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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka arbetstillfredsställelsen hos personliga assistenter 

med anhörigrelation till kund. Studien genomfördes hos företaget OP Assistans med 

hjälp av en enkätundersökning. Totalt inkom 33 giltiga enkätsvar vilket gav en 

svarsfrekvens på 37.5 %. Resultatet visade signifikanta skillnader mellan könen i 

arbetstillfredsställesedimensionerna Säkerhet, Inställning till företaget och 

Kommunikation samt en stark tendens till skillnad i dimensionen Organisation, där 

kvinnor visade upp en högre arbetstillfredsställelse än män i samtliga fyra dimensioner. 

Vidare visade resultatet en signifikant skillnad i anställningstid i dimensionen Arbetet, 

där anställda som har arbetat mellan 6 till 15 år visade en högre arbetstillfredställelse i 

dimensionen än de respondenter som har varit anställda mellan 1 till 6 år. 

 

Nyckelord: Arbetstillfredsställelse, personliga assistenter, anhörigrelation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Abstract 

The purpose of this study was to examine the job satisfaction of personal assistants with 

a family connection to the customer. The study was conducted at the company OP 

Assistans with the help of a questionnaire survey. A total of 33 valid responses gave a 

response rate of 37.5%. The results showed significant differences between women and 

men in the dimensions of Safety, Feelings About the company and Communication, and 

a strong tendency to difference in dimension Supervision, where women showed a 

higher job satisfaction than men in all four dimensions. The results showed also a 

significant difference in the dimension My Job based on length of employment, where 

employees who have been employed between 6 to 15 years, showed a higher job 

satisfaction in the dimension My job than respondents who were employed between 1 to 

6 years. 

 

Keywords: Job Satisfaction, satisfaction with supervisor, leadership 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Vi vill börja med att tacka OP Assistans och dess Vice VD Ola Hålen för all den hjälp 

vi har fått med att få ut enkäterna samt givande diskussioner vid valet av uppsatsämne. 

Ett stort tack vill vi även rikta till alla respondenter som besvarade enkäten och gjorde 

denna uppsats möjlig. Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Igor Knez 

för all hjälp han har givit oss under denna tid. 

  

 

Gävle, maj 2013 

Emir Kolic och Magnus Willing 
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Introduktion 

Enligt Gävle kommuns hemsida (2013) innebär Socialtjänstlagen att den som har en 

sjukdom eller en funktionsnedsättning har rätt att ansöka om stöd och hjälp i hemmet. 

Om detta beviljas kan personen lämna som önskemål att en anhörig ska utföra den 

omvårdande uppgiften. Personen har även rätt att välja om de vill att det beviljade 

stödet ska utföras av den kommunala omsorgen eller ett privat företag.  Om den 

anhörige anses lämplig att utföra de beviljade insatserna kommer de att bli anställda 

med samma villkor som en personlig assistent inom den kommunala omsorgen samt 

arbeta efter ett schema som bygger på de insatser som har beviljats. 

 Anhöriganställda som grupp kan antas vara väldigt heterogena. Det finns dock ej, 

vad vi vet, någon detaljerad statistik över olika bakgrundsvariabler för denna grupp 

såsom utbildningsnivå, ålder, anställningstid och/eller könsfördelning samt hur dessa 

kan påverka arbetstagarnas arbetstillfredsställelse.  

   

Arbetstillfredsställelse 

Enligt Macdonald och MacIntyre (1997) är arbetstillfredsställelse ett av de vanligast 

förekommande begreppen inom studier av arbetsrelaterade relationer. Definitionen av 

vad som ingår i begreppet arbetstillfredsställelse skiljer sig dock beroende på vilket 

mätinstrument som används (Macdonald & MacIntyre, 1997).  

 Arbetstillfredsställelse utgår från individen och hur dennes arbetssituation ser ut 

just nu och har sett ut tidigare (Macdonald & MacIntyre, 1997). Olika definitioner av 

arbetstillfredsställelse innehåller enligt Bowling och Hammond(2008) oftast en affektiv 

komponent. Detta innebär att begreppet arbetstillfredsställelse består av både personens 

tankar och känslor relaterade till personens arbete (Bowling & Hammond, 2008).  

Enligt Spector (1985) innehar begreppet arbetstillfredsställelse också en tydlig 

attitydsdimension. Ett arbete upplevs som tillfredställande utifrån individens egna 

preferenser, när det gäller vilka aspekter av jobbet som är viktiga (Spector, 1985).  

 Ett av de vanligaste mätinstrumenten när det kommer till arbetstillfredsställelse är 

Job Descriptive Index. Det innehåller fem dimensioner; tillfredsställelse med 

arbetsuppgifter, handledning, medarbetare, lön och befordran (Kinicki, McKee-Ryan, 

Schriesheim, & Carson, 2002). Dessa dimensioner återkommer även i ” The Employee 

Opinion Survey” som Kavanaugh, Duffy, & Lilly (2006) använde sig av för att mäta 

arbetstillfredsställelsen bland anställda på ett sjukhus i USA.  ”The Employee Opinion 

Survey” undersöker arbetstillfredsställelse i tio dimensioner: Arbetet, Säkerhet, Allmän 

arbetstillfredsställelse, Inställning till företaget, Stöd för ett kvalitativt arbete, 



 
 

Organisation, Kommunikation, Arbetsrelationer, Ledning samt Lön och förmåner  

(Kavanaugh et al., 2006) 

 Arbetstillfredsställelse har även förknippats med personliga, mellanmänskliga och 

organisatoriska faktorer (Kavanaugh, et al., 2006). De organisatoriska faktorerna kan ha 

en påverkan på arbetstillfredsställelsen genom att exempelvis möjligheten till befordran 

är liten inom horisontella organisationer. Det bildas en karriärsplatå, där möjligheten till 

befordran, avancemang uppåt i hierarkin är liten. Enligt Kavanugh et al. (2006)  är 

denna effekt associerad med en lägre nivå av arbetstillfredsställelse.  

 

Arbetstillfredsställelse i relation till kön 

Enligt Kim (2005)  har forskningen om könsskillnader i arbetstillfredsställelse lett till 

motsägelsefulla resultat där vissa studier har visat att män är mer nöjda än vad kvinnor 

är, medan andra har påvisat omvända resultat. De allra flesta studierna har dock ej visat 

på några signifikanta skillnader i arbetstillfredsställelse mellan könen.  

 I studien av offentligt anställda i Korea som Kim (2005) utförde, framkom det 

dock att kvinnor var mer nöjda med sitt arbete än männen.  Kim (2005) tar upp tre 

möjliga förklaringar till sitt resultat. Den första är att kvinnor har lägre förväntningar på 

arbetet än vad männen har då de jämför sig själva med andra kvinnor, medan männen 

jämför sig med andra män. Då männen ofta har både högre lön och högre 

chefspositioner än kvinnorna blir förväntningarna bland männen högre. Enligt Clark 

(1997) är anledningen till att kvinnor rapporterar en högre arbetstillfredsställelse än 

män att deras arbeten har varit så pass mycket sämre tidigare, att deras förväntningar är 

lägre. Denna skillnad finns dock ej för yngre arbetare, högutbildade, personer i 

chefsposition eller för dem som arbetar på mansdominerade arbetsplatser. Detta 

beroende på att dessa grupper är troliga att ha högre förväntningar på vad deras arbete 

ska ge (Clark, 1997). Den andra möjliga förklaringen som Kim (2005) tar upp är att 

kvinnor i det koreanska samhället ej förväntas att yttra sitt missnöje i olika 

sammanhang. Den tredje möjliga förklaringen och även den mest troliga av de tre enligt 

Kim (2005) är att kvinnor och män värderar olika dimensioner av arbetstillfredsställelse 

olika mycket. Kvinnor värderar arbetets ”inre egenskaper” högre, det som arbetet går ut 

på och arbetet i sig, medan männen värderar de ”yttre egenskaperna” högre, det vill 

säga det som arbetet kan leda till såsom en hög lön eller befordran. 

 Detta visar sig i att män och kvinnor värderar olika, de olika dimensionerna av 

arbetstillfredsställelsen (Kim, 2005).  Kvinnorna värderade handledning, arbetet i sig, 

kollegor personlig utveckling, anställningstrygghet och värdet i att tillhandahålla 



 
 

allmännyttiga tjänster högre än vad männen gjorde, medan männen värderade 

möjligheten till befordran högre än vad kvinnorna gjorde. 

 

Utbildningsnivåns påverkan på arbetstillfredsställelsen 

Enligt Ganzach (2003) påverkar utbildningsnivå främst den del av 

arbetstillfredsställelse som består av nöjdhet med lön och förmåner. Detta genom att 

påverka vad personer förväntar sig att få i ersättning för sitt arbete genom lön och 

förmåner. Vilken utbildningsnivå en person har, påverkar enligt Ganzach (2003) väldigt 

ofta vilken lön personen får. Genom att jämföra vad andra anställda med samma 

utbildningsnivå har för lön, påverkas de egna förväntningarna om lönenivå. Ganzach 

(2003) menar vidare att utbildningsnivå har en direkt negativ effekt på tillfredsställelse 

med lön och förmåner, men en i princip försumbar påverkan på tillfredsställelsen 

gällande arbetets karaktär. 

 Missnöje med lönen har dock enligt Ganzach (2003) en mindre påverkan på en 

persons skattning av den generella tillfredsställelsen med arbetet jämfört med olika 

aspekter av arbetets karaktär. Detta kan enligt Ganzach (2003) ha två olika orsaker. Den 

första är att människor har en tendens att värdera arbetets karaktär högre, än lönens 

påverkan på den generella arbetstillfredsställelsen. Den andra orsaken är att när 

människor tillfrågas om deras generella arbetstillfredsställelse, leds dem till att snarare 

tänka på arbetets karaktär än andra aspekter av sitt arbete. 

 

Ålderns påverkan på arbetstillfredsställelse 

Enligt Clark, Oswald och Warr (1996) följer arbetstillfredsställelse i relation till ålder 

ett U-format mönster, där yngre personer som är nya på arbetsmarknaden har en relativt 

hög arbetstillfredsställelse som minskar fram till 30-årsåldern, för att därefter öka igen. 

Arbetstillfredsställelsen ökar från 30-års ålder till att bli som högst bland personer som 

är 60+. 

 En förklaring till att arbetstillfredsställelsen först minskar för att sedan öka är 

enligt Clark et al. (1996) att unga människor kan känna sig nöjda med sin 

arbetssituation på grund av att ungdomsarbetslösheten är hög och de därmed känner sig 

nöjda med att ha ett jobb i jämförelse med jämförbara personer i samma ålder som 

saknar ett arbete.  Förväntningarna på arbetet ändras dock i takt med att fler av deras 

jämnåriga får attraktiva jobb, samtidigt som deras erfarenheter av arbetsmarknaden ökar 

och kan skilja sig mot de förväntningar de hade tidigare. Unga personer har möjligen ej 

tillräckligt med erfarenhet, för att veta om deras arbete är bra eller dåligt i jämförelse 



 
 

med andra arbeten (Clark et al., 1996). Clark et al. (1996) menar vidare att anledningen 

till att arbetstillfredsställelsen ökar i högre åldrar kan bero på minskade ambitioner då 

färre alternativa arbeten finns tillgängliga när ens yrkeskarriär är etablerad, alternativt 

att ambitionerna är desamma men värdet som äldre arbetare lägger på dem minskar.  

 Clark et al. (1996)  menar på att anledningen till att äldre arbetare är mer tillfreds 

kan bero på att de inte bara har högre lön och förmåner än yngre efter att ha jobbat 

längre, utan även genom att de förväntar sig mindre eller bryr sig mindre om sådana 

jämförelser. 

 

Anställningstidens påverkan på arbetstillfredsställelsen 

Enligt den undersökning som Kavanaugh et al.(2006)  utförde bland anställda på ett 

sjukhus i USA, framkom det att personal som varit anställd mellan 6 och 15 år var 

mindre tillfreds med sina arbeten än övriga anställda. En möjlig förklaring till detta är 

att det uppkommit en form av ”platåeffekt” då ett sjukhus är en platt organisation och 

därmed har få möjligheter att avancera uppåt i organisationen och uppnå en 

chefsposition. Möjligheten för personliga assistenter med en anhörig relation att 

avancera inom företaget torde även de vara små. 

 

Syfte  

Syftet med denna studie var att undersöka om kön, utbildningsnivå, ålder och 

anställningstid (oberoende variabler) påverkar arbetstillfredsställelsen i tio dimensioner: 

Arbetet, Säkerhet, Allmän arbetstillfredsställelse, Inställning till företaget, Stöd för ett 

kvalitativt arbete, Organisation, Kommunikation, Arbetsrelationer, Ledning samt Lön 

och förmåner (beroende variabler). 

 

Frågeställningar 

1. Skiljer sig arbetstillfredsställelsen bland anhöriganställda beroende på kön, 

utbildningsnivå, ålder och anställningstid? 

2. Skiljer sig arbetstillfredsställelsens tio dimensioner inbördes, oberoende av de 

ovan nämna oberoende variablerna?  

  



 
 

 

Metod 

Deltagare och urval  

Studien genomfördes hos företaget OP Assistans, med huvudkontor i Gävle. 

Verksamheten bygger på att anställa personliga assistenter på uppdrag från personer 

med funktionsnedsättning. Företaget har i dagsläget runt 400 anställda, varav 131 av 

dessa har en anhörigrelation till den assistansberättigade. 

 Länk till enkät skickades ut till 88 anställda hos företaget OP Assistans med 

anhörigrelation till kund. Totalt inkom 34 enkätsvar, varav 33 var giltiga, vilket ger en 

svarsfrekvens på 37.5%.  Av de 33 som svarade var 22 kvinnor och 11 män. 

Åldersfördelningen låg mellan åldrarna 19 till 82 år (M=47.1 SD= 16.35). Antal år 

anställda hos företaget varierade mellan 1 och 15 år (M=7.0 SD =4.70). Av de 33 

svarande hade 21 respondenter grundskola/gymnasium som högsta utbildningsnivå och 

12 en eftergymnasial utbildningsnivå. 

 

Material 

Enkäten bestod av 41 påståenden (Bilaga 2). Den utformades utifrån ” The Employee 

Opinion Survey” (Kavanaugh et al., 2006) som mäter arbetstillfredsställelse i tio 

dimensioner: Arbetet, Säkerhet, Allmän arbetstillfredsställelse, Inställning till företaget, 

Stöd för ett kvalitativt arbete, Organisation, Kommunikation, Arbetsrelationer, Ledning 

samt Lön och förmåner. Enkäten bestod ursprungligen av 45 påståenden varav 4 av 

dessa ströks, då de bedömdes ej vara applicerbara till aktuell studie. Varje påstående 

gick att besvara på en likertskala mellan 1 och 5, där 1 var ”Instämmer inte alls” och 5 

var ”Instämmer helt”. 

 Då ett tidigare vetenskapligt utprovat mätinstrument har använts, har kraven för 

god reliabilitet och validitet uppfyllts. 

 

Tillvägagångssätt 

Vi utformade en webbaserad enkät (Bilaga 2) med ett medföljande missivbrev (Bilaga 

1) som företaget skickade ut till de 88 anställda med anhörigrelation via mail. Ett visst 

bortfall (43 anställda) från den totala mängden anställda med anhörigrelation hos 

företaget uppkom till följd av att dessa ej har en mailadress. Respondenterna fick 12 

dagar på sig att besvara enkäten och en påminnelse skickades ut 7 dagar efter att 

enkäten först gjordes tillgänglig. 

 



 
 

 

Design och dataanalys 

Studien genomfördes som en webbaserad enkätundersökning vid ett tillfälle. De 

oberoende variablerna var kön, utbildningsnivå, ålder och anställningstid. Den beroende 

variabeln var arbetstillfredsställelse i tio dimensioner: Arbetet, Säkerhet, Allmän 

arbetstillfredsställelse, Inställning till företaget, Stöd för ett kvalitativt arbete, 

Organisation, Kommunikation, Arbetsrelationer, Ledning samt Lön och förmåner. 

 De oberoende variablerna analyserade utifrån följande uppdelningar: Kön delades 

upp utifrån Kvinna eller Man. Den oberoende variabeln Utbildningsnivå delades upp 

utifrån om respondenterna hade högsta utbildningsnivå i Grundskola/Gymnasium eller 

Högskola, Ålder delades upp utifrån om respondenterna var över eller under 

medianvärdet på 47 år. Anställningstid delades upp utifrån om respondenterna varit 

anställda längre eller kortare tid än medianvärdet på 6 år. 

 Enkätsvaren sammanställdes i en Excel fil, och analyserades sedan i programmet 

SPSS med hjälp av variansanalys (MANOVA); en mellanpersonsanalys för Syfte 1 och 

en inompersonsanalys för Syfte 2. Det p-värde som krävts för att betrakta en skillnad 

som statistiskt signifikant är p<.05. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Distributionen av den webbaserade enkäten hanterades av OP Assistans, författarna fick 

ingen tillgång till personliga uppgifter. Tillstånd att använda företagets namn i 

rapporten har inhämtats från OP Assistans Vice VD. Företaget fick ingen tillgång till 

respondenternas individuella svar. Alla svar var anonyma, ingen registrering på 

webbsidan krävdes. Respondenterna informerades om att studien var frivillig att delta i 

och att den ej utfördes av OP Assistans. Deras anonymitet garanterades genom att inga 

individuella svar kommer att redovisas; resultatet redovisas enbart som medelvärden för 

olika urvalsgrupper. Respondenterna försäkrades om att alla individuella svar skulle 

hanteras enbart av författarna. 

 

 

Resultat 

Nedanstående resultat avrapporteras utifrån de i metodavsnittet redovisade måtten för 

arbetstillfredsställelse. Endast signifikanta resultat kommer att redovisas gällande 

resultaten från MANOVA. Vi har dock valt att även redovisa de individuella 

medelvärdena för de tio olika dimensionerna av arbetstillfredsställelse för att visa hur 



 
 

respondenterna upplever arbetet hos OP Assistans trots att en inompersonsanalys ej 

visat på signifikanta skillnader. 

 

Mellanpersonsanalys av arbetstillfredsställelse 

Resultatet av en MANOVA visade ej på någon generell effekt av arbetstillfredsställelse. 

Dock gav de efterföljande univariata analyserna signifikanta resultat av kön och 

anställningstid associerade med någon av dimensionerna i arbetstillfredsställelsen, se 

nedan.  

 Kön.   MANOVA visade på univariata statistiskt signifikanta skillnader 

mellan könen i dimensionerna Säkerhet F(1,30) = 5.65, p <.03, η2 =.16, Inställning till 

företaget F(1,30) = 6.46, p <.02, η2 =.18, Kommunikation F(1,30) = 5.77, p <.03, η2 

=.17,samt en stark tendens till skillnad mellan könen i dimensionen Organisation 

F(1,30) =3.57, p <.07, η
2
 =.11. 

 Kvinnor visar en högre arbetstillfredsställelse än män i samtliga fyra dimensioner 

(se Figur 2). 

 

Figur 2 Arbetstillfredsställelse mellan könen i dimensionerna Säkerhet, Inställning till 

företaget, Organisation och Kommunikation.  

 

Anställningstid. MANOVA visade på en univariat statistiskt signifikanta 

skillnad i anställningstid i dimensionen Arbetet F(1,30) = 3.98, p <.05, η
2
 =.12.  

 Som framgår av Figur 3 nedan, anställda som har arbetat mellan 6 till 15 år visar 

en högre arbetstillfredställelse i dimensionen Arbetet än de respondeter som har varit 

anställda mellan 1 till 6 år. 
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Figur 3 Arbetstillfredsställelse mellan två grupper (1-6 år vs. 6-15 år) av anställningstid 

i dimensionen Arbetet.  

 

Inompersonsanalys av de tio dimensionerna av arbetstillfredsställelse 

Som man kan se i Figur 4 var det ingen större skillnad mellan dimensionerna i 

arbetstillfredsställelsen då alla värden låg högt, i princip mellan 4,5 och 4,7, på en 

femgradig skala.

Figur 4 Arbetstillfredsställelse i 10 dimensioner 
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka om kön, utbildningsbakgrund, ålder och 

anställningstid påverkar arbetstillfredsställelsen i tio dimensioner: Arbetet, Säkerhet, 

Allmän arbetstillfredsställelse, Inställning till företaget, Stöd för ett kvalitativt arbete, 

Organisation, Kommunikation, Arbetsrelationer, Ledning samt Lön och förmåner. 

Vidare så undersöktes det om arbetstillfredsställelsens tio dimensioner skiljer sig 

inbördes, oberoende av kön, utbildningsbakgrund, ålder och anställningstid. 

Resultatet visade signifikanta skillnader mellan könen i dimensionerna Säkerhet, 

Inställning till företaget och Kommunikation samt en stark tendens till skillnad i 

dimensionen Organisation, där kvinnor visade upp en högre arbetstillfredsställelse än 

män i samtliga fyra dimensioner. 

 Vidare visade resultatet en signifikant skillnad i anställningstid i 

dimensionen Arbetet, där anställda som har arbetat mellan 6 till 15 år visade en högre 

arbetstillfredställelse i dimensionen än de respondenter som har varit anställda mellan 1 

till 6 år. 

Resultatdiskussionen nedan kommer att följa Resultatavsnittets upplägg. 

 

Kön 

Resultatet visade ingen signifikant skillnad mellan könen när det gällde den totala 

arbetstillfredsställelsen, vilket överensstämmer med de flesta tidigare studierna om 

arbetstillfredsställelse (Kim, 2005). 

 Resultatet visade dock skillnader mellan könen i fyra deldimensioner och att 

kvinnorna var mer tillfreds med dessa dimensioner än vad männen var. Enligt Kim 

(2005) kan skillnader i arbetstillfredsställelse bero på att kvinnor och män värderar de 

olika dimensioner olika mycket. Det är möjligt att anledningen till att resultatet på 

denna studie skiljde sig mot resultatet på den studie Kim (2005) genomförde, beror på 

att skillnaderna i de övriga sex dimensionerna ej var signifikanta.   

  Clark (1997) argumenterade för att det är skillnaden i förväntningar på vad arbetet 

ska ge dem som har lett till att kvinnor rapporterat en högre arbetstillfredsställelse, men 

att denna skillnad ej finns för yngre arbetare, högutbildade, personer i chefsposition 

eller på mansdominerade arbetsplatser. De respondenter som svarat är dock en alldeles 

för heterogen grupp för att kunna förklara det faktum att ingen signifikant skillnad 

förelåg utifrån de ovan nämnda grupperna. Det går dock att argumentera för att 

förväntningarna på arbetet torde vara likadana för bägge könen i detta fall, då arbetets 

karaktär är sådant att i princip ingen möjlighet till befordran finnes och att 



 
 

förutsättningarna när det kommer till lön och förmåner är desamma oavsett kön. Detta 

är dock inget som går att säga med säkerhet då vi ej har undersökt vilka förväntningar 

respondenterna har på sitt arbete. 

 Dimensionen Säkerhet bestod av frågor rörande arbetsmiljön och huruvida 

respondenterna upplevde att företaget arbetar aktivt med denna. Vi finner det intressant 

att det förekommer skillnader mellan könen i denna dimension. En möjlig förklaring 

kan vara skillnaden i arbetstillfredsställelse i dimensionen Kommunikation, då det är 

rimligt att anta att hur informationen om vilka åtgärder som ledningen genomför i 

arbetsmiljöarbetet kommuniceras ut påverkar i hur hög grad de anställda är tillfreds 

med dessa. För att de anställda ska uppleva att företaget arbetar aktivt med 

arbetsmiljön, behöver de faktiskt veta att företaget arbetar med detta. Carrière och 

Bourque (2009) visade på att det finns ett positivt samband mellan hur nöjda anställda 

är med företagets interna kommunikation och arbetstillfredsställelsen. 

 Det går även att argumentera för att resultatet på de två övriga dimensionerna 

Inställning till företaget och Organisation, hänger samman med dimensionen 

Kommunikation, då det är rimligt att anta att hur väl ett företag kommunicerar med sina 

anställda påverkar de anställdas inställning till företaget även i dessa dimensioner.  

 

Anställningstid 

Resultatet av undersökningen visade på att det förelåg en skillnad i dimensionen 

Arbetet beroende på anställningstid, där de som varit anställda längre än sex år var mer 

tillfreds med Arbetet, det vill säga vad arbetet består av, än vad de som varit anställda 

kortare tid var.  

 Detta skiljer sig från det resultat som Kavanaugh et al. (2006) fick i sin 

undersökning, där anställningstiden signifikant påverkade den totala 

arbetstillfredsställelsen men ej signifikant påverkade dimensionen Arbetet. 

Kavanugh et al. (2006) fick ett resultat som visade på att de som varit anställda i upp till 

2 år hade lägst arbetstillfredställelse av samtliga urvalsgrupper, medan de som varit 

anställda 2 till 6 år hade högre arbetstillfredsställelse än de som varit anställda 6 till 15 

år. Allra högst arbetstillfredsställese hade dock de som varit anställda längre än 15 år. 

 Kavanaugh et al.(2006) delade upp urvalsgrupperna i fler åldersgrupper än vad 

som var möjligt baserat på denna undersöknings storlek på urvalsgrupp och 

svarsfrekvens, vilket kan förklara skillnaden mellan resultaten. 

 Att de som varit anställda längre tid är mer tillfreds med dimensionen Arbetet än 

de som varit anställda kortare tid, kan bero på att deras förväntningar på arbetet är lägre 



 
 

eller mer realistiska än de som varit anställda en kortare tid och att 

arbetstillfredsställelsen därmed är högre. 

 

Arbetstillfredsställelsens tio dimensioner 

Inga signifikanta skillnader hittades vid en inompersonsanalys av de tio dimensionerna 

av arbetstillfredsställelse. Det går dock att konstatera att samtliga medelvärden låg högt, 

i princip mellan 4.5 och 4.7, på en femgradig skala. Detta innebär att överlag så är 

respondenterna nöjda med sitt arbete hos OP Assistans. Detta går att jämföra med den 

medarbetarundersökning som företaget genomförde i november 2012, där samtliga 

medelvärden låg mellan 4.1 och 4.8 (O. Hålén, personlig kommunikation, 12 mars 2013). 

I den undersökningen ingick dock även personliga assistenter utan anhörigrelation. 

 

Metoddiskussion och framtida forskning 

Resultatet av denna studie skulle kanske ha blivit annorlunda om urvalsgruppen och 

svarfrekvensen hade varit större. Fler svar skulle ge ett säkrare resultat och minska 

sannolikheten att resultatet berodde på slumpen. 

 Anledningen till att enkäten distribuerades digitalt, var av rent praktiska skäl då 

OP Assistans distribuerade enkäten åt oss på grund av sekretess. Det är möjligt att vi 

hade fått in fler enkätsvar om enkäten hade distribuerats som en pappersenkät istället, då 

denna hade kunnat skickats ut till samtliga personliga assistenter med en anhörigrelation 

till brukaren. Risken hade dock då varit att de bara hade slängt enkäten i papperskorgen 

istället för att svara, då det hade krävts en större aktiv arbetsinsats för respondenterna 

för att svara och skicka tillbaka enkäten jämfört med den webbaserade. 

 En annan möjlig förklaring till den låga svarsfrekvensen, är att en stor 

medarbetarundersökning genomfördes på företaget i november 2012 och att de anställda 

därmed var mindre benägna att svara på en enkät som behandlade till stora delar samma 

saker. Det normala för företaget har annars varit en medarbetarundersökning vartannat 

år.  

 En konsekvens av att så få svar inkom, blev att det ej var möjligt att undersöka om 

det förekom någon form av interaktionseffekt, exempelvis mellan ålder och 

anställningstid eller mellan kön och utbildningsnivå. Ett förslag på framtida forskning 

vore att se på om det föreligger skillnader mellan privatanställda personliga assistenter 

och kommunalt anställda. En jämförelse mellan olika företag inom branschen skulle 

även den vara intressant för att utöka urvalsgruppen, men även för att se på vilket sätt, 



 
 

om något, olika anställningsvillkor och företagskulturer påverkar 

arbetstillfredsställelsen hos personliga assistenter med anhörigrelation till brukaren. 

 Det skulle även vara intressant att undersöka förväntningarna på arbetet, då dessa 

kan påverka arbetstillfredsställelsen. 
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Bilagor 

Missivbrev     Bilaga 1. 

 

Hej! 

Vi är två studenter som utbildar oss till personalvetare på Personal- och 

arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Vi håller just nu på med vårt 

examensarbete om arbetstillfredsställelse bland personliga assistenter som har ett 

släktskap med den assistansberättigade.  

Vi hoppas att du vill delta i vår studie genom att besvara en enkät om 

arbetstillfredsställelse. Din anonymitet kommer att garanteras då inga namn och 

personliga svar kommer att redovisas. De enskilda svaren kommer endast behandlas av 

oss två studenter samt vår handledare och kommer därefter att förstöras. OP Assistans 

hjälper oss med distributionen av denna enkät, vi har ej tillgång till några personliga 

uppgifter.  

Resultaten kommer endast att redovisas gruppvis, som medelvärden för exempelvis 

kvinnor/män, yngre/äldre etc. Det färdiga examensarbetet kommer att redovisas via OP 

Assistans. 

Vi skulle vara ytterst tacksamma om du ville hjälpa oss genom att besvara denna enkät, 

då varje svar är viktigt för att kunna få ett resultat. 

LÄNK TILL ENKÄT: 

https://docs.google.com/forms/d/1vWipj4HHviA5bUG2XAmhPm5M_zNvkwd3n0D4

WsklGiw/viewform 

Tack för Din medverkan! 

Har du några frågor rörande enkäten eller undersökningen i övrigt, kan du kontakta 

någon av oss eller vår handledare, Professor Igor Knez. 

Emir Kolic, Student vid Högskolan i Gävle, 

emirkolic@gmail.com 

Magnus Willing, Student vid Högskolan i Gävle, magnus_willing@hotmail.com 

Handledare Professor Igor Knez, Högskolan i Gävle, 

igor.knez@hig.se /Tel:026 - 64 81 11  
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 Enkät     Bilaga 2. 

Arbetstillfredsställelse 
 
Tack för att du tar dig tid att besvara enkäten.  
 
Enkäten består av 4 inledande frågor, därefter kommer det 41 påståenden som du 
besvarar på en skala mellan 1 till 5, där 1 innebär att du instämmer inte alls med 
påståendet och 5 innebär att du instämmer helt. 
 
 
 
Kön * 

 Kvinna  

 Man  

 
Ålder * 

 
 
Utbildningsnivå * 

 Grundskola  

 Gymnasium  

 Högskola/Universitet  

 
Yrkesroll *Arbetar du som personlig assistent med anhörigrelation till kund? 

 Ja  

 Nej  

 
Anställningstid *Hur länge har du varit anställd hos OP Assistans? Avrunda till hela år. 

 
 
Anställningsförmånerna är lika eller bättre jämfört med liknande företag inom branschen  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

Förslag jag lämnar, tas under beaktande av företaget  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

 

 

 



 
 

Företagets personalpolicy är lika bra eller bättre, än inom liknande företag i branschen  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

Mina arbetsuppgifter är i allmänhet intressanta  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

       

 

OP Assistans har ett gott anseende hos sina anställda  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

Min närmaste chef ger tydliga svar på frågor och klagomål  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

Det finns en god känsla av samarbete mellan chefer och övriga anställda  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

Företagets lönepolicy är tydlig och lättförstådd  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

På det hela taget, är jag nöjd med företaget.  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

Lönen är lika eller bättre jämfört med liknande företag inom branschen  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

 

 

 



 
 

Företagets ledning tycker att de anställdas välbefinnande är viktigt  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

Min närmaste chef gör ett bra jobb  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

Vanligtvis trivs jag med mina arbetsuppgifter  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

Det går lätt att samarbeta med andra anställda inom företaget  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

Företaget informerar vanligtvis i förväg om förändringar som kommer att ske  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

Problem i arbetet löses normalt eftersom cheferna är lyhörda för en lämplig lösning  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

OP Assistans har en ljus framtid  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

Företaget prioriterar kvalité framför stora ekonomiska vinster  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

Vad som ingår i mitt arbete är tydligt formulerat  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 



 
 

Anställdas arbetsmoral är generellt sett bra inom företaget  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

Jag har god kännedom om anställningsförmåner såsom semester, friskvårdsbidrag mm  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

Klagomål och problem hanteras rättvist av företaget  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

Jag förstår vanligtvis vad som förväntas av mig i mitt arbete  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

Jag har frihet att kunna ta snabba beslut för att kunna utföra mina arbetsuppgifter  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

På det hela taget, är jag nöjd med mitt arbete hos OP Assistans  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

Jag skulle kunna tänka mig att rekommendera bekanta att söka jobb hos OP Assistans  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

Mitt arbete är viktigt för företagets resultat  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

Policies och riktlinjer för att utföra ett kvalitativt bra arbete är tydliga  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 



 
 

På det hela taget, är jag nöjd med mina arbetsförhållanden  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

De fysiska arbetsförhållandena är i allmänhet tillfredsställande  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

Företaget arbetar aktivt med åtgärder för att förhindra att skador och olyckor förekommer  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

Ledningen följer de regler som finns för vårdtagarens säkerhet  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

Jag får tillräckligt med tid eller utbildning för att kunna utföra nya arbetsuppgifter  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

Företagets lönepolicy följs på ett rättvist sätt  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

Företaget håller mig informerad om sånt som påverkar mig och mitt jobb  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

På det hela taget, är jag nöjd med den handledning jag får  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

 

 

 

Företaget stödjer mig så att jag kan utföra ett kvalitativt bra arbete  



 
 

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

Arbetet är väl organiserat  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

Löften från företagets ledning infrias  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

Företaget ägnar tillräckligt med uppmärksamhet åt den fysiska och psykiska 
arbetsmiljön  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

Företagets regler och policies är lika för alla anställda  

 
1 2 3 4 5 

 

Instämmer inte alls 
     

Instämmer helt 

 

 

 

 


