrken gjorde. 

 

Övriga teman. Följande rubrik beskriver kort de teman som inte utgjorde den meningsfulla 

helheten men som hade betydelse för vissa personers upplevelse av arbetstillfredsställelse, med 



 

 

andra ord de fem sista temana i tabell två under rubriken människoyrken. En del deltagare 

beskrev att deras arbetsförhållanden i form av arbetstider, resurser och lön fick de att känna 

olika hög grad av arbetstillfredsställelse. Denna deltagare hade upplevt högre 

arbetstillfredsställelse om dennes arbetsförhållanden hade varit bättre: “Bättre lön, bättre tider 

i form av inte lika långa jobbpass och att man får möjlighet att arbeta endast dagtid, hade ökat 

arbetstillfredsställelsen.” Andra deltagare beskrev att chefens ledarskap var viktigt för graden 

av upplevd arbetstillfredsställelse: “När min chef sa att jag inte var bra på mitt jobb och bara 

tillförde negativa åsikter till arbetsplatsen, då kände jag minskad arbetstillfredsställelse. Min 

chefs sätt att uttrycka sig och leda arbetslagen i allmänhet skulle kunna öka trivseln.”. Graden 

av arbetstillfredsställelse varierade för en del deltagare beroende på hur mycket av deras arbete 

de fick utföra fritt under ansvar. Desto mer frihet under ansvar, desto mer 

arbetstillfredsställelse: “...det otroligt skönt att kunna ta lunch när jag önskar, gå på toa när jag 

vill, flexa och inte behöva vara på arbetet ex. exakt kl. 08. Bara sådana ”små” grejer 

uppskattas.”. Enstaka deltagare beskrev att deras arbetstillfredsställelse ökade när de arbetade 

med något som var varierat och som de själva ansåg var roligt. “Ingen dag är den andra lik. 

Varierande och omväxlande vilket bidrar till arbetstillfredsställelse”. Slutligen beskrev fem 

deltagare att möjligheterna för att uppleva arbetstillfredsställelse skulle öka om 

kommunikationen förbättrades på arbetsplatsen: “Tydligare kommunikation med mina 

kollegor skulle öka min arbetstillfredsställelse”.  

 

 

Diskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka essensen i vad som bidrar till upplevelsen av 

arbetstillfredsställelse i människo- respektive tingyrken, samt jämföra faktorer mellan de två 

yrkestyperna för att identifiera likheter och skillnader. Studien resulterade i två helheter som 

utgör de generella essenserna, en för respektive yrkestyp, som innefattar fem eller sex av de 

mest förekommande temana. I tingyrken upplevdes arbetstillfredsställelse när de anställda 

arbetade med trevliga och samarbetsvilliga kollegor, och när de fick använda eller utveckla 

sina färdigheter, samtidigt som arbetsbelastningen inte var för hög och då arbetet kunde fortgå 

utan hinder eller problem. I människoyrken upplevdes arbetstillfredsställelse då de anställda 

hjälpte en annan människa som visade uppskattning tillbaka, under förutsättningar som bidrog 

till lagom hög arbetsbelastning utan krångel eller problem i arbetet, och då de anställda fick 

användning av eller fick utveckla sina färdigheter. Vidare upplevdes arbetstillfredsställelse om 

de anställda arbetade med trevliga och samarbetsvilliga kollegor.  

En djupare förståelse av hur arbetstillfredsställelse upplevs beroende på yrkestyp kan 

underlätta för bland annat chefer, ledare och andra som ansvarar över trivsel på arbetsplatsen. 

En generell förståelse kring fenomenet kan bidra till lättare och snabbare identifiering, samt 

åtgärder, på arbetsplatser i syfte att skapa en starkare upplevelse av arbetstillfredsställelse. En 

generell förståelse kan även vara användbar vid vantrivsel på arbetsplatsen i syfte att motverka 

ohälsa samt oönskad personalomsättning. Vidare kan studien rikta sig till anställda inom de två 

typerna av yrken där en identifiering och självinsikt för personen i fråga kan omvandlas till 

handlingskraft med avsikt att stärka dennes egen upplevelse av arbetstillfredsställelse. 



 

 

Resultatet visar att anställda inom ting-respektive människoyrken upplever 

arbetstillfredsställelse på lite olika sätt, men att de samtidigt har de flesta temana gemensamt. 

Vilket ger stöd för tidigare kunskap kring arbetstillfredsställelse om att det finns gemensamma 

önskemål om vad arbetet ska bidra till rent värdemässigt (Henne & Locke, 1985). De temana 

de hade gemensamt var alla utom temat att hjälpa andra människor. Detta kan bero på skillnader 

i personlighet mellan de som arbetar i ting- respektive människoyrken (Christiansen et al., 

2014). De som upplever arbetstillfredsställelse av att hjälpa andra kanske har en hög grad av 

till exempel vänlighet, vilket gör att arbetsuppgifterna samverkar bra med deras personlighet. 

Annat kanske gäller för anställda i tingyrken, vilket bidrar till att användandet och utvecklandet 

av färdigheter är högre upp i tabellen under tingyrken, om man ser gruppen som en helhet, än 

under människoyrken. Vilket också kan förklara varför de olika temana väger olika tungt i 

respektive yrke. Detta skulle kunna bero på att varje tema har olika betydelse i just den typen 

av yrke i förhållande till övriga teman. Användandet och utvecklandet av färdigheter har under 

tingyrken enbart ett tema ovanför sig, medan samma tema under människoyrken istället har tre 

temana ovanför sig som värderas högre. Detta visar också på att människoyrken har en större 

spridning i vad som värderas i arbetet. Vidare är roliga arbetsuppgifter subjektivt och 

arbetstillfredsställelse kan upplevas så länge den anställde har roliga arbetsuppgifter 

(Christiansen et al., 2014), vilka kommer variera från yrkestyp till yrkestyp. Vilket också kan 

förklara en del av olikheterna mellan yrkestyperna. Tidigare studier om värdeuppnåelse, grad 

av negativ respektive positiv affektiv disposition (Brymer et al., 1999) samt de anställdas 

kognitiva konsistens (Schleicher et al., 2004) är utifrån studiens resultat svårt att diskutera. 

Däremot kan individuella skillnader urskiljas i resultatet då de anställda har värderat 

användandet och utvecklandet av färdigheter, samt bekräftelse olika högt vad gäller 

upplevelsen av arbetstillfredsställelse. Innebörden i dessa teman kan påverka individens 

självförtroende och självförmåga, vilket i sin tur korrelerar positivt med graden av 

arbetstillfredsställelse enligt tidigare studier (Judge & Bono, 2001). 

Studiens resultat är i linje med Herzbergs tvåfaktorteori vad gäller motivationsfaktorerna 

som ska bidra till arbetstillfredsställelse (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Resultatets teman 

såsom användandet och utvecklandet av färdigheter, bekräftelse, ledarskap och frihet under 

ansvar kan liknas med motivationsfaktorerna prestationer, utveckling, uppskattning, 

involvering och ansvar. Detta eftersom varje temas innebörd innefattar en representativ nämnd 

motivationsfaktor. Däremot visade inte studiens resultat att de anställda värderar befordran, 

trots att den anses vara en motivationsfaktor. Studiens resultat är inte i linje med Herzbergs 

tvåfaktorteori vad gäller hygienfaktorn mellanmänskliga förhållanden (Kaufmann & 

Kaufmann, 2010). Detta då relationer, som innefattar mellanmänskliga förhållanden, visade sig 

vara av stor vikt inom båda yrkestyperna för de anställda vad gällde deras upplevelse av 

arbetstillfredsställelse och bidrar inte enbart till vantrivsel vid frånvaro. Däremot ges teorin 

stöd vad gäller att ledarskap, fysiska arbetsförhållanden, löneförhållanden och trygghet i arbetet 

kan orsaka vantrivsel vid frånvaro. Detta då en del värdesatte till exempel resurser, lön och 

ledarskap och trygghet samtidigt som många beskrev någon av dessa faktorer på frågan om vad 

de ville förbättra på sin arbetsplats. Dock verkade även dessa faktorer kunna bidra till 

upplevelsen av arbetstillfredsställelse och inte enbart trivsel. Resultatet visar att deltagarna 

beskrev och värdesatte teman som har med individens egna prestation och förmåga att göra när 

det kom till stunder av arbetstillfredsställelse, samtidigt som de beskrev yttre faktorer när det 



 

 

kom till stunder då de upplevde mindre arbetstillfredsställelse. Detta ger stöd för kritiken mot 

Herzbergs teori (Wolf, 1970). 

Krav-kontroll- stöd modellen (Häusser et al., 2010) är i linje med studiens resultat då många 

anställda belyste det negativa med att ha för höga krav i form av hög arbetsbelastning. Vilket i 

sin tur orsakade en känsla av att arbetet inte kunde flyta på som önskat, vilket skulle kunna 

förstås som en upplevd låg grad av kontroll. Dessa stunder var associerat med en känsla av 

mindre arbetstillfredsställelse, vilket även modellen förutspår. De anställda önskade vid dessa 

stunder avlastning i arbetet i form av mer personal eller mer struktur/planering. Dessa behov 

kan i sin tur tolkas som behovet av stöd i arbetet. I resultatet redovisas ett citat från en anställd 

som kan tänkas befinna sig i den mest ohälsosamma kombinationen av krav-kontroll-stöd 

modellen (Häusser et al., 2010) där hen uttryckligen upplever för höga krav och önskar mer 

stöd. Resultatet skulle även kunna ge stöd för tidigare studier om att de anställda önskar ett 

gynnsamt organisationsklimat där de anställda bland annat arbetar under accepterade 

arbetsvillkor i form av lagom hög arbetsbelastning/stress, samt att de får använda och utveckla 

sina kunskaper i samband med utmanande och intressanta arbetsuppgifter. Enstaka deltagare 

belyste även vikten av ett bra ledarskap (Thakre & Shroff, 2016).  

En forskningsöversikt (Sverke et al., 2016) visar att krav som medför en kognitiv belastning, 

såsom komplexa krav, korrelerar negativt med arbetstillfredsställelse. Denna typ av krav kan 

tänkas vara en del av temat lagom hög arbetsbelastning och flyt i arbetet. Resultatet ger därför 

stöd för tidigare studier i en kunskapssammanställning (Sverke et al., 2016) som visar att 

komplexa krav korrelerar negativt med arbetstillfredsställelse. Anställda i tingyrken beskrev 

likvärdigt att de upplevde mindre arbetstillfredsställelse när de hade för hög arbetsbelastning i 

form av för lite tid, för lite personal, för få resurser eller inte visste hur de skulle utföra vissa 

arbetsuppgifter. Vilket kan tänkas förstås som situationer där den anställde utsätts för viss grad 

av komplexa krav. De anställda som värdesatte en bra relation med chefen, samt ett bra 

ledarskap kan även tänkas värdesätta att chefen värnar om de psykologiska kontrakt hen har 

med de anställda (Sverke et al., 2016). 

Ingen anställd värderade den fysiska arbetsmiljön, men det går att diskutera kring ifall de 

anställda som önskade förbättra mycket på sitt arbete i själva fallet var missnöjda med även sin 

fysiska arbetsmiljö (Klitzman & Stellman, 1989). Tidigare forskning (Hongisto et al., 2016) 

belyser vikten av en bra kontorsmiljö på arbetet, vilket inte går i linje med studiens resultat då 

kontorsmiljö inte togs upp av någon deltagare. Annan tidigare forskning (Gajendran & 

Harrison, 2007) belyser möjligheten att få arbeta hemifrån. Dock har ingen deltagare specifikt 

nämnt något om möjligheten att få arbeta hemifrån. Några deltagare nämnde endast att de 

värdesatte att få arbeta fritt under ansvar, vilket kan kopplas till att en förmån när det gäller att 

få arbeta fritt under ansvar kan vara just möjligheten att få arbeta hemifrån.    

 

 

Arbetstillfredsställelse i tingyrken 

 

Eftersom det saknas tidigare studier specifikt om arbetstillfredsställelse i tingyrken finns ingen 

forskning att jämföra resultatet med. Temana i resultatet i tingyrken samverkar med varandra 

då en god relation till chefen eller goda, fungerande relationer med kollegor verkar kunna bidra 



 

 

till ett bättre samarbete och minskad arbetsbelastning. Goda relationer med kollegorna 

samverkar även med bekräftelse från kollegorna, samt kunder. Om en relation är god mellan 

kollegorna är chansen större att kollegorna vill ge personen bekräftelse på bra utfört arbete, 

därför kan bland annat teambuilding vara av vikt. Vidare samverkar även goda relationer med 

kollegor med temat arbetsbelastning och temat bekräftelse från kunder eller chef. Dessa teman 

kan tänkas samverka då en god relation kan bidra till ett bättre samarbete, vilket i sin tur kan 

leda till minskad arbetsbelastning, om det mot förmodan inte råder personalbrist. Ett bra 

samarbete och en väl fungerande arbetsgrupp kan i sin tur bidra till att de som arbetar i till 

exempel ett serviceyrke kan ge bättre service och göra fler kunder nöjda. Att ett bra samarbete 

kan minska arbetsbelastningen leder till ytterligare positiva effekter då den anställde 

tillsammans med andra kan utföra snabbare och smidigare problemlösningar, som i sin tur 

skulle kunna öka den anställdes självförtroende. Detta skulle kunna bidra till fler tillfällen då 

den anställde vågar och kan använda och utveckla sina färdigheter, vilket redan bekräftats 

kunna öka upplevelsen av arbetstillfredsställelse. Problemlösning och självförtroende kan även 

minska antalet hinder och problem i arbetet, eller åtminstone bidra till en snabbare lösning av 

eventuella problem eller hinder, vilket bidrar till att de anställda kan utföra sina övriga 

arbetsuppgifter lättare. 

 

 

Arbetstillfredsställelse i människoyrken 

 

Studiens resultat ger stöd för tidigare forskning (Sverke et al., 2016) om att emotionella krav 

korrelerar negativt med upplevelsen av arbetstillfredsställelse. Detta eftersom anställda i 

människoyrken har en önskan att hjälpa andra människor, men ställs inför hinder de gånger det 

inte finns personal eller tid nog till att hjälpa, vilket associerades med lägre 

arbetstillfredsställelse. Studiens resultat är i linje med ytterligare forskning (Jackson, 2004) om 

att de som arbetar i människoyrken upplever att de har en bra dag på arbetet när de fått sitt 

arbete gjort, vid känslan av att ha gjort något bra, samt då de fått en bra relation med patienterna. 

Detta då anställda i människoyrken upplevde arbetstillfredsställelse när arbetsbelastningen inte 

var för hög, när de fick hjälpa en annan människa samt när de fick bekräftelse från bland annat 

den de har hjälpt. Eftersom anställda i människoyrken upplevde stark arbetstillfredsställelse av 

att hjälpa andra människor bekräftas tidigare forskning (Bingham et al., 2002) som visar att de 

som vårdar människor med högre funktioner känner högre arbetstillfredsställelse då de känner 

att de kan påverka och hjälpa patienterna mer än de som vårdar människor med lägre 

funktioner. Enstaka likheter kan urskiljas mellan tidigare studie i Libanon (Alameddine et al., 

2017) och studiens resultat. Detta då studien i Libanon visar att de anställdas 

arbetstillfredsställelse påverkas av bland annat utvecklingsmöjligheter, lön och exponering för 

utbrändhetsnivå. Vilket även studiens resultat påvisar då anställda i människoyrken betonade 

användandet och utvecklandet av färdigheter och lagom hög arbetsbelastning i syfte att uppleva 

arbetstillfredsställelse. Några värdesatte även lönen. Däremot ger inte studiens resultat stöd för 

forskningen i Libanon vad gäller kön, ålder eller våld. Detta skulle kunna bero på att Sverige 

och Libanon skiljer sig åt som länder, vilket medför eventuella skillnader när det gäller att 

jobba i Libanon jämfört med Sverige.  



 

 

Tidigare forskning (Laxmikant, 2013) beskriver skillnader i arbetstillfredsställelse när det 

gäller om de anställda arbetar i privat eller offentlig sektor. Något som inte går att diskutera då 

deltagarna inte fick svara på frågan om de arbetar i en offentlig eller privat sektor. Vissa likheter 

finns mellan studiens resultat och tidigare studie då temana bra relation med kollegor/chef samt 

ledarskap innefattar bland annat ledningens inställning, god kommunikation och kollektiv 

problemlösning som den tidigare studien redovisar (Laxmikant, 2013). Studiens resultat är i 

linje med tidigare forskning (Lamothe & Guay, 2017) om att relationen med andra är viktig för 

vårdpersonal i syfte att känna arbetstillfredsställelse. Detta då anställda i människoyrken 

värdesatte relationen till kollegorna högt vid upplevelsen av arbetstillfredsställelse. Vilket även 

anställda i tingyrken gjorde. Studiens resultat är däremot inte i linje med tidigare forskning 

(Lamothe & Guay, 2017) om att vårdpersonalens relation till sig själva är viktig för upplevelsen 

av arbetstillfredsställelse, detta då ingen av deltagarna nämnde relationen till sig själv. 

   

 

Validitet och Reliabilitet 

 

Ett hot mot validiteten i studien bedöms finnas på grund av vald insamlingsmetod. Då 

webbaserade intervjuer utfördes fanns ingen möjlighet att ställa följdfrågor vilket troligtvis 

hade gett djupare och mer omfattande data, som i sin tur skulle kunnat ge annorlunda tolkningar 

av deltagarnas svar. Om individuella intervjuer hade utförts hade deltagarna dessutom fått 

möjlighet att ställa frågor vid eventuella oklarheter. Det finns däremot ett antal fördelar med 

webbaserade intervjuer. Dessa bedöms bland annat vara att deltagarna öppnar upp sig mer när 

de inte sitter öga mot öga med en intervjuperson. Vidare gav datainsamlingsmetoden möjlighet 

att samla in svar från ett större antal än om data hade samlats in med hjälp av individuella 

djupintervjuer. Slutligen kan datainsamlingsmetoden bidra till hög reliabilitet då samtliga 

respondenterna fick besvara samma frågor, utan påverkan från intervjuare. Studiens utförande 

har steg för steg beskrivits omfattande och i detalj i metoddelen, vilket innebär att studien 

bedöms kunna replikeras. Datainsamlingsmetoden värderas ge likvärdiga data vid en 

upprepning. Studien har därmed getts ytterligare reliabilitet, utifrån att vara en kvalitativ studie. 

Med avseende på studiens analysmetod bearbetades datan metodiskt och strukturerat i syfte 

att finna de subjektiva innebörderna utan att göra för långtgående tolkningar. 

Uppsatsförfattarna har vidare använt sig utav en dialogisk intersubjektivitet vilket innebär att 

de tillsammans har diskuterat resultatet av de webbaserade intervjuerna för att komma fram till 

ett objektivt resultat. Uppsatsförfattarna har därmed gett varandra ömsesidig kritik och därefter 

kommit fram till ett gemensamt resultat i uppsatsen. (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Mättnad uppnåddes i studien då deltagarnas texter slutligen efterliknade varandra i både 

gruppen människor som arbetade i tingyrken respektive i människoyrken. Inga nya aspekter 

identifierades med andra ord i slutet av analysen. Uppsatsförfattarnas förförståelse kan ha 

påverkat studien då forskning om arbetstillfredsställelse lästes in innan studien utfördes. Dock 

var båda uppsatsförfattarna medvetna om förförståelsen och försökte under hela studien att 

behålla ett objektivt perspektiv. Enkäten utformades efter att uppsatsförfattarna hade läst in sig 

på ämnet men innehöll endast öppna frågor, vilket innebär att uppsatsförfattarnas förförståelse 

inte bedöms ha påverkat utformandet av enkäten.  



 

 

Studien bedöms vidare ge svar på frågeställningen. Studiens styrka bedöms vara 

användbarheten av den då den redovisar en generell förståelse kring hur arbetstillfredsställelse 

upplevs i ting- respektive människoyrken, vilket är användbart i praktiken för både 

chefer/ledare och anställda själv som tidigare nämnt. Studien tar vidare upp alla relevanta 

aspekter vad gäller frågeställningen, vilket ökar studiens användbarhet. Då forskning om vad 

som specifikt bidrar till arbetstillfredsställelse i tingyrken saknades så har studien även bidragit 

med viss ny kunskap. 

Med avseende på att uppsatsförfattarna själva har kategoriserat in deltagarna i de två 

yrkesgrupperna, och att informationen för att göra detta i vissa fall var knapphändig, bör 

slutsatserna om jämförelserna ses på med viss försiktighet. Detta bedöms vara ett hot mot 

studiens validitet då det går att diskutera huruvida ett arbete kan klassificeras som en enda 

yrkestyp. Vissa tjänster kan tänkas innebära många och olikartade arbetsuppgifter, vilket skulle 

kunna innebära att vissa yrken går att definiera som både människo- och tingyrke. Ytterligare 

ett hot mot validiteten är den, i vissa fall, knapphändiga informationen om deltagarens 

arbetsuppgifter. Ett förslag till förbättring hade varit att lägga till en bakgrundsfråga om hur 

deltagaren själv klassificerar sitt yrke, och en bakgrundsfråga där deltagaren hade fått beskriva 

sina arbetsuppgifter utförligt, i syfte att säkerställa klassificeringen av yrket. Detta hot mot 

studiens validitet kan ha påverkat resultatet. Antalet personer som nämnt de olika faktorerna 

under respektive yrkestyp bör därför ses på med viss försiktighet. Att de två yrkestyperna 

analyserades sekventiellt var för sig kan ha påverkat jämförelsen mellan yrkestyperna. 

Tydligare eller andra likheter och skillnader kanske hade identifierats om analysen hade gjorts 

parallellt eller överlappande.  

Studiens generaliserbarhet bedöms vara låg då urvalet är mycket litet i förhållande till antalet 

människor som arbetar i ting-respektive människoyrken i Sverige. Urvalet är heller inte 

representativt för hela populationen med avseende på kön, ålder och urvalsmetod då 

majoriteten av deltagarna var kvinnor och lite yngre än medelålders. Vidare har personers 

subjektiva upplevelser undersökts där även de minst förekommande subjektiva innebörderna 

har redovisats. De meningsfulla helheterna kan anses vara mer generaliserbara än övriga teman 

som inte ingår i de meningsfulla helheterna men kan med tanke på storleken på urvalet 

fortfarande inte bedömas vara generaliserbart till populationen. Den meningsfulla helheten bör 

istället ses som en teori om ett mönster av upplevelsen av arbetstillfredsställelse (Langemar, 

2008). 

 

 

Konklusion och förslag på framtida forskning 

 

Studien visar på att det finns skillnader i hur arbetstillfredsställelse upplevs avseende olika 

typer av yrken, men att det också finns många likheter. Skillnaderna kan urskiljas i 

arbetsuppgifternas olikheter där personer som arbetar i människoyrken har ett intresse av att 

hjälpa andra medan personer som arbetar i tingyrken har ett intresse av att få använda och 

utveckla sina kunskaper. Personernas olikartade intressen kan grunda sig i individuella 

arbetsvärderingar som varje individ önskar få uppfyllda i sitt arbete (Henne & Locke, 1985). 

Personer som arbetar i en viss yrkestyp kan tänkas ha likartade arbetsvärderingar. De som 



 

 

arbetar i människoyrken värderar till exempel att hjälpa andra människor högt. Ett 

människoyrke kan då skapa en känslomässig respons i form av en tillfredsställelse hos personer 

med dessa arbetsvärderingar, medan en person som inte värderar att hjälpa andra lika högt 

alltså inte kommer uppleva samma tillfredsställelse i ett människoyrke. Det är med andra ord 

av vikt för alla företag att utveckla och främja de anställdas möjligheter att kunna uppfylla sina 

individuella arbetsvärderingar, samt säkerställa att de anställda kan utföra sina arbetsuppgifter 

med rätt resurser och utan stress eller press i arbetet. Detta kan uppnås genom att till exempel 

ha tillräckligt med arbetskraft i företaget. Vidare är det av vikt oavsett yrkestyp att de anställda 

trivs och kan arbeta bra med arbetskollegorna. Slutligen kommer personliga skillnader alltid 

att spela in i upplevelsen av arbetstillfredsställelse. Vilket kan grunda sig i att fenomenet 

beskrivs utifrån en subjektiv upplevelse. 

Ett förslag till framtida studier är att utföra studien på ännu fler deltagare i syfte att finna en 

ännu mer generell essens i syfte att kunna öka generaliserbarheten. Ett annat förslag är att utföra 

vanliga intervjuer istället för webbintervjuer då möjligheten att ställa följdfrågor då ges, vilket 

kan ge en djupare insikt i de subjektiva innebörderna. Vidare skulle det vara intressant att utföra 

kvantitativa studier på betydligt fler personer inom varje yrkestyp, där alla olika temana som 

studiens resultat redovisar undersöks i syfte att hypotespröva studiens resultat. Ett förslag på 

en hypotesprövning som skulle kunna utföras är att hypotespröva att användandet och 

utvecklandet av kunskaper korrelerar positivt med arbetstillfredsställelse och hur pass stark 

denna korrelation är. Det skulle även vara intressant att fortsätta studera till exempel vilka 

faktorer som bidrar till arbetstillfredsställelse i tingyrken då inga ytterligare specifika studier 

om den typen av arbete existerar. Både kvalitativa och kvantitativa studier om arbete i 

tingyrken skulle vara av intresse. Vidare visar studiens resultat på många aspekter vad gäller 

upplevelsen av arbetstillfredsställelse. Ytterligare ett förslag på framtida studier skulle kunna 

vara att göra en kvalitativ studie på upplevelsen av arbetstillfredsställelse i de båda 

yrkestyperna där en tematisk analys istället används i syfte att få djupare förståelse för 

respektive tema.  
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