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Arbetstillfredsställelse hos personal inom LSS-vård och omsorg 

med fokus på timanställda 
 

Linda Löfgren och Maria Waern 
 
Tidigare forskning visar att om människor är tillfredsställda i 
allmänhet är de också mer tillfredsställda med sitt arbete. Denna 
undersökning har studerat anställningsformer, i relation till 
arbetstillfredsställelse, hos personal inom verksamheter som omfattas 
av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet 
var att undersöka om det finns skillnader mellan tillsvidareanställda 
och timanställda, samt upptäcka faktorer som kan främja 
arbetstillfredsställelse för timanställda. Undersökningen bestod av 86 
besvarade enkäter (24 timanställda och 62 tillsvidareanställda) med 
QPS Nordic-34+ och 8 semistrukturerade intervjuer med timanställda 
utifrån en egenkonstruerad intervjuguide. Inga signifikanta skillnader 
påvisades mellan anställningsformerna. Intervjuerna resulterade i tre 
teman som främjar arbetstillfredsställelse för timanställda. Dessa var 
meningsfullhet, att uppleva arbetet som meningsfullt. 
Personalgruppen, att känna tillhörighet i personalgruppen. Praktiskt 
runt arbetet, yttre faktorer som information, lön och arbetstider. 
Undersökningen bidrar till olika faktorer som verkar främjande på 
arbetstillfredsställelsen hos personal inom LSS-vård och omsorg. 
 
Keywords: job satisfaction, part-time worker, full-time worker, social 
worker, satisfaction 
 
 

Inledning 
 
Bakgrund 
 
En viktig del inom arbetslivet är att de som arbetar trivs på arbetet vilket gynnar både 
människan, arbetsplatsen och samhället. Ett sätt att trivas är att känna tillfredsställelse i 
arbetet. Furnham (2005) menar att om människor är tillfredsställda på sitt arbete blir de 
produktiva och sociala. Arbetsmarknaden idag fokuserar å ena sidan på besparingar och 
nerdragningar och å andra sidan på arbetstagarens hälsa och välmående. En konsekvens av 
besparingar och nerdragningar är att olika typer av nya anställningsformer växer fram och en 
av dessa är timanställning. Timanställda och andra typer av visstidsanställda, som till exempel 
vikarier och säsongsarbetare, är attraktiva grupper att ta in vid behov, men de tenderar att 
exkluderas från ordinarie arbetsstyrka när det gäller insatser för att främja anställdas hälsa och 
välmående då fokus vid dessa satsningar hamnar på de fast anställda. Det finns mycket 
forskning kring vad det är som gör att människor trivs och känner tillfredsställelse på sina 
arbeten, men finns det skillnader i arbetstillfredsställelse beroende på anställningsform och 
vad kan arbetsgivare göra för att främja arbetstillfredsställelsen hos personal med 
timanställning och andra visstidsanställningar? 
 



2 

 

Tillfredsställelse 
 
Tillfredsställelse är en sinnesstämning då människan är nöjd och mår bra. Resultatet av denna 
sinnesstämning är att denne känner sig stolt och lycklig. Genom att människan tänker positiva 
tankar samt upplever att denne har handlingsmöjligheter i sitt liv påverkar det 
tillfredsställelsen för människan. Enligt Smith (1992) innehåller generell tillfredsställelse 
olika dimensioner av tillfredsställelse, som till exempel tillfredsställelse med fritiden, familjen 
eller arbetet. Smith menar vidare att människor som är tillfredsställda är mer optimistiska, 
lyckliga och anpassningsbara vid förändringar. Det är alltså olika delar av en människas liv 
som till exempel arbete och familj som påverkar och leder till generell tillfredsställelse. Smith 
menar att generell livstillfredsställelse påverkar och utvecklar arbetstillfredsställelse och tvärt 
om. Med detta menas att dessa två tillfredsställelser inte går att separera från varandra, utan 
att det är dessa två som i samspel utgör en människas upplevelse av tillfredsställelse inom 
både livet och arbetet.    
     Att sätta upp realistiska mål har visat sig påverka tillfredsställelsen positivt. I en studie av 
Judge, Bono, Erez och Locke (2005) framgår att de människor som har positiv 
självuppfattning oftast väljer självöverensstämmande mål, detta innebär att målen som väljs 
stämmer överens med hur människan uppfattar sig själv och vad denne kan klara av i 
verkligheten. Detta leder till att dessa människor i högre grad uppnår målen vilket leder till 
större tillfredsställelse. Detta speglar att det även är den egna människans tankar som styr 
dennes upplevelse av tillfredsställelse. Forskning visar vidare att personlighetsdrag påverkar 
hur människan upplever tillfredsställelse, huruvida de är nöjda eller missnöjda i sin 
livssituation. Enligt Schmitt och Pulakos (1985) finns en koppling mellan livstillfredsställelse 
och arbetstillfredsställelse och att detta måste betyda att det finns en tillfredsställelsefaktor 
hos varje människa. Om människor känner tillfredsställelse så menar Schmitt och Pulakos att 
resultatet blir att de också i högre grad känner livs- och arbetstillfredsställelse. Det är inte 
arbetsplatsen eller livet i övrigt som avgör huruvida en människa känner tillfredsställelse, utan 
det är inre faktorer hos denne som till exempel förmågan att sätta upp realistiska mål. De 
människor som har en positiv självuppfattning och förmåga att sätta upp sådana mål är alltså 
oftare tillfredsställda med livet i allmänhet.  
    
 
Arbetstillfredsställelse 
 
Arbetstillfredsställelse är ett tillstånd som innebär att en människa trivs på och i sitt arbete och 
att denne känner sig trygg i sin arbetsroll samt att arbetet tillför någonting. Locke (1969) 
beskriver arbetstillfredsställelse och icke arbetstillfredsställelse som två olika känslotillstånd 
som uppstår som ett resultat av vad individen vill ha ut av sitt arbete och vad individen 
verkligen gör. Det är människans egen uppskattning och värdering som avgör om denne 
känner tillfredsställelse eller olust till arbetet. Furnham (2005) delar upp effekter som 
påverkar arbetstillfredsställelse i tre olika grupper. Den första är organisations policy, 
exempelvis organisationens belöningssystem samt tillvägagångssätt i arbetet. Den andra är 
specifika aspekter kring arbetet, som till exempel arbetsuppgifter och lön. Den tredje är 
personlighetsdrag, som till exempel förmågan att hantera stress. Arbetstillfredsställelse skapas 
alltså i en kombination mellan människan och de kringliggande aspekterna, som till exempel 
hur ledningen är samt arbetskamrater, i arbetet och på arbetsplatsen. Det är inte endast 
enskilda faktorer som påverkar människors upplevda arbetstillfredsställelse utan både 
organisationens arbetssätt, det enskilda arbetet och hur denne tolkar och värderar sitt arbete i 
samspel som avgör om människor upplever arbetstillfredsställelse eller inte. 
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Ytterligare inre faktorer som kan påverka människans arbetstillfredsställelse är gener och 
personlighetsdrag vilka inte är påverkningsbara för denne. I en studie av Arvey, Bouchard, 
Segal och Abraham (1989) framgår att ärvda genetiska komponenter är faktorer som påverkar 
människans möjlighet att uppleva arbetstillfredsställelse. Ytterligare faktorer som är med och 
påverkar människors arbetstillfredsställelse, som de själva kan kontrollera till en viss del, är 
yrke och vad detta medför för typ av krav på kunskap. Enligt Brief och Hollenbeck (1985) är 
det beroende på om en människa kan använda sig av kunskapen från arbetet i privatlivet som 
påverkar huruvida denne upplever arbetstillfredsställelse eller inte. Brief och Hollenbeck 
menar alltså att människors arbets- och generell tillfredsställelse är beroende av yrke och hur 
avancerat arbetet är, då detta avgör om de kan använda den arbetsrelaterade kunskapen även i 
privatlivet. Exempel på arbetsrelaterad kunskap är målaren när han i arbetet målar och när han 
sedan i privatlivet ska måla om i sitt hus. Judge et al. (2005) hävdar att valet av rätt mål i 
arbetet baserat på den egna självuppfattningen och hur människor arbetar med detta mål 
påverkar arbetstillfredsställelsen. Judge et al. menar vidare att människor med en positiv 
självuppfattning som själva får välja och planera sina mål har större chans att förverkliga 
målen, då dessa mål då representerar dennes underförstådda intressen, värderingar och behov. 
Om någon annan väljer och planerar målen är risken större att människan inte fullföljer de 
uppsatta målen och därmed upplever större missnöje (Judge et al.). Gener, personlighetsdrag, 
yrkestitel och självuppfattning är faktorer som är svåra för den enskilde människan att direkt 
påverka, men som indirekt påverkar hur denne upplever arbetstillfredsställelse.   
     Yttre faktorer som ligger utanför människan och som direkt påverkar dennes 
arbetstillfredsställelse på ett positivt sätt, är till exempel bra ledarskap, variation och tydlighet 
i arbetsuppgifterna, uppmuntran vid gott arbete, lön, befordringsmöjligheter och goda 
relationer inom arbetet (Coffey, Dugdill, & Tattersall, 2004; Glisson & Durick, 1988; Smith, 
1992). Att organisationens ledning är rättvis på alla tänkbara sätt gentemot de anställda är 
ytterligare faktorer som påverkar arbetstillfredsställelse. Loi, Yang och Diefendorff (2009) har 
undersökt fyra olika typer av rättvisa, interpersonal justice (mellanmänsklig rättvisa), 
informational justice (informativ rättvisa), distributive justice (social rättvisa) och procedural 
justice (grundläggande rättvisa) som har visat sig påverka den dagliga arbetstillfredsställelsen 
både på ett individuellt- och mellanmänskligt sätt. Exempel på mellanmänsklig rättvisa är att 
ledningen respekterar de anställda och exempel på informativ rättvisa är hur pass tydliga och 
exakta förklaringar de anställda får från ledningen gällande tillvägagångssätt och metoder i 
arbetet inom organisationen. Exempel på social rättvisa är hur de anställda upplever och 
mottar de beslut ledningen tar och exempel på grundläggande rättvisa är hur de anställda 
uppfattar ärligheten i tillvägagångssättet vid beslutsfattande. Social rättvisa handlar om hur de 
anställda upplever beslut som rättvisa eller inte och grundläggande rättvisa handlar om de 
anställda upplever besluten som ärliga. Loi, Yang och Diefendorff hävdar att social och 
grundläggande rättvisa påverkar människans upplevelse av relationen till arbetskamraterna. 
Vidare hävdar de att interaktionen mellan mellanmänsklig och informativ rättvisa skapar 
attityder hos människan kring arbetstillfredsställelse, som direkt påverkar den dagliga 
arbetstillfredsställelsen. Det finns alltså både inre indirekta, till exempel gener och 
personlighetsdrag, samt yttre direkta faktorer, till exempel ledarskap och 
befordringsmöjligheter, som påverkar arbetstillfredsställelsen hos människan. 
     De som arbetar med socialt arbete har ofta höga krav från arbetsgivaren, samhället samt 
personerna de arbetar med. Arbetets hjälpande karaktär har betydelse för 
arbetstillfredsställelsen. Forskning har visat att människor som arbetar med barn inom social 
verksamhet, trots hög arbetsbelastning, regelstyrning och stress, oftare upplever hög 
arbetstillfredsställelse (Coffey, Dugdill, & Tattersall, 2004; Stalker, Mandell, Frensch, Harvey, 
& Wright, 2007). En faktor som är relevant inom dessa yrkesområden och som påverkar 
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arbetstillfredsställelsen är att arbetarna känner att de hjälper någon annan. En studie av Coffey 
et al. har visat att detta beror på att människor finner det meningsfullt att hjälpa någon som är 
i stort hjälpbehov samt att de upplever att arbetet gör en positiv skillnad i barnens liv. Denna 
upplevelse av meningsfullhet i arbetet är en följd av att människan får bekräftelse på att 
arbetet verkligen ger resultat samt att deras mål i arbetet blir uppfyllt. I en studie av Stalker et 
al. framkommer att människor med förmågan att uppleva tillfredsställelse i att alltid göra sitt 
bästa samt att känna skicklighet i sitt arbete, trots att resultaten kanske blir sämre än vad som 
var planerat från början, upplever arbetstillfredsställelse. Detta innebär att den anställde 
upplever arbetet som meningsfullt och givande. Det som upplevs av den anställde som 
meningsfullt är att hjälpa andra som behöver hjälp oavsett vad det slutliga resultatet blir. Att 
få bekräftelse på att det som görs på arbetet är meningsfullt och viktigt kan leda till att 
människor trivs bättre på sina arbeten. Om personalen är tillfredsställd kan detta leda till en 
rad positiva effekter för organisationen. Furnham (2005) beskriver konsekvenser av 
arbetstillfredsställelse som positiva och negativa beteenden. Positiva beteenden är god 
produktivitet och att människan är social, medan negativa beteenden är olovlig frånvaro, stöld 
och hög omsättning bland personal.  
 
 
Anställningsform och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) 
 
Det finns olika typer av anställningsformer, bland annat tillsvidare- och visstidsanställning. 
Timanställning som anställningsform finns inte enligt lagtext, men används i dagligt tal i 
praktiken av både personal och arbetsgivare. För att täcka ett tillfälligt behov av arbetskraft 
kan en arbetsgivare, enligt Göransson (2007), anställa personal som allmän visstidsanställd. 
Denna regel ger en arbetsgivare möjlighet att visstidsanställa en och samma person i två år 
under en fem års period. Visstidsanställda kallas i denna studie timanställda och representerar 
den grupp av personal som arbetar inom LSS-vård och omsorg, men som inte har en 
tillsvidareanställning. Enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) får anställningsformen 
visstidsanställning endast användas vid tillfällig arbetshopning, men syftet med dessa 
tillfälliga anställningar är att en anställd som har arbetat två år inom fem års period ska få en 
tillsvidareanställning (Göransson). I undantagsfall får man enligt LAS anställa arbetstagare på 
tidsbegränsade anställningar. Detta undantagsfall utnyttjas idag systematiskt av arbetsgivare 
som schemalägger timanställda. Detta trots att schemalagda tidsbegränsade anställda anses 
vara vikarier enligt LAS. 
     Hur människor upplever arbetstillfredsställelse kan påverkas av deras arbetssituation, om 
de arbetar i den grad de vill arbeta eller inte och kommer att påverka deras beteende på 
arbetet. Attityder till arbetet, känsla av delaktighet samt engagemang i arbetet är faktorer som 
påverkar arbetstillfredsställelsen. Attitydskillnader mellan deltids- och heltidsanställda skiljer 
sig i hur pass delaktiga människor vill vara i organisationen (Clinebell & Clinebell, 2007; 
Thorsteinson, 2003).  Vidare menar Thorsteinson att många deltidsanställda väljer denna typ 
av anställningsform för att inte behöva vara lika delaktiga i organisationen som det kan krävas 
av heltidsanställda. Detta ger deltidsanställda en möjlighet att vara mer involverade i sitt liv 
utanför arbetet. Lee och Johnson (1991) har visat att arbetsattityder är relaterat till omsättning 
av personal och frånvarofrekvens. Vid hög omsättning av personal och hög frånvaro skapas 
negativa arbetsattityder hos de anställda. Lee och Johnson hävdar att arbetsschema och 
anställningsform är faktorer som påverkar engagemanget i en organisation och 
arbetstillfredsställelse hos deltids- och heltidsanställda. Lee och Johnson menar vidare att de 
som arbetar tillfälligt heltid på ett ofrivilligt tillfälligt schema, hade lägre 
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arbetstillfredsställelse än de som tillfälligt arbetar deltid. Ett sätt att öka 
arbetstillfredsställelsen hos de tillfälligt anställda är att förändra arbetsschemat (Lee & 
Johnson). I en studie av Eberhardt och Shani (1984) har det framkommit att deltidsanställda 
har högre generell arbetstillfredsställelse än heltidsanställda och förklarar detta med att 
deltidsanställda upplever högre generell arbetstillfredsställelse på grund av att de har mindre 
delaktighet i organisationen, samt att de inte har tillräckligt med information kring 
organisationens problem och policy för att kunna uttrycka negativa attityder. Eberhardt och 
Shani hävdar att både deltids- och heltidsanställdas förväntningar till andra framtida arbeten 
med största sannolikhet påverkar hur synen på deras nuvarande arbete är. I en studie av Senter 
och Martin (2007) framkom att deltidsanställda som arbetar på ett och samma ställe är mest 
lika heltidsanställda i attityder och beteende. För att främja arbetstillfredsställelsen hos de 
olika grupperna av deltidsanställda bör ledningen vara medveten om attityder, beteenden och 
behov.   
     Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag vars mål 
är att den enskilde människan ska kunna leva som andra i samhället (Socialstyrelsen, 2007). 
De som innefattas av lagen är människor med utvecklingsstörning, autism, autismliknande 
tillstånd, begåvningsmässiga funktionshinder eller varaktiga fysiska eller psykiska 
funktionshinder som inte beror på åldrande (Bakk & Grunewald, 2004; Socialstyrelsen, 
2007). Det är kommunernas ansvar att garantera dessa människor goda levnadsvillkor (Bakk 
& Grunewald, 2004; Socialstyrelsen, 2007). LSS skapades som ett steg mot att ge den 
enskilde människan större makt över sitt liv samt för att bli integrerad i samhället. Inom LSS 
finns olika typer av anställningsformer som till exempel tillsvidare- och tillfälligtanställda så 
som vikarier. Att arbeta inom LSS-verksamhet innebär att de anställda ska vara ett hjälpmedel 
till de personer som omfattas av LSS-lagen, för att dessa personer ska ha goda levnadsvillkor. 
Tidigare forskning har studerat och kommit fram till skillnader i upplevd 
arbetstillfredsställelse bland deltids- och heltidsanställda (Clinebell & Clinebell, 2007) men så 
vitt undersökningsledarna vet så har ingen tidigare forskning studerat denna skillnad inom 
LSS-vård och omsorg. 
 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med undersökningen var att undersöka hur arbetstillfredsställelsen upplevs hos de 
timanställda inom LSS-vård och omsorg. Frågor som ligger till grund för undersökningens 
syfte är: Finns någon skillnad i hur timanställda och tillsvidareanställda upplever 
arbetstillfredsställelse på sin arbetsplats? Vilka faktorer upplever timanställda främjar 
arbetstillfredsställelsen? Då ingen tidigare forskning undersökt timanställda inom denna 
verksamhet ville undersökningsledarna genomföra denna undersökning. Hypotesen är att det 
finns en skillnad i hur timanställda och tillsvidareanställda upplever arbetstillfredsställelse på 
ett arbete inom LSS-vård och omsorg. Denna hypotes grundar sig i att anställningsform är en 
av flera faktorer som påverkar hur människor upplever arbetstillfredsställelse, då tidigare 
forskning påvisat skillnader mellan deltids- och heltidsanställda (Clinebell & Clinebell, 2007).    
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Metod 
 

Deltagare 
 
Samtliga deltagare i undersökningen arbetar kommunalt inom LSS vård och omsorg i en 
medelstor stad i mellanSverige. Det delades ut 119 enkäter varav 86 besvarades. Av de 
deltagare som deltog i enkätundersökningen var 10 män och 76 kvinnor. Åldern bland 
deltagarna var 18 till 65 år. Majoriteten av deltagarna hade yrkestiteln vårdare/ vårdarinna och 
undersköterska. Deltagarna valdes ut genom ett målinriktat urval och delades in i två grupper, 
timanställda och fast anställda. Gruppen timanställda bestod av 24 anställda och gruppen fast 
anställda var 62. Generellt bortfall var 33 och partiellt bortfall var 1. Ingen ersättning eller 
kompensation utgick. I intervjuundersökningen deltog endast timanställda som arbetat inom 
verksamheten i ett till fem år. Totalt genomfördes intervjuer med åtta personer varav sju 
kvinnor och en man.   
 
 
Material 
 
Mätinstrumentet som användes för att genomföra enkätstudien, som mäter 
arbetstillfredsställelse, var QPS Nordic 34+ (Dallner et al., 2000). Varje fråga hade en 
femgradig svarsskala (1= Mycket lite eller inte alls/ mycket sällan eller aldrig till 5= Mycket 
ofta eller alltid/ väldigt mycket/ mycket ofta). Enkätfrågorna delades in i fyra index enligt 
QPS Nordic manualen. Dessa var arbetsuppgiftsnivå (T= Task), Social och Organisationsnivå 
(SO), Individnivå (I) och Alla Frågor (AF) för att kunna analysera hur dessa index påverkar 
den enskilda människans arbetstillfredsställelse. Exempel på frågor ur index T var ”Kan du 
påverka mängden arbete du får?” och ”Är dina arbetsuppgifter för svåra för dig?”. Exempel 
på frågor ur index SO var ”Om du behöver, får du då stöd och hjälp med ditt arbete från dina 
arbetskamrater? ” och ”I vilken utsträckning intresserar sig ledningen för personalens hälsa 
och välbefinnande?”. Exempel ur index I var ”Går det rykten om förändringar på 
arbetsplatsen?” och ”Är du nöjd med din förmåga att lösa problem i arbetet?”. Cronbach´s 
alpha för index T var .17, för index SO .34 och för index I .63. För indexet som innehöll 
samtliga frågor var värdet .87. Fråga nummer 35, 36 och 37 som mäter stress och huruvida 
arbetet är det viktigaste i livet eller inte, är borttagna och räknas inte in i analysen då dessa 
inte gick att placera i något av de index som är redovisade i manualen för QPS Nordic. 
     För intervjuerna användes en egenkonstruerad semistrukturerad intervjuguide med fyra 
frågeområden: bakgrundsfrågor, den subjektiva upplevelsen av arbetstillfredsställelse, 
arbetsplatsen och till sist arbetstider och delaktighet. Exempel från frågeområde ett var 
”Beskriv din arbetssituation idag”, frågeområde två ”Beskriv en situation då du upplever 
arbetstillfredsställelse”, frågeområde tre ”Upplever du att dina arbetsuppgifter är 
tillfredsställande?” samt frågeområde fyra ”Beskriv en situation när du upplever att du är 
med tillräckligt i planeringen”. 
 
 
Procedur 
 
En enhetschef inom LSS-vård och omsorg kontaktades via telefon. Denne tilldelades ett 
missivbrev via e- post där det informerades om undersökningens syfte. Efter godkännande till 
genomförande av undersökningen tilldelades undersökningsledarna uppgifter till dennes 
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gruppboenden. Undersökningsledarna fick tillåtelse att själva kontakta dessa boenden för 
planering och genomförande av enkätundersökningen och intervjuerna. För att boka in 
intervjuer använde undersökningsledarna en vikarielista med kontaktuppgifter till de 
timanställda. Undersökningsledarna tog sedan själva kontakt med de timanställda för att boka 
och genomföra intervjuerna. När kontakt togs med intervjudeltagarna informerades dessa om 
att undersökningen var godkänd av deras chef, undersökningens syfte samt att deltagandet var 
frivilligt. Efter samtycke bokades en träff in för genomförande av intervju. Vid 
intervjutillfället tilldelades intervjudeltagaren ett missivbrev. Intervjuerna genomfördes i olika 
miljöer, några i hemmiljö samt några på bibliotek i enskilt rum. Samtliga intervjuer spelades 
in, efter deltagarens samtycke. Intervjuerna varade mellan 20- 45 minuter. Gällande enkäterna 
delades dessa, samt en svarslåda, ut av undersökningsledarna till de olika LSS-boenden som 
deltog i enkätundersökningen. Enkäterna fick ligga i en vecka för att samtliga i personalen 
skulle ha en möjlighet att besvara denna. Första sidan i enkäten informerade om 
undersökningens syfte samt de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). När den 
överenskomna tiden hade gått samlade undersökningsledarna in samtliga svarslådor med de 
ifyllda enkäterna. Den första enhetschefen som kontaktades gav kontaktuppgifter till 
ytterligare två enhetschefer. En av dessa gav sitt samtycke till undersökningen och den 
genomfördes på samma sätt som beskrivet ovan. Efter denna datainsamling var antalet 
insamlade enkäter för få, så ytterligare en kontakt etablerades och enkätundersökningen 
genomfördes som ovan. 
 
 
Databearbetning 
 
För databearbetning av den kvalitativa delen i denna studie användes meningskoncentrering 
(Kvale & Brinkmann, 2009). Alla intervjuer transkriberades för att sedan analyseras för att 
komma fram till gemensamma faktorer som kan främja arbetstillfredsställelse hos de som är 
timanställda inom LSS-vård och omsorg. Databearbetningen fortsatte efter transkriberingen 
med en tolkningsdel där meningar från varje intervju tolkades av undersökningsledarna. 
Därefter bröts tolkningarna av meningarna ner till enskilda ord. När varje intervju endast 
bestod av ord jämfördes dessa med varandra. De återkommande och liknande orden kodades 
till nio kategorier som var: arbetstillfredsställelse, återkoppling, vårdgivande arbete, 
inflytande, delaktighet, känsla av samhörighet, information, lön och arbetstider. Varje kategori 
innefattar minst fyra deltagares åsikter för att inga centrala aspekter skulle upplevas, av 
undersökningsledarna, som utelämnade i analysen. Dessa kategorier tolkades genom en 
djupare analys för att se vad kategorierna hade gemensamt. För att förstå den verkliga 
meningen och betydelsen av de olika kategorierna tolkade undersökningsledarna dessa 
ytterligare. Då återfanns tre teman som står för undersökningens huvudteman. Dessa teman 
var meningsfullhet, personalgruppen och praktiskt runt arbetet. Meningsfullhet står för att 
deltagarna upplever arbetet som meningsfullt. Personalgruppen står för huruvida deltagarna 
känner tillhörighet i personalgruppen eller inte. Praktiskt runt arbetet står för yttre faktorer 
som till exempel information och lön, hur dessa faktorer påverkar den upplevda 
arbetstillfredsställelsen.  Undersökningsledarnas tolkning är att alla deltagare på ett eller annat 
sätt berört dessa tre teman. För den kvantitativa delen av denna studie användes t-test för 
oberoende mätningar för att undersöka eventuella skillnader mellan timanställda och 
tillsvidareanställda inom LSS-vård och omsorg. 
 
 
 



8 

 

Resultat 
 
Finns det någon skillnad i hur timanställda och tillsvidareanställda upplever 
arbetstillfredsställelse på sin arbetsplats? 
 
Resultaten baseras på t-test för oberoende mätningar, ett för varje index (se Tabell 1). 
Resultatet av t-testet visade att det inte finns några signifikanta skillnader mellan grupperna i 
upplevd arbetstillfredsställelse. Se Tabell 1 för värden för timanställda och för 
tillsvidareanställda. Resultat för index AF t (84) = .28, η2 = .03, 95 % CI: (-.233 till .176), η2 

visade att effekten var väldigt liten. Resultaten för index T t (84) = .01, η2 = .00, 95 % CI [-
0.188, 0.185], η2 visade att effekten var obefintlig. Resultatet för index SO t (84) = .55, η2 = 
.07, 95 % CI [-0.338, 0.192], η2visade att effekten var väldigt liten. Resultatet för index I t 
(84) = 1.29, η2 = .20, 95 % CI [-0.110, 0.513], η2 visade att effekten var liten. För att 
förtydliga fördelningen av medelvärdena mellan deltagarna i analysen av enkäterna skapades 
en boxplot (se Figur 1). Denna boxplot visar fördelningen av fast- och tillfälligtanställdas 
upplevda generella arbetstillfredsställelse. 
 
Tabell 1 
Medelvärde (och standardavvikelse) t- värde och signifikansvärde 

 
                                        Arbetstillfredsställelse 
 
Index                  Timanställda           Tillsvidareanställda                 ta                    p             
Alla Frågor             3.63 (.42)                     3.60 (.43)                      .28                .781                                             
Task                        3.61 (.35)                     3.61 (.40)                      .01                .989 
SocOrg                   3.68 (.56)                      3.61 (.55)                     .55                .585 
Individ                    3.50 (.63)                      3.70 (.66)                   1.29                .202 
n                               24                                 62 
 
Not. Svarsalternativens variationsvidd 1-5. 
at-test för oberoende mätningar 
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Figur 1. Upplevd generell arbetstillfredsställelse beroende av anställningsform inom LSS-
vård och omsorg. De linjer som går neråt och uppåt i figuren symboliserar de lägsta och de 
högsta värdena, mittenlinjerna i boxarna symboliserar respektive gruppers medelvärde, inga 
extremvärden fanns i materialet (Pallant, 2007). Största skillnad fanns i index I trots att 
signifikansen var låg. 
 
 
Vilka faktorer upplever timanställda främjar arbetstillfredsställelsen? 
 
     Meningsfullhet. I tre kategorier återfanns att deltagarna upplever arbetstillfredsställelse 
genom att känna sig meningsfulla på arbetet. Meningsfullhet innehåller i resultatet en känsla 
av att hjälpa andra som upplevs tillfredsställande. Att detta blir bekräftat i form av 
återkoppling från brukare och personal samt att arbetet som sådant är vårdgivande. De tre 
kategorier ur analysen som temat meningsfullhet grundar sig i var upplevelsen av vad 
arbetstillfredsställelse är, återkoppling och känslan av ett vårdgivande arbete. Övergripande 
visar resultatet att timanställda inom LSS-vård och omsorg är positivt inställda till deras 
arbete, där ord som glädje, roligt och meningsfullt är återkommande. IP 5 beskriver ”… jag 
trivs så himla bra med att jobba med de här människorna. Och det är väldigt kul att gå till mitt 
arbete. Det ger mig så mycket och jag blir glad av det i övrigt också…”. IP 5 beskriver tydligt 
hur bra det känns att vara på arbetet och att främsta orsaken är att arbeta med människorna 
denne arbetar med samt att denne upplever att arbetet ger någonting tillbaka. IP 2 berättar ”… 
när man gjort någonting som får dom man jobbar med att må bra då känner man att man gjort 
någonting bra…”. IP 2 beskriver också att känsla av att göra någonting gott för någon annan 
och sedan få detta bekräftat. Kombinationen av detta ger en känsla av meningsfullhet. 
  

  … en dag kom jag dit och kände mig lite halvdeppig och hon slår upp armarna och ger 
mig värdens största kram. Då känner man bara vi är varandra så nära i kontakten och jag 
har fått gett något av mig själv och jag känner vilket bra jobb jag har. (IP 4) 
 

IP 4 beskriver att arbetet med människor på sätt och vis är ett givande och tagande. En sådan 
situation kräver att båda ger någonting av själva, vare sig det är positivt eller negativt. Någon 
är sändare och någon är mottagare, vilket speglar att återkoppling är en del av att arbeta med 
människor och i denna analys påverkar detta deltagarna positivt. I analysen framkom att fem 
av åtta deltagare upplever direkt återkoppling från antingen brukare eller personal i sitt arbete 
med människor. Denna återkoppling har en positiv effekt på deltagarna. IP 1 ” Ja, det är ju det 
att jobbar man på ett äldreboende så får man inte samma uppskattning som med 
utvecklingsstörda, de säger ju verkligen det som de tycker här och nu.” IP 1 beskriver här 
tydligt att det är ärlig och direkt återkoppling som tillkommer i arbetet. IP 1 nämner inte att 
det är positiv återkoppling som direkt påverkar denne utan att det är någon form av 
återkoppling.  
 

… det är ju när jag hjälper någon av de boende och den personen säger till mig att det 
har varit så himla roligt att jag varit där och hjälpt henne idag och att den personen 
kanske även säger det till någon annan i personalen, det är kul, det är jättebra. (IP 1) 
 

Ovanstående exempel påtalar att dubbel återkoppling ifrån både brukare och i samma 
situation från personalen ger en extra positiv känsla. 
     Sju av åtta deltagare upplever sitt arbete tillfredsställande i att ge vård och vara ett stöd till 
brukarna. IP 6 berättar ”… att vara ett instrument för de jag jobbar med att klara sig så bra 
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som möjligt i samhället, det är min arbetsuppgift.” IP 6 har här en syn på sig själv som ett 
redskap till de människor denne arbetar med. IP 3 ”Det är en brukare som inte kan prata och 
igår skrek han och bet sig själv, jag fick honom lugn och då kände jag mig tillfredsställd för 
att jag gjorde någonting bra.” Även IP 3 påtalar här sig själv som ett redskap till att brukaren 
fick sin röst hörd, genom att deltagaren fick brukaren lugn, antog deltagaren att brukaren 
blivit tillfredsställd genom att denne har förstått vad personen menade och därför blev 
brukaren lugn. Återkoppling av något slag, så väl positiv som negativ har direkt positiv 
påverkan på deltagarna. Vårdgivande arbete i form av att se sig själv som ett verktyg 
gentemot brukarna har också positiv effekt på deltagarna. Deltagarna integrerar även dessa två 
begrepp i arbetstillfredsställelsebegreppet och menar att det är en del av deras 
arbetstillfredsställelse. Undersökningsledarna menar att detta speglar en känsla av att 
deltagarna upplever det meningsfullt att arbeta med människor och att denna meningsfullhet 
är en faktor som påverkar deras arbetstillfredsställelse. 
     Personalgruppen. I tre kategorier återfanns att deltagarna på olika sätt inte upplever sig 
tillhöra personalgruppen. Dels inom arbetsplanering och i aktiviteter som arrangeras utanför 
arbetet. De kategorier ur analysen som temat personalgruppen grundar sig i var inflytande, 
delaktighet och känsla av samhörighet. Resultaten visar att deltagarna saknar delaktighet, 
inflytande och känsla av samhörighet till arbetskamraterna i vissa situationer. Detta har i 
nuläget en negativ påverkan på deltagarnas arbetstillfredsställelse. Fyra av åtta deltagare 
upplever för lite eller inget inflytande i arbetet och vid arbetsplaneringen. IP 3 säger: ”… även 
om de säger att det är jättebra om vi kommer med synpunkter och åsikter så tas dessa inte på 
allvar. Det lyssnas men man ser aldrig någon förändring.” IP 3 menar här att verksamheterna 
uppmanar att komma med förslag och åsikter, men deltagaren upplever att när synpunkter 
kommer fram så är det inte någonting som verksamheten tar på allvar.   
     Alla åtta intervjuer påtalar att de har lite eller ingen delaktighet inom verksamhetens 
planering. IP 5 beskriver en känsla av att vara bortglömd.  ”… som timvikarie upplever man 
ett utanförskap och ingen delaktighet…”. IP 1 ”… att man får vara med på möten också. För 
det är ju lika viktigt för oss vikarier att veta vad som händer gällande de boende.” IP 5 och IP 
1 påtalar här att det är av vikt att vara med på möten för att veta vad som händer i 
verksamheten. Det speglar en känsla av att deltagaren inte upplever sig tillräckligt uppdaterad 
om vad som händer inom verksamheten i nuläget. Även IP 4 påtalar vikten av att vara med på 
möten och menar ”… tycker att vikarier ska vara med på möten. Det är viktigt med nya 
ögon.” Även IP 4 menar att det är viktigt att se på ett problem eller en situation ur olika 
perspektiv, även här återspeglas en känsla av att deltagaren inte upplever sig vara tillräckligt 
uppdaterad om vad som sker inom verksamheten, men även att nya perspektiv kan vara bra 
för verksamheten. IP 8 ”… får man vara med och planera och lägga ut och så, att man ser 
saker som man vill ändra på och det görs, så ja självklart att det blir tillfredsställande om man 
märker att det fungerar.” IP 8 beskriver känslan av att få vara med på möten som 
tillfredsställande då ett förslag uppmärksammas och fungerar. IP 2 ”… jag får alltid reda på 
det som bestämts så jag vet ju hur jag ska jobba, men det är ju det att man inte är med och 
bestämmer…”. Här beskrivs det att arbetet som sådant inte blir påverkat, men att 
beslutsprocessen är en påverkande faktor på deltagarens upplevelse av delaktighet då 
deltagaren vill vara med och fatta beslut. Att få inflytande genom att komma till tals och bli 
tagen på allvar verkar ha en påverkan på deltagarnas arbetstillfredsställelse. Men också att få 
delta i verksamhetsplaneringen, framför allt att få delta vid beslutsfattanden verkar ha 
påverkan på arbetstillfredsställelsen hos timanställda. 
     Resultatet av intervjuerna visar att det finns en skillnad i att känna samhörighet i 
personalgruppen på arbetet och vid aktiviteter utanför arbetet, då deltagarna till viss del 
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upplever sig åsidosatta vid anordnade aktiviteter utanför arbetet. IP 7 beskriver ”… det är en 
klyfta mellan timanställda och de fast anställda… ”. IP 1 menar till exempel att: 
 

När man kommer till jobbet då känner man sig som en i gänget, man känner sig 
välkommen och man pratar och så… men samtidigt så kanske man inte blir bjuden på 
allting som sker utanför, till exempel julmiddag och personalfester, så man är en i 
gänget men samtidigt inte. 
 

Detta beskriver en känsla av att vara medlem i en grupp, men ändå inte. Deltagaren upplever 
sig bara som en medlem av gruppen i vissa situationer. Detta speglar en känsla av att 
deltagaren upplever viss distans till sina arbetskamrater, eftersom de endast är arbetskamrater 
på arbetet, men inte utanför arbetet. Även IP 3 påtalar att inte vara med på anordnade 
aktiviteter: ”… inte följa med på fester, julbord och så vidare för att man är på så olika 
ställen…”. När det gäller stämningen i arbetsgruppen och hur det är att komma in som ny 
vikarie säger IP 8: 
 

… ett visst boende är de som skulle utbilda alla andra för att visa hur man tar emot en 
vikarie för att den ska känna sig som en i gänget. Och för att man ska kunna göra ett bra 
jobb, för trivs man inte gör man inget bra jobb. Det är så. 

 
Här speglas en känsla av att ha blivit negativt bemött på arbetsplatser när deltagaren kommit 
för att börja på ett ställe, då denne menar att ett speciellt LSSboende borde utbilda andra 
ställen i bemötande av nya anställda. Känslan av att tillhöra arbetsgruppen på arbetet men inte 
i aktiviteter utanför arbetet verkar påverka arbetstillfredsställelsen hos timanställda, men 
också hur bemötandet av övrig personal genomförs när timanställda börjar på ett nytt ställe 
verkar ha viss påverkan. 
     Känslan av att tillhöra arbetsgruppen har i denna undersökning visat sig ha effekt på 
arbetstillfredsställelsen hos de timanställda. Både på arbetet genom att inte få delta i planering 
och genom att inte uppleva inflytande i arbetet, men även vid aktiviteter utanför arbetet där de 
timanställda inte få delta. 
     Praktiskt runt arbetet. I tre kategorier återfanns att deltagarna påverkas negativt av att de 
upplever ett visst missnöje med praktiska saker kring arbetet. De kategorier som framkom i 
analysen inom detta tema var information, lön och arbetstider. De timanställda upplever 
informationen kring verksamheten på olika sätt är bristfällig. Vid förändringar uppdateras inte 
de timanställda på samma sätt som de tillsvidareanställda. Resultaten tyder på att timanställda 
inte har den uppdatering som behövs för att kunna utföra ett gott arbete gentemot brukarna. IP 
7 beskriver rapporteringen i ett exempel: 
 

… när jag kommer dit och går på ett pass får jag en muntlig redovisning om hur dagen 
har varit. Många viktiga saker kan glömmas bort då till exempel om det har varit en 
konflikt mellan en brukare och en anställd så kanske man inte får veta detta. Det viktiga 
om någon är sjuk får man veta, men annat flyter bort och de som är där ofta vet om 
detta, men jag som kommer ibland får inte veta sådant. 

 
IP 7 beskriver en känsla av att det aktuella här och nu rapporteras det om, men viss 
information glöms bort och rapporteras inte. En annan typ av bristande information ger IP 1 
som beskriver en önskan om att få mer förklarande information. ”… oftast så sker det ju 
skriftligt, gör det ju, men man kan ju behöva en förklaring också personligen.” Här speglas en 
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känsla av att IP 1 upplever att informationen finns, men förklaringen av utförandet saknas. 
Ytterligare en annan typ av bristande information beskrivs när IP 3 berättar: 
 

… de skriver protokoll, på vissa ställen är det viktigt att jag läser och skriver under, på 
andra ställen ser man inte protokollen alls. Jag skulle uppskatta om de berättar att kolla här, 
för det finns viktiga papper och signera gärna. 

 
IP 3 beskriver att det varierar hur tillgängliga protokollen är beroende på vilket boende som 
deltagaren arbetar på. Då speglas en känsla av att IP 3 är olika uppdaterad kring händelser 
beroende på vilket boende denne arbetar, vid det aktuella tillfället.   
     Av totalt åtta intervjuer påtalade sex deltagare, att som timanställd finns det alltid en oro 
över att få ekonomin att gå ihop varje månad.  IP 1 säger att ”… det skulle vara skönt att veta 
hur mycket pengar man har varje månad och att få betald semester varje sommar”. IP 4 ”När 
jag pluggar är det bra men när jag bara jobbade ett år som timvikarie så var jag stressad ofta, i 
jakten på timmar”. I ovanstående exempel speglas en känsla av oro och stress gällande 
ekonomin. Känslan av att ha en trygg ekonomi verkar också vara av betydelse i relation till 
arbetstillfredsställelsen. IP 2 säger ”… det hade varit skönt att vara fast också för 
tryggheten…” vidare beskriver IP 3 ” … du har ingen trygghet inga förmåner…” Det framgår 
att anställningsformen timanställning har en negativ påverkan på deltagarnas 
arbetstillfredsställelse när det gäller ekonomin och trygghet. Det speglar en känsla av att 
ständigt vara på sin vakt för att inte riskera att bli utan pengar eller jobb. 
     I resultaten av intervjuerna framkommer det att hanteringen av hur timvikarier blir 
tilldelade sina pass utgör ett stressmoment. Sju av åtta deltagare anser att tilldelningen av tider 
är påfrestande. IP 5 säger ”Som timanställd är vi ganska många som slåss om de tider som blir 
över och det är påfrestande tycker jag.” Vidare menar IP 7 ”… får de tider som blir över…”. 
Deltagarna beskriver en känsla av att ständigt vara i konkurrens med andra timanställda. Att 
ständigt konkurrera och vara utbytbar är en påfrestande situation. IP 1 beskriver en känsla av 
att inte veta om det kommer att komma arbete varje månad eller inte ” … de hör inte av sig 
varje månad, ibland får jag tider och ibland inte.”  Medan IP 2 upplever att det finns arbete 
varje månad ”… jag blir inringd och så får jag tider varje månad, men antalet timmar är inte 
bestämt per månad…”. I ovanstående exempel tydliggörs två timanställdas olika upplevelser 
av uppskattad arbetsmängd. Att vara timanställd verkar upplevas som påfrestande gällande 
arbetsmängd och ekonomi. I resultaten framkommer att informationen timanställda får vid 
olika typer av rapporteringar har påverkan på arbetstillfredsställelsen. Vidare framgår det att 
ekonomi och arbetsmängd påverkar arbetstillfredsställelsen hos timanställda. 
 

 
Diskussion 

 
Syftet med undersökningen var att undersöka hur arbetstillfredsställelsen upplevs hos de 
timanställda inom LSS-vård och omsorg. Frågor som ligger till grund för undersökningens 
syfte är: Finns någon skillnad i hur timanställda och tillsvidareanställda upplever 
arbetstillfredsställelse på sin arbetsplats? Vilka faktorer upplever timanställda främjar 
arbetstillfredsställelsen? Hypotesen att det finns en skillnad i hur timanställda och 
tillsvidareanställda upplever arbetstillfredsställelse på ett arbete inom LSS-vård och omsorg 
fick inget stöd i undersökningen. Clinebell och Clinebell (2007) påvisade skillnader i attityder 
mellan deltids- och tillsvidareanställda gällande engagemang i organisationen som delvis 
påverkar arbetstillfredsställelsen. Resultatet av denna undersökning påvisade däremot inga 
skillnader i den upplevda arbetstillfredsställelsen mellan tim- och tillsvidareanställda. 
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Resultatet visade marginella medelvärdesskillnader men ingen signifikans. Med tanke på 
forskningsfråga ett hade undersökningsledarna förväntat sig signifikanta skillnader mellan 
grupperna, men det enda som visade ytterst svaga tendenser till signifikans var 
arbetstillfredsställelse på individnivå där skillnaden mellan grupperna tim- och 
tillsvidareanställda var störst. Att inga skillnader påvisades i undersökningen kan bero på att 
tim- och fastanställda inte har samma ambitioner med arbetet. Thorsteinson (2003) menar att 
många deltidsanställda väljer denna typ av anställningsform frivilligt för att de inte känner ett 
behov av att vara delaktiga på samma sätt som heltidsanställda inom organisationen. Att 
timanställda inom LSS-vård och omsorg är tillfredsställda med sin anställningsform kan vara 
en förklaring till att denna enkätundersökning inte visade några signifikanta skillnader mellan 
grupperna.  
     Frågan om vilka faktorer som kan främja arbetstillfredsställelsen hos timanställda inom 
LSS-vård och omsorg besvarades med hjälp av intervjuer. I resultatet av intervjuerna 
framkom tre teman som på olika sätt påverkar arbetstillfredsställelsen hos deltagarna och 
dessa var; Meningsfullhet, Personalgruppen och Praktiskt runt arbetet. Samtliga deltagare 
använder ord som beskriver en positiv känsla, så som glad och kul och att arbetet tillför dem 
någonting när de beskriver vad arbetstillfredsställelse är för dem. I detta avseende är Lockes 
(1969) definition som är att arbetstillfredsställelse och icke arbetstillfredsställelse är två olika 
känslotillstånd som uppstår som ett resultat av vad individen vill ha ut av sitt arbete och vad 
individen verkligen gör i sitt arbete, detta går att koppla till denna undersökning. Eftersom 
deltagarna beskriver känslor i form av att arbetet är roligt, kul och att det tillför dem 
någonting meningsfullt. 
     Temana Personalgruppen och Praktiskt runt arbetet upplevs i nuläget som hämmande på 
arbetstillfredsställelsen för deltagarna. Inom tema Personalgruppen framkom att samtliga 
deltagare påtalar att de upplever lite eller ingen delaktighet och inflytande i verksamhetens 
planering, trots att de skulle vilja delta och kunna påverka verksamheten mer än de gör i 
nuläget. Delaktighet och inflytande är närliggande begrepp. Det som skiljer dem åt är vid 
delaktighet beskriver deltagarna en önskan att få närvara vid aktiviteter och formella beslut 
samt delta i planeringen, med inflytande beskriver deltagarna en önskan om att få komma till 
tals samt bli lyssnade på. Detta resultat går emot det som Thorsteinson (2003) påtalar om att 
många deltidsanställda väljer den här typen av anställning för att inte behöva vara lika 
delaktiga som heltidsanställda. Det är med hjälp av intervjuerna som det framkom att 
timanställda upplever för lite delaktighet och inflytande inom verksamhetens planering. Detta 
är i nuläget en hämmande faktor eftersom de önskar mer delaktighet och inflytande. Önskan 
om delaktighet och inflytande kan bero på att deltagarna vill ha mer möjlighet att påverka 
verksamheten, men även att de vill känna samhörighet i arbetsgruppen. Deltagarna påtalar 
även en önskan att delta i aktiviteter utanför arbetet. Detta kanske i själva verket är en önskan 
att känna gemenskap med sina arbetskamrater, eftersom deltagarna även påtalar en upplevd 
klyfta mellan tim- och tillsvidareanställda. Undersökningsledarna menar att tema 
Personalgruppen bör vändas och ses som en främjande faktor till arbetstillfredsställelsen. 
Detta tema blir främjande för timanställda när de upplever en känsla av samhörighet med 
arbetsgruppen.  
     Tema Praktiskt runt arbetet innehåller information, lön och arbetstider. Dessa har i nuläget 
en hämmande påverkan på deltagarnas arbetstillfredsställelse. Formen timanställning verkar 
ha en negativ påverkan hos deltagarna i avseende på ekonomi, då en oro över hur mycket 
arbetstider som den anställde får varje månad blir en stressfaktor för deltagarna. Detta 
påverkar den upplevda arbetstillfredsställelsen negativt. Även informationsbrister lyfts upp i 
analysen som hämmande faktorer på de timanställdas arbetstillfredsställelse. Både lön och 
tydlighet i arbetsuppgifterna är något som tidigare forskning visat har en direkt påverkan på 
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arbetstillfredsställelsen (Coffey, Dugdill, & Tattersall, 2004; Glisson & Durick, 1988; Smith, 
1992). I denna undersökning har deltagarna visat en oro över ekonomin samt 
informationsbrister inom verksamheten. Detta gör att de upplever en negativ påverkan på 
arbetstillfredsställelsen. Sju av åtta deltagare upplever ett missnöje över hur fördelningen av 
arbetstiderna sker. Hanteringen beskrivs som orättvis, stressande och en känsla av att det är 
först till kvarn som får välja tider tas också upp. Tidigare forskning visar att en rättvis ledning 
är viktigt för att de anställda ska uppleva arbetstillfredsställelse (Loi, Yang, & Diefendorff, 
2009). Hanteringen av arbetstider och information kan verka som en främjande faktor om 
verksamheterna väljer att se över hur hanteringen av arbetstiderna sker samt att förbättra 
informationshanteringen.   
     Tema Meningsfullhet har främjande påverkan på arbetstillfredsställelsen hos timanställda. 
Deltagarna beskriver att de känner sig meningsfulla på arbetet. Begrepp inom detta tema är 
vårdgivande arbete och återkoppling. Med vårdgivande arbete beskriver sju av åtta deltagare 
att de finner arbetstillfredsställelse i att vara ett hjälpmedel samt ge stöd och vård till 
brukarna. Tidigare forskning har visat att de som arbetar med socialt arbete ofta finner det 
tillfredsställande att hjälpa någon och detta leder till arbetstillfredsställelse (Stalker, Mandell, 
Frensch, Harvey, & Wright, 2007). I denna undersökning återfinns samma känsla av att 
uppleva tillfredsställelse i att hjälpa någon annan. Möjligtvis för att deltagarna upplever direkt 
återkoppling. Återkoppling är ett återkommande tema i undersökningen och deltagarna 
beskriver återkopplingen som en positiv faktor i det dagliga arbetet. Återkoppling är även 
något som tidigare forskning menar är positivt för arbetstillfredsställelsen (Coffey, Dugdill, & 
Tattersall, 2004; Glisson & Durick, 1988; Smith, 1992). I undersökningen återfinns en 
koppling mellan att hjälpa någon och se en direkt reaktion från brukaren. Det är en 
sammanvävning av att deltagaren finner det meningsfullt att hjälpa brukaren och brukaren ger 
direkt återkoppling, vilket leder till arbetstillfredsställelse för den timanställde.  
     Denna undersökning har kommit fram till att meningsfullhet, samhörighet i 
personalgruppen, tydlig information, tillfredsställande ekonomi och rättvis hantering av 
arbetstider har främjande påverkan på arbetstillfredsställelsen hos timanställda. 
Undersökningen påvisar att både inre och yttre faktorer främjar arbetstillfredsställelsen. De 
inre faktorerna som framkom var känsla av meningsfullhet och samhörighet i 
personalgruppen. Med detta menas att det är en känsla som finns inom deltagarna. De yttre 
faktorerna som framkommit var tydlig information, tillfredsställande ekonomi och rättvis 
hantering av arbetstider.  
 
 
Styrkor och svagheter 
 
Trots att inga skillnader visade sig i undersökningen gällande arbetstillfredsställelse och 
anställningsform, har undersökningen kommit fram till olika faktorer som kan främja 
arbetstillfredsställelse. Dessa faktorer kan verksamheterna arbeta med för att främja 
arbetstillfredsställelse hos all personal, men främst hos de timanställda, eftersom dessa 
faktorer framkom genom intervjuer med enbart timanställda. En orsak till att hypotesen inte 
fick något stöd kan vara att de två grupper av anställningsformer som undersökts var 
snedfördelade, med 24 timanställda och 62 tillsvidareanställda. Gruppen timanställda i 
undersökningen var för få och detta medför en risk för Typ II-fel. Resultatet av 
medelvärdesskillnaderna påvisade minimala skillnader mellan variablerna vilket ökar risken 
för Typ II-fel. För att undvika och minska risken för Typ II-fel i denna undersökning skulle, i 
ett tidigt skede, deltagarantalet i gruppen timanställda ha ökats. Denna grupp av deltagare är 
personal som kan vara svårare att komma i kontakt med, eftersom de inte arbetar regelbundet 
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på en och samma arbetsplats. För att öka deltagarantalet hos de timanställda hade tiden 
enkäterna var på arbetsplatserna kunnat förlängas från en vecka till två veckor, eller genom att 
öka antalet arbetsplatser.  
     Ytterligare orsak till att inga signifikanta skillnader påvisades i den kvantitativa delen av 
undersökningen kan vara index indelningen som gjordes enligt QPS Nordic manualen. En 
orsak till de låga Cronbach´s alpha värdena kan vara att indexen bestod av olika antal frågor 
och möjligtvis för få frågor, då ett index endast bestod av två frågor. Eftersom Cronbach´s 
alpha i index T och SO var extremt låga är det omöjligt att få några signifikanta skillnader. 
Även Cronbach´s alpha för index I var lågt och inga signifikanta skillnader påvisades. 
Cronbach´s alpha för index AF var starkast, där kan det ses signifikanta skillnader om dessa 
hade funnits. Styrkan i enkäten är att den som helhet mäter det den avser att mäta.    
 
 
Framtida forskning 
 
Medan undersökningen planerades och genomfördes fanns det flera olika infallsvinklar med 
andra utgångspunkter till undersökningar. Ett förslag till framtida forskning är att jämföra 
olika anställningsformer inom privat- och kommunal sektor. Detta för att jämföra om 
anställning inom olika verksamheter kan leda till att arbetstillfredsställelsen påverkas, men 
även att synliggöra eventuella skillnader som de båda sektorerna kan dra nytta av. Ytterligare 
förslag till framtida forskning är att undersöka huruvida arbetstillfredsställelse eventuellt kan 
påverka det utförda arbetet gentemot brukarna. Här skulle utgångspunkten vara att hög 
arbetstillfredsställelse ökar kvalitén i det utförda arbetet. Ännu ett förslag på framtida 
forskning är att undersöka huruvida olika anställningsformer påverkar den enskildes känsla av 
sammanhang och gemenskap i arbetsgruppen.   
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