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Abstrakt 

 
Arbetstillfredsställelse är ett väl studerat område inom 
arbetspsykologin. Syftet med föreliggande studie var att undersöka 
skillnader i upplevd arbetstillfredsställelse mellan anställningsgraderna 
heltidsanställning och deltidsanställning samt mellan frivillig-, 
ofrivillig deltidsanställning och heltidsanställning. Studien syftade 
även till att undersöka olika bakgrundsfaktorers relation till 
arbetstillfredsställelse. Studien genomfördes bland gymnasielärare i 
Bergs- och Östersunds kommun i Jämtlands län, med hjälp av en 
enkätundersökning. Totalt deltog 91 lärare, varav 42 män och 49 
kvinnor. Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) användes för att 
mäta arbetstillfredsställelsen. Data analyserades med hjälp av 
korrelationer, t-test för oberoende mätningar och envägs ANOVA för 
oberoende mätningar. Resultaten visade inga signifikanta skillnader 
mellan de olika anställningsgraderna och den upplevda 
arbetstillfredsställelsen bland gymnasielärarna. Inget signifikant 
samband påträffades heller mellan bakgrundsvariablerna kön, ålder, 
antal arbetade år inom området och på arbetsplatsen och den upplevda 
arbetstillfredsställelsen. Förslag till framtida forskning är att inkludera 
andra faktorer i relation till anställningsgrad när studier kring 
arbetstillfredsställelse görs.  
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En stor del av arbetskraften består av deltidsanställda (Thorsteinson, 2003). Detta är en 
växande del på arbetsmarknaden i bland annat Europa (Tilly, 1991, i Maynard, Thorsteinson, 
& Parfyonova, 2005). Det finns inte så mycket forskning kring deltidsarbetande och deras 
attityder, beteenden och subjektiva upplevelse av arbetssituationen. Det finns betydligt fler 
studier kring heltidsarbetande. Det finns alltså en möjlighet att deltidsanställda reagerar 
annorlunda på faktorer i arbetslivet än vad heltidsanställda gör. Den forskning som finns kring 
deltidsanställda, heltidsanställda och den upplevda arbetstillfredsställelsen har visat på delvis 
olika resultat. Om den upplevda arbetstillfredsställelsen är olika för deltidsanställda och 
heltidsanställda är det viktigt att ta hänsyn till detta när studier om tillfredsställelse i arbetet 
görs (Rotchford & Roberts, 1978). Speciellt då arbetsstillfredsställelse ger en förståelse för 
individens beteende i organisationer, både när det gäller produktivitet, trivsel, frånvaro och 
personalomsättning (Kaufmann & Kaufmann, 2005).      
 

Arbetstillfredsställelse 

 
För att förstå vad arbetsstillfredsställelse innebär, är det viktigt att skilja detta begrepp från 
arbetsmotivation (Stone, 2005). Arbetsmotivation definieras som de biologiska, psykologiska 
och sociala faktorer som gör att en individ beter sig på ett speciellt sätt i en speciell riktning 
(Furnham, 1997; Kaufmann & Kaufmann, 2005; Stone, 2005). Arbetsstillfredsställelse 
fokuserar i sin tur på individens känslor kring arbetssituationen, om den anställde har positiva 
eller negativa attityder gentemot sin arbetssituation. Detta hänger samman med den subjektiva 
önskan av vad den anställde vill få ut av sitt arbete (Stone, 2005).  
 
Tidigare förklarades arbetstillfredsställelse som ett emotionellt tillstånd, en människas 
känslomässiga reaktion på sitt arbete. Numer definieras begreppet som en arbetsattityd som 
består av samma komponenter som generella attityder, det vill säga tanke-, känslo- och 
beteendemönster i kombination med arbetets olika sidor (Kaufmann & Kaufmann, 2005). 
Arbetstillfredsställelse är en av de mest studerade attityderna i arbetslivet. Kanske beror detta 
på att vi spenderar en stor del av vår tid på arbetet (Schultz & Schultz, 2002). En annan 
anledning till det stora intresset kring området kan vara forskning om frånvaro och 
personalomsättning i organisationer, då det visat sig att arbetstillfredsställelse har ett nära 
samband till dessa fenomen. Det krävs en förståelse av individens beteende i organisationen, 
både när det gäller produktivitet och trivsel. Forskningen har dessutom visat att 
arbetstillfredsställelse bidrar till bättre livskvalitet, prestationsförmåga och stabilitet hos 
medarbetaren, vilket också kan vara en bidragande faktor till det ökade intresset (Kaufmann 
& Kaufmann, 2005).  
 
 
Hertzbergs tvåfaktorteori (1959) är den första fullständiga teorin om arbetstillfredsställelse 
(Furnham, 1997). Grundtanken i denna teori är att en medarbetare som trivs också kommer att 
vara en produktiv medarbetare. I en undersökning fann Hertzberg att faktorer som i de flesta 
fall angavs som anledning till trivsel, var andra än de som ansågs vara orsak till vantrivsel. 
Dessa två, vantrivsel och trivsel, var alltså inte motsatsförhållanden. Med utgångspunkt från 
detta fann Hertzberg vikten av att skilja mellan motivationsfaktorer, som främjar 
arbetstrivseln och vanligtvis är relaterade till arbetsuppgifterna, och hygienfaktorer som inte i 
sig själv skapar motivation, men som kan skapa misstrivsel om de inte finns. 
Hygienfaktorerna är nära knutna till sociala och fysiska förhållanden i arbetssituationen. De 
slutsatser han drog var således att hygienfaktorer kan skapa vantrivsel i den mån de inte finns 
till hands, men inte trivsel om de finns till hands. Motivationsfaktorerna i sin tur skapar trivsel 
i den mån de finns till hands, men inte vantrivsel om de saknas (Pinder, 1998). De viktigaste 
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hygienfaktorerna/yttre faktorer är, enligt Hertzbergs teori, fysiska och sociala 
arbetsförhållanden, löneförhållanden, status och arbetstrygghet. När dessa förhållanden är 
goda försvinner vantrivseln. Motivationsfaktorer/inre faktorer är förhållanden som handlar om 
prestationer, uppskattning, ansvar och utvecklingsmöjligheter. När dessa faktorer saknas leder 
det till ett neutralt tillstånd, men om de istället är gynnsamma har de en tillfredställande effekt 
på produktiviteten. Utifrån detta resonemang menar Hertzberg att ett arbetsinnehåll som ger 
uppskattning, lärande, utveckling och ansvar kommer skapa en hög grad av tillfredställelse 
hos medarbetaren (Furnham, 1997). Bra lön och god arbetsmiljö leder inte automatiskt till att 
personen känner sig belåten med sin tillvaro, men om de istället saknas så leder de till direkt 
missbelåtenhet. För att förstå arbetstillfredsställelse måste det enligt Hertzberg tas hänsyn till 
innehållet i arbetet. Det finns en del kritik mot denna teori som grundar på att teorin inte säger 
något om människors individuella skillnader. Människor reagerar olika på olika faktorer i 
arbetet och har en subjektiv upplevelse av vad som anses som tillfredsställande eller ej   
(Furnham, 1997). 
 
Hackman och Oldhams arbetskaraktäristiska modell (1979) utgår från Hertzbergs 
tvåfaktorteori, men inkluderar vissa personlighetsfaktorer (Wolvén, 2000). Teorin utgår från 
att en medarbetares arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation påverkas av ett antal 
psykologiska och arbetsrelaterade upplevelser. De psykologiska upplevelserna är upplevd 
meningsfullhet i arbetet, upplevt ansvar i arbetet och kunskap om arbetsresultaten. Dessa tre 
psykologiska aspekter uppfylls genom att ett antal dimensioner i arbetet är tillfredsställda. 
Upplevd meningsfullhet innebär att arbetstagaren har ett behov av att känna att arbetet är 
meningsfullt. Detta uppfylls genom att arbetsdimensionerna variation i arbetet och känslan av 
viktiga arbetsuppgifter är uppfyllda. Upplevt ansvarstagande innebär att individen har ett 
behov av att känna ett ansvar för sina arbetsuppgifter. För att detta ska uppfyllas krävs att 
medarbetaren känner frihet och självbestämmande i sitt arbete. Kunskap om arbetsresultaten 
innebär individens behov av att känna till huruvida dennes arbetsinsats leder till bra och 
tillfredställande resultat för organisationen eller ej. Detta kan uppfyllas genom feedback till 
medarbetaren, så att medarbetaren kan se resultatet av sitt arbete (Pinder, 1998; Wolvén, 
2000). En hög grad av dessa psykologiska upplevelser leder till högre arbetstillfredsställelse, 
ökad motivation samt lägre frånvaro (Furnham, 1997). Denna teori är tänkt att användas som 
utgångspunkt när man planerar arbetsuppgifter, för att på bästa sätt kunna stimulera 
arbetstagaren. Den kritik som riktats mot denna teori handlar om det antagande att alla 
människor reagerar på samma sätt när det gäller att motiveras av höga värden på dessa fem 
dimensioner. Individer är olika och det är inte säkert att dessa motiveras av samma saker. Det 
handlar trots allt om individers subjektiva upplevelse. Medarbetare som har likartade 
arbetsuppgifter kan ändå ha olika upplevelser om vad som är tillfredsställande i arbetet 
(Kaufmann & Kaufmann, 2005). 
 
Locke´s värdeteori (1976) menar att arbetstillfredsställelse hänger ihop med huruvida arbetet 
tillgodoser människan med vad denne vill, önskar och värderar. Den anställde undersöker vad 
arbetet kan erbjuda i termer av exempelvis betalning, arbetsförhållanden och 
utvecklingsmöjligheter och jämför sedan dessa uppfattningar med vad som anses viktigt och 
värdefullt i arbetet. Om dessa matchar bra påverkar det den upplevda tillfredsställelsen 
(Furnham, 1997).  
 
Orsakerna till arbetstillfredsställelse är något som intresserat forskare under en lång tid och 
många studier har gjorts för att identifiera dessa. Många faktorer i arbetet och på arbetsplatsen 
påverkar den upplevda arbetstillfredsställelsen. Organisatoriska och individuella faktorer bör 
tas i åtanke (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Ålder och kön är två viktiga aspekter. 
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Arbetstillfredsställelsen ökar med åldern, troligtvis för att fler år i arbetslivet också leder till 
ökad kompetens, utvecklat självförtroende och självkännedom. Yngre medarbetares låga 
arbetstillfredsställelse kan möjligtvis förklaras av att ansvarsnivån är låg och att arbetet inte 
ses som tillräckligt utmanande (Kaufmann & Kaufmann, 2005).  Undersökningar som handlar 
om män och kvinnors arbetstillfredsställelse har visat olika resultat. En meta-analys av 
Thorsteinson (2003) visade inget samband mellan kön och upplevd arbetstillfredsställelse. 
Kanske är det inte könet i sig som gör att män och kvinnor upplever arbetstillfredsställelse på 
olika vis, utan istället de faktorer som följer med ett visst kön som påverkar tillfredsställelsen 
i arbetet. Kvinnor har generellt sett lägre lön än män. Detta medför att kvinnor anser att de 
måste arbeta hårdare än sina manliga medarbetare, vilket i sin tur påverkar 
arbetstillfredsställelsen (Schultz & Schultz, 2002). En annan individfaktor är arbetserfarenhet. 
När en individ är ny på sitt arbete, oavsett ålder, kan arbetstillfredsställelsen vara hög, då 
arbetet verkar spännande och attraktivt när arbetsuppgifterna är nya. Detta fenomen avtar efter 
ett antal år i arbetet, för att sedan öka igen (Schultz & Schultz, 2002). Individfaktorerna bör 
ses i relation till organisationsfaktorer för att förstå den subjektiva arbetstillfredsställelsen. 
Arbetets karaktär är en viktig organisationsfaktor. Hackmans grundläggande sidor i arbetet, 
det vill säga uppgiftsvariation, uppgiftsidentitet, uppgiftsbetydelse, autonomi och feedback, 
anses som viktiga faktorer som påverkar den upplevda arbetstillfredsställelsen (Kaufmann & 
Kaufmann, 2005). Lön och arbetstillfredsställelse har också visat sig ha ett positivt samband. 
Forskningen har dock visat olika resultat kring detta. Att lönen upplevs vara rättvis är ibland 
viktigare än själva storleken på lönen (Schultz & Schultz, 2002). En undersökning visade att 
den personliga bedömningen om upplevd rättvis behandling var en mycket viktig faktor för 
medarbetarens upplevda arbetstillfredsställelse (Berkowitz, 1987, i Kaufmann & Kaufmann, 
2005). Den sociala miljön och den kultur som finns i organisationen spelar också en stor roll. 
Arbetstillfredsställelsen påverkas till stor del av huruvida medarbetaren känner en 
uppskattning och acceptans från sina kollegor eller ej. Arbetstillfredsställelsen har också visat 
sig påverkas av ledarstil. Är ledarna hänsynsfulla, skickliga och kompetenta i sitt 
arbetsutförande så upplever individen högre tillfredsställelse i arbetssituationen (Kaufmann & 
Kaufmann, 2005). 
 

Kaufmann och Kaufmann (2005) sammanfattar de olika teorier och uppfattningar som finns 
om fenomenet arbetstillfredsställelse genom; ”Det är interaktionen mellan å ena sidan den 
enskildes behov, värderingar och förväntningar, å andra sidan det arbetet och 
arbetssituationen erbjuder eller innebär, som leder till tillfredställelse och/eller missnöje med 
arbetet” (sid. 274). 
 
Relationen mellan heltidsanställning, deltidsanställning och upplevd 

arbetstillfredsställelse 

 

Deltidsarbete definieras som en anställningsgrad där medarbetaren arbetar mindre än 35 
timmar per vecka. Således innebär 35 eller fler arbetade timmar per vecka ett heltidsarbete 
(Barling & Gallagher, 1996; Caputo & Cianni, 2001; Feldman, 1990; Levanoni & Sales, 
1990, i Maynard et al., 2005). Enligt ATL, Arbetstidslagen 5 §, (2008) får den ordinarie 
arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar per vecka, därefter räknas arbetstiden som 
övertidsarbete.  
 
Deltidsanställning är en växande del av arbetskraften (Rosendaal, 2003, i Maynard et al., 
2005). Att arbeta deltid gör att fler individer får en möjlighet att komma ut i arbetslivet, 
särskilt unga (16-24 år), äldre (65 år och över) och kvinnor (Feldman, 1990). 
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Studier som undersökt anställdas attityder på och till arbetet och beteenden på arbetet kan 
vara delvis missvisande, eftersom dessa inte tagit hänsyn till om den anställde arbetat heltid 
eller deltid (Rotchford & Roberts, 1978). Heltidsanställdas och deltidsanställdas attityder och 
beteenden skiljer sig förmodligen åt, kanske på grund av demografiska skillnader så som kön 
och ålder, antalet arbetade timmar, arbetsuppgifter och skillnader i arbetsmöjligheter. Är det 
så att det finns en skillnad dem emellan är det viktigt att forskningen i framtiden tar hänsyn 
till detta (Rotchford & Roberts, 1978).  
 
Undersökningar som delat in de anställda i heltidsarbetande och deltidsarbetande vid studier 
kring arbetstillfredsställelse, har visat på delvis olika resultat. Miller och Terborg (1979) 
undersökte arbetsattityder bland deltidsanställda och heltidsanställda inom 
dagligvarubranchen i USA. För att undersöka arbetstillfredsställelsen delades denna faktor 
upp i olika kategorier. Dessa var tillfredsställelse med lön, arbete, ledarskap, förmåner och 
utvecklingsmöjligheter. Resultatet visade att deltidsanställda upplevde lägre tillfredsställelse 
med arbetet, förmåner och arbetssituationen i stort än de heltidsanställda. Det fanns inga 
skillnader mellan grupperna vad gällde tillfredsställelse med ledarskap, belöning eller 
avancemang. Miller och Terborg (1979) fann med sin studie att det är viktigt att skilja på de 
två grupperna deltidsanställda och heltidsanställda då de fann att dessa upplevde olika grader 
av arbetstillfredsställelse. Eberhart och Shani (1984) genomförde också en studie för att 
utveckla de tankar som fanns kring deltidsanställda och heltidsanställda och den upplevda 
arbetstillfredsställelsen. Undersökningen genomfördes bland anställda på ett sjukhus och 
visade, till skillnad från Miller och Terborgs studie (1979), att deltidsanställda upplevde en 
högre arbetstillfredsställelse än sina heltidsarbetande kollegor. De visade en högre 
tillfredsställelse kring organisationens struktur, policys och belöningssystem samt en större 
känsla av tillit till sina kollegor än vad de heltidsanställda gjorde. Även två studier av Barker 
(1993) och Wotruba (1999) visade att deltidsanställda upplevde en högre grad av 
arbetstillfredsställelse än sina heltidsarbetande kollegor (i Thorstenson, 2003). Krausz, Saige, 
och Bidermann (2000) hittade, till skillnad från Barker (1993), Eberhart och Shani (1984), 
Miller och Terborg (1979) och Wotruba (1999) ingen skillnad mellan de två 
anställningsgraderna när de undersökte den generella arbetstillfredsställelsen bland 153 
sjuksköterskor på ett sjukhus i Israel. En meta-analys av Thorsteinson (2003) visade inte 
heller några signifikanta skillnader mellan heltidsanställda och deltidsanställda.  Den skillnad 
han fann i undersökningen indikerade att heltidsanställda kände sig mer involverade i sitt 
arbete än deltidsanställda. Maynard et al., (2005) anser att en förklaring till att inga skillnader 
påträffas mellan de två grupperna är att deltidsanställda allt för ofta betraktas som en 
homogen grupp.  
 
Feldman (1990) anser att det är av yttersta vikt att ta hänsyn till de olika grupperingar som 
kan finnas bland de deltidsanställda medarbetarna. En viktig faktor är huruvida individen 
ofrivilligt är deltidsanställd eller ej. Det vill säga om medarbetaren själv väljer att arbeta 
mindre än 35 timmar i veckan, eller är nöjd med att anställningen inte omfattar högre 
anställningsgrad, ses denna som frivilligt deltidsanställd. Ofrivillig deltidsanställning innebär 
att medarbetaren egentligen vill arbeta mer, men begränsas av exempelvis arbetsmarknaden, 
arbetsförmåga, nedskärningar etc. (Feldman, 1990). 
 
I samband med sin meta-analys kring deltidsanställdas och heltidsanställdas arbetsattityder 
tittade Thorsteinson (2003) även på om individen var frivilligt eller ofrivilligt deltidsanställd. 
Han uppmärksammade inga signifikanta skillnader mellan de två anställningsgraderna, men 
när han tittade närmare på om medarbetaren frivilligt eller ofrivilligt arbetade deltid fann han 
att frivilligt deltidsanställda upplevde en högre arbetstillfredsställelse än ofrivilligt 
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deltidsarbetande. Dessutom rapporterade dessa en högre arbetstillfredsställelse än 
heltidsarbetande. Detta var dock ej signifikanta resultat (Thorsteinson, 2003). Maynard, 
Kumpf, Maynard, och Luna (2001) har också, i två olika studier, funnit att frivilligt 
deltidsanställda upplevde högre arbetstillfredsställelse, vad gällde förmåner, lön, 
befordringsmöjligheter och anställningstrygghet, än både ofrivilligt deltidsanställda och 
heltidsanställda (Maynard et al., 2001, i Maynard et al., 2005). 
 
Att definiera en medarbetare som frivilligt eller ofrivilligt deltidsanställd kan verka aningen 
invecklat, då detta kan påverkas av många faktorer. Föreliggande studie avgränsar detta 
område, i enlighet med Feldman (1990), till att betrakta medarbetare som arbetar deltid 
baserat på ett eget val, eller som på grund av olika hinder som exempelvis arbetsbrist, 
funktionshinder eller andra begränsningar måste arbeta deltid och inte skulle vilja arbeta mer 
även om möjligheten fanns, som frivilligt deltidsarbetande. Personer som däremot måste 
arbeta deltid, exempelvis på grund av arbetets karaktär, och skulle vilja arbeta mer om 
möjlighet fanns anses som ofrivilligt deltidsanställd. Hit räknas också medarbetare som 
kanske har en begränsning, exempelvis en värkande nacke, som gör att en deltidsanställning 
lämpar sig bäst. Denna anställning är ofrivilligt på deltid då medarbetaren egentligen vill 
arbeta mer, och trots om möjligheten finns, ändå måste avstå från detta.  
 
Arbetsmarknaden består av yrken som lämpar sig olika för olika anställningsgrader. Ibland 
kan arbetsgivaren tjäna på att dela upp en heltidstjänst på två deltidsarbetande, då dessa 
presterar bättre än om en och samma person skulle ha utfört arbetet (Schultz & Schultz, 
2002). I vissa yrken finns det inte behov av att medarbetaren ska arbeta heltid. Läraryrket på 
gymnasienivå kan innebära att läraren undervisar i relativt små ämnen, vilket gör att 
anställningen ibland lämpar sig bäst som en deltidsanställning. Men det finns även större 
undervisningsämnen som gör att medarbetaren behöver arbeta heltid. År 2004 presenterade 
Statistiska Centralbyrån en kartläggning av lärarnas arbetsmarknad. Urvalet bestod av 158 
000 lärare inom skolväsendet, det vill säga förskoleklass, grundskola, sameskola, särskola, 
specialskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. I undersökningen kartlades bland annat hur 
stor del av dessa som arbetade deltid respektive heltid. Totalt deltog 29784 lärare på 
gymnasienivå i undersökningen. Av dessa arbetade ca 80 % heltid och ca 20 % deltid. 15084 
lärare var kvinnor och 14700 lärare var män 
(http://www.scb.se/statistik/UF/UF0530/2004A01/UF0530_2004A01_SM_UF26SM0502.pdf
, besökt 2008-09-12). Detta är alltså en yrkesgrupp som består av både män och kvinnor, 
deltidsanställda och heltidsanställda. Antalet heltidsanställda tenderar att vara fler till antalet 
än deltidsanställda, men båda grupperna finns representerade. Denna yrkesgrupp ligger i 
fokus i föreliggande undersökning, och avgränsar sig till att undersöka ett slumpmässigt urval 
av gymnasielärare i Jämtlands län.      
 

Syfte 

 
Utifrån ovanstående teoretiska och empiriska resonemang är syftet med denna studie att 
undersöka relationen mellan anställningsgrad och arbetstillfredsställelse.  
I tidigare undersökningar kring arbetstillfredsställelse har detta begrepp delats in ett antal 
komponenter, som till exempel medarbetarens tillfredsställelse med lön, avancemang, etc. 
Föreliggande studie undersöker den inre, yttre och generella arbetstillfredsställelsen.  
Den forskning som presenterats ovan (t.ex., Barker, 1993; Eberhart & Shani, 1984; Krausz, 
Sagie, & Bidermann, 2000, Miller & Terborg, 1979; Thorsteinson, 2003; Wotruba, 1999) har 
visat på olika resultat. Syftet med föreliggande studie är att undersöka den upplevda 
arbetstillfredsställelsen bland deltidsarbetande och heltidsarbetande gymnasielärare i Sverige, 
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för att se om några skillnader kan påvisas inom denna yrkesgrupp. Förhoppningsvis kan ny 
kunskap tillföras till området, då inga studier kunnat lokaliseras inom detta område.  
Studien syftar även till att undersöka skillnader mellan frivilligt deltidsanställda och ofrivilligt 
deltidsanställda, samt att sätta dessa två grupper av deltidsanställning i relation till 
heltidsanställda medarbetares upplevda arbetstillfredsställelse. Även här har tidigare 
forskning visat på olika resultat (t.ex., Maynard et al., 2001, i Maynard et al., 2005; 
Thorsteinson, 2003), och föreliggande studie vill undersöka huruvida dessa grupperingar 
bland gymnasielärare skiljer sig åt med avseende på den upplevda arbetstillfredsställelsen. 
Slutligen syftar studien till att undersöka vilken relation bakgrundsvariablerna kön, ålder, 
antal arbetade år inom yrket och antal arbetade år på arbetsplatsen har till den upplevda 
arbetstillfredsställelsen. Det antas att arbetstillfredsställelse är beroende av vilket kön 
medarbetaren tillhör, samt att arbetstillfredsställelsen ökar med åldern och med antalet 
arbetade år inom området och på arbetsplatsen (t.ex., Kaufmann & Kaufmann, 2005; Schultz 
& Schultz, 2002). 
Studien syftar följaktligen till att besvara dessa frågeställningar: 
 

1) Finns det en skillnad mellan heltidsanställda och deltidsanställda gymnasielärare vad 
gäller den   upplevda arbetstillfredsställelsen? 

2) Finns det en skillnad mellan frivilligt deltidsanställda och ofrivilligt deltidsanställda 
gymnasielärare vad gäller den upplevda arbetstillfredsställelsen? 

3) Finns det en skillnad mellan frivilligt deltidsanställda, ofrivilligt deltidsanställda och 
heltidsanställda gymnasielärare vad gäller den upplevda arbetsstillfredsställelsen? 

4) Hur ser relationen ut mellan bakgrundsvariablerna a) kön, b) ålder c) antal arbetade år 
inom yrket d) antal arbetade år på arbetsplatsen och den upplevda 
arbetstillfredsställelsen? 

 
Metod 

 
Deltagare 

 
Totalt delades 265 enkäter ut och sammanlagt deltog 91 gymnasielärare i studien. Urvalet 
gjordes på 4 gymnasieskolor i två kommuner i södra norrland. Av dessa 91 är 46.2 % (42) 
män och 53.8 % (49) kvinnor. Totalt 63 % (57) av lärarna arbetar heltid och resterande 37 % 
(34) är deltidsanställda. De heltidsarbetande arbetar i snitt 39.47 timmar per vecka (s= 1.46) 
och de deltidsarbetande i snitt 25,42 timmar per vecka (s=6,12). Av de deltidsarbetande är 59 
% (20) ofrivilligt deltidsanställda och 41 % (14) frivilligt deltidsarbetande. Av de ofrivilligt 
deltidsanställda arbetar 25 % (5) deltid på grund av att det inte finns tillräckligt mycket arbete, 
10 % (2) är ofrivilligt deltidsanställd på grund av studier, 0.5 % (1) är ofrivilligt 
deltidsanställd på grund av barnledighet och 60 % (12) arbetar ofrivilligt deltid på grund av 
andra skäl. Av medarbetarna har 18,7 % (17), förutom denna anställning, även anställning hos 
annan arbetsgivare. I snitt har lärarna arbetat 14 (0-43) år inom yrkesområdet och 7 (0-28) år 
på nuvarande arbetsplats. Medelåldern bland deltagarna är 45 år (24-68). Av det totala antalet 
arbetar 93.4 % (85) av gymnasielärarna på en kommunal gymnasieskola och övriga 6.6 % (6) 
på en fristående gymnasieskola.  
 
Ett internt bortfall på 0.6 % (12) obesvarade påståenden noterades, utspridda över 8 olika 
påståenden. Ett bortfall gällande arbetstillfredsställelse på påstående 1 och 6. Två bortfall 
gällande arbetstillfredsställelse på påstående 14 och 20. Tre bortfall gällande 
arbetstillfredsställelse på påstående 10 och 12. Samtliga bortfall korrigerades med hjälp av 
medelvärdessubstitution. 
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Instrument 

 
Undersökningen genomfördes med hjälp av en enkät, bestående av 29 frågor. Inledningsvis 
undersöktes bakgrundsvariabler och anställningsgrad. Med hjälp av en självskattningsskala, 
innehållande 20 påståenden, mättes därefter variabeln arbetstillfredsställelse. Denna skala 
anses vara väl användbar då den har god reliabilitet och validitet och är känd inom området 
(Weiss, Dawis, England, & Lofquist, 1967) 
 

Bakgrundsvariabler. De bakgrundsvariabler som undersöktes var ålder, kön, (där man=0 och 
kvinna=1), antalet arbetade år inom yrket och antalet arbetade år på nuvarande arbetsplats. 
Även frågan om medarbetaren hade en anställning hos annan arbetsgivare än denna ställdes, 
(där 0= ja och 1=nej).  Det efterfrågades även vilken typ av gymnasieskola medarbetaren 
arbetade på, (där 0 = kommunal skola och 1= friskola).  
 
Anställningsgrad. För att mäta denna variabel efterfrågades medarbetarens anställningsgrad 
och antal arbetade timmar per vecka. Var antalet 35 arbetstimmar per vecka eller fler kodades 
medarbetaren som 0=heltidsanställd, och understeg antalet 35 arbetstimmar kodades 
medarbetaren som 1=deltidsanställd. För att klargöra om medarbetaren var frivilligt 
deltidsarbetande ställdes frågan ”Om Du arbetar mindre än 35 timmar per vecka, skulle Du 
vilja arbeta mer på denna arbetsplats?”. Svarade medarbetaren ”ja” på denna fråga kodades 
denna som 0=ofrivilligt deltidsanställd, medan ett ”nej” tolkades som att medarbetaren var 
1=frivilligt deltidsanställd. Ett ”ja” på föregående fråga efterföljdes av en fråga om anledning 
till deltidsanställning. De olika svarsalternativen på denna fråga var; finns ej tillräckligt med 
arbete (=1), studerar (=2), barnledig (=3) och annat (=4).      
 
Arbetstillfredsställelse. För att mäta den inre, yttre och generella arbetstillfredsställelsen 
användes Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ), en skala utvecklad av Weiss (1967). 
Skalan består av 20 frågor som tillsammans ger ett övergripande mått på 
arbetstillfredsställelse. Skalan är en 5 gradig Likertskala där respondenten skattar sig själv 
mellan 1 (=mycket tillfredsställd) och 5 (=mycket otillfredsställd) (Furnham, 2005; Schultz & 
Schultz, 2002). Förutom den generella arbetstillfredsställelsen, som mäts av samtliga 20 
frågor, mäter 12 frågor i MSQ den inre arbetstillfredsställelsen och 6 frågor den yttre 
arbetstillfredsställelsen. Frågor som mäter den inre arbetstillfredsställelsen behandlar bland 
annat utvecklingsmöjligheter, anställningstrygghet och självständighet. En fråga som mäter 
inre arbetstillfredsställelse är exempelvis ”I mitt nuvarande arbete tycker jag så här om: 
känslan av utförande jag får från arbetet?”. Frågor som mäter den yttre arbetstillfredsställelsen 
behandlar bland annat områden som tillfredsställelse med ledarskap, lön och organisationens 
policy. En fråga som mäter yttre arbetstillfredsställelse är bland annat ”I mitt nuvarande 
arbete tycker jag så här om: min lön sett i förhållande till min arbetsinsats?”. En fråga som 
mäter den generella arbetstillfredsställelsen är bland annat ”I mitt nuvarande arbete tycker jag 
så här om: Arbetsvillkoren?”. När medarbetaren fyllt i skalan summeras poängen till ett mått 
på arbetstillfredsställelsen. Ju högre poäng medarbetaren får på skalan desto högre är den 
upplevda arbetstillfredsställelsen. Den maximala poängen på den del av skalan som mäter den 
inre arbetstillfredsställelsen är 60 poäng och för den yttre tillfredsställelsen 30 poäng. Det 
totala antalet poäng på skalan uppgår till 100. 
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Procedur 

 
Rektorerna på tre av de fyra olika gymnasieskolorna kontaktades för att informera om 
undersökningen och för att få tillåtelse att distribuera enkäterna på dessa skolor. På den fjärde 
gymnasieskolan skedde informationsutbytet med en kontaktperson. Enkäterna delades ut i 
lärarnas postfack. På en av skolorna lades information om undersökningen ut på den interna 
webbplatsen, då lärarantalet var stort och det inte fanns någon naturlig samlingspunkt där 
rektorn personligen kunde informera om undersökningen. På övriga skolor informerade 
rektorerna, och i ett fall en kontaktperson, om den kommande undersökningen. Deltagarna 
informerades i inledningen av enkäten om studiens syfte, dess frivillighet och anonymitet 
samt att svaren skulle komma att analyseras på gruppnivå. Kontaktinformation vid eventuella 
frågor framgick också. Ett sista inlämningsdatum stod på enkäten och de färdigifyllda 
enkäterna kunde lämnas i en låda i anslutning till postfacken.      
 
Databearbetning 

 

För att kunna studera relationen mellan anställningsgrad och arbetstillfredsställelse samt 
mellan bakgrundsvariablerna och arbetstillfredsställelse genomfördes t-test för oberoende 
mätningar, envägs ANOVA för oberoende mätningar, inre reliabilitet (Cronbachs alfa) samt 
interkorrelation (Pearsons koeficienter). Samtliga analyser genomfördes med hjälp av 
dataprogrammet SPSS version 14.0.   
 

Resultat 

 

Intern reliabilitet 

 

Cronbachs alfa för skalan MSQ som avsåg att mäta arbetstillfredsställelse var hög. Inre 
arbetstillfredsställelse visade .84, yttre arbetstillfredsställelse visade .84 och generell 
arbetstillfredsställelse visade .89. 
 
T-test för oberoende mätningar 

 

Första och andra frågeställningen avsåg att undersöka skillnaden mellan heltidsarbetande och 
deltidsarbetande samt mellan frivilligt- och ofrivilligt deltidsarbetande och den upplevda 
arbetstillfredsställelsen. Resultatet i tabell 1 och 2 visar att det inte finns några signifikanta 
skillnader mellan grupperna vad gäller den upplevda inre, yttre och generella 
arbetstillfredsställelsen.  
 
Tabell 1. Jämförelser mellan heltidsanställda och deltidsanställda med 

avseende på arbetstillfredsställelse.                    

 Heltidsanställda  Deltidsanställda 
    (n=57)      (n=34) 

Variabler M          S  M          S                    t        df           p 

Inre 48.69    6.08  46.70    6.74           1.45       89       .15 
Yttre 18.79    4.56                           18.31    4.74             .48       89       .64 
Generell 74.70  10.70  72.69  10.70             .87       89       .39 
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Tabell 2. Jämförelser mellan frivilligt och ofrivilligt deltidsanställda med 

avseende på arbetstillfredsställelse.                                     _      

 Frivilligt   Ofrivilligt 
deltidsanställda   deltidsanställda 
   (n=14)      (n=20) 

Variabler M          S  M          S                    t        df           p 

Inre 47.63    5.47  46.05    7.58            -.67      32        .51 
Yttre 17.12    4.30  19.15    4.97            1.24      32       .22 
Generell 72.24    8.19  73.00  12.36              .20      32       .84 
 

Envägs ANOVA  

 

För att besvara tredje frågeställningen utfördes envägs variansanalys för oberoende mätningar. 
Resultaten i tabell 3 visar att det inte finns någon skillnad vad gäller den upplevda inre, yttre 
och generella arbetstillfredsställelsen mellan frivilligt deltidsanställda, ofrivilligt 
deltidsanställda och heltidsanställda.   
 
Tabell 3. Jämförelser mellan frivilligt-, ofrivilligt deltidsanställda och heltidsanställda  

med avseende på arbetstillfredsställelse.                                 _  
Frivilligt   Ofrivilligt       Heltids-  
deltidsanställda   deltidsanställd    anställda 

     (n=14)      (n=20)       (n=57) 
Variabler       M           S  M         S    M         S                 F       df        p_            
Inre               47.63     5.47 46.05    7.58   48.69    6.08           1.30     2,88     .28 

Yttre             17.12     4.30 19.15    4.97      18.79    4.56           0.92          2,88     .40 
Generell        72.24    8.19 73.00  12.36      74.70  10.70           0.39          2,88    . 68 
 
Korrelationer

 
 

 
Fjärde frågeställningen handlade om relationen mellan bakgrundsvariablerna och den upplevda 
arbetstillfredsställelsen. Resultatet i tabell 4 visar att det finns ett positivt signifikant samband 
mellan ålder och antal arbetade år inom området, mellan ålder och antal arbetade år på 
arbetsplatsen, mellan antal arbetade år på arbetsplatsen och inom området, mellan inre och 
yttre arbetstillfredsställelse, mellan inre och generell arbetstillfredsställelse samt mellan yttre 
och generell arbetstillfredsställelse.  
 
Tabell 4. Deskriptiv statistik för studiens variabler.                                                                                                      
 Variabel                            M                S               1               2               3               4               5               6               7_    
1. Kön1                               i.a.2             i.a.           1.0 
2. Ålder                             44.76         12.41       -.12             1.0 
3. År inom området          14.49          11.85       -.11            .80**        1.0 
4. År på arbetsplatsen        7.18            6.84         .02            .47**        .56**       1.0 
5. Inre                               47.94            6.37         .07          -.09            .03           .16            1.0 
6. Yttre                             18,61            4.61         .09          -.18           -.15          -.05           .61**          1.0 
7. Generell                        73.95          10.68         .08          -.14           -.05           .09           .92**          .85**         1.0    
Not. Kön1; Man=0, Kvinna=1. i.a.2 = icke applicerbar. ** Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån (2-svansad)
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Diskussion 

 

Anställningsgrad i relation till arbetstillfredsställelse 

 
Inledningsvis bör det noteras att gymnasielärarna generellt sett är mycket tillfredsställda med 
sitt arbete och sin arbetssituation då medelvärdet för den inre, yttre och generella 
arbetstillfredsställelsen samtliga ligger på den övre delen av skalan. 
Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka huruvida det fanns en skillnad mellan 
heltidsanställda och deltidsanställda med avseende på den inre, yttre och generella 
arbetstillfredsställelsen. Deltidsanställda delades även upp i frivilligt respektive ofrivilligt 
deltidsanställda. Resultaten från t-test för oberoende mätningar och envägs ANOVA för 
oberoende mätningar visade att det inte fanns några skillnader mellan någon av grupperna 
med avseende på den upplevda inre, yttre och generella arbetstillfredsställelsen. 
 
I föreliggande studie var den inre och yttre tillfredsställelsen delvis uppfylld och relativt hög. 
Detta kan tolkas utifrån Hertzbergs (1959) resonemang (Furnham, 1997; Pinder, 1998). De 
inre faktorerna skapar inte misstrivsel om de saknas, men trivsel om de finns och de yttre 
faktorerna kan istället skapa misstrivsel om de inte finns till hands. Den generella 
tillfredsställelsen i studien var hög vilket tyder på att arbetet och dess innehåll, det vill säga 
både motivations- och hygienfaktorer, uppnått en balans och en tillfredsställande innebörd 
för lärarna.  
 
Även Hackman och Oldham (1979) nämner ett antal dimensioner i arbetet som måste vara 
uppfyllda för att medarbetaren ska vara tillfreds med arbetet. Upplevd meningsfullhet i 
arbetet, upplevt ansvar och kunskap om arbetsresultaten ska tillgodoses, genom bland annat 
variation i arbetet, frihet och feedback (Furnham, 1997; Pinder, 1998; Wolvén, 2000). Dessa 
dimensioner kan kopplas till de faktorer som i denna studie undersökte inre och yttre 
arbetstillfredsställelse. Upplevd meningsfullhet och ansvar kan kopplas till inre 
arbetstillfredsställelse och kunskap om arbetsresultaten kan ses som yttre tillfredsställelse.  
Både den inre och yttre tillfredsställelsen var relativt hög vilket visar att lärarna är 
tillfredsställda med sin arbetssituation genom att de olika dimensionerna i arbetet är 
uppfyllda.  
 
Enligt Locke´s värdeteori (1976) hör arbetstillfredsställelse ihop med hur mycket arbetet 
tillgodoser människan med vad denne önskar, vill och värderar i exempelvis belöning och 
utvecklingsmöjligheter. Om medarbetaren upplever att de faktorer i arbetet som denne 
värderar högt tillgodoses är arbetstillfredsställelsen hög (Furnham, 1997). Förmodligen är det 
inte lönen som gör att gymnasielärarna upplever en hög grad av arbetstillfredsställelse. 
Kanske är det den viktiga uppgiften att inspirera och hjälpa skolelever som bidrar till den 
höga arbetstillfredsställelsen?  I ett arbete som, till stor del, går ut på att inspirera, motivera, 
uppmuntra och förmedla kunskap faller det sig möjligen naturligt att vara tillfreds med sitt 
arbete och sin arbetssituation. Det kanske är detta som gör att det inte finns några skillnader 
mellan de olika grupperna, vare sig mellan deltidsanställda och heltidsanställa eller mellan 
frivilligt deltidsanställda, ofrivilligt deltidsanställda och heltidsanställda och den upplevda 
tillfredsställelsen med arbetet. Resultatet kan liknas med studien av Krausz, Sagie och 
Bidermann (2000) där arbetstillfredsställelse bland sjuksköterskor undersöktes. Inga 
skillnader kunde hittas mellan deltidanställda och heltidsanställda sjuksköterskor. 
Thorsteinsons meta-analys (2003) kunde inte heller påvisa några skillnader mellan de två 
grupperna, och inte heller mellan frivilligt-, ofrivilligt deltidsanställda och heltidsanställda. 
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Att arbeta som gymnasielärare kan ses som ett medvetet val, eller ett kall, oavsett om man 
arbetar heltid eller deltid (frivilligt eller ofrivilligt). Det är ett arbete som kräver utbildning, 
speciell kompetens och behörighet. Med en medelålder på 45 år (24-68) och i snitt 14 
arbetade år inom området och 7 år på nuvarande arbetsplats, är det är inte en arbetsplats som 
består av tillfälliga medarbetare, eller medarbetare som arbetar extra och befinner sig mellan 
två arbeten. Ovanstående resonemang kan möjligtvis förklara den höga 
arbetstillfredsställelsen samt att inga skillnader mellan grupperna kunde påvisas.   
 
Resultaten var delvis förväntade då tidigare studier kring deltidsanställda, heltidsanställda 
och den upplevda arbetstillfredsställelsen har visat olika resultat (t.ex., Barker, 1993; 
Eberhart & Shani, 1984; Krausz, Sagie, & Bidermann, 2000, Miller & Terborg, 1979; 
Thorsteinson, 2003; Wotruba, 1999). Även studier som undersökt frivilligt-, ofrivilligt 
deltidsanställda och heltidsanställda har visat olika resultat (t.ex., Maynard et al., 2001, i 
Maynard et al., 2005; Thorsteinson, 2003). Enligt Rotchford och Roberts (1978) är det viktigt 
att ta hänsyn till grupperingarna deltidsanställda och heltidsanställda då undersökningar om 
arbetstillfredsställelse genomförs. Är det så att dessa upplever olika arbetstillfredsställelse 
måste forskningen i framtiden ta hänsyn till de olika grupperna (Rotchford & Roberts, 1978). 
De studier som hittat skillnader mellan grupperna (t.ex., Barker, 1993; Eberhart & Shani, 
1984; Miller & Terborg, 1979; Wotruba, 1999) genomfördes för ganska många år sedan. 
Krausz, Sagie och Bidermans (2000) studie däremot, och även föreliggande studie, som 
genomförts under 2000-talet påvisade inga skillnader mellan grupperna. Kan det vara så att 
2000-talets föränderliga arbetsmarknad, med utvecklade anställningsformer och 
arbetsvillkor, har gjort att medarbetare upplever en jämlik tillfredsställelse med sin 
arbetssituation oavsett vilken anställningsgrad dessa har? Kan det även tänkas att den 
målgrupp som varit i fokus påverkat utfallet av resultaten? Det gemensamma mellan 
föreliggande studie och Krausz, Sagie och Bidermans (2000) undersökning är att båda 
målgrupper har ett arbete som innebär nära kontakt med andra människor. Det handlar om att 
stötta och inspirera andra individer. Enligt Locke’s värdeteori (1976) skulle detta kunna vara 
det som målgrupperna värderar som viktigast i sitt arbete och därför upplever en hög 
arbetstillfredsställelse. Det kan också vara en möjlig förklaring till att inga skillnader hittades 
mellan de olika grupperna. Thorsteinsons meta-analys (2003) stöder dessa två studiers 
resultat då han inte kunde påvisa några skillnader mellan heltidsanställda och 
deltidsanställda, eller mellan frivilligt-, ofrivilligt deltidsanställda och heltidsanställda med 
avseende på den uppleva arbetstillfredsställelsen.  
 
Bakgrundsvariabler i relation till arbetstillfredsställelse 

 
Det andra syftet med undersökningen var att se vilken relation bakgrundsvariablerna ålder, 
kön, antal arbetade år inom området samt antal arbetade år på nuvarande arbetsplats hade till 
den upplevda arbetstillfredsställelsen. Resultatet från korrelationsanalysen visade inga 
signifikanta resultat mellan bakrundsvariablerna och den upplevda inre, yttre och generella 
arbetstillfredsställelsen. Det framkom dock ett signifikant samband mellan ålder och antal 
arbetade år inom området samt på arbetsplatsen, mellan arbetade på arbetsplatsen och inom 
området, mellan inre och yttre arbetstillfredsställelse, mellan inre och generell 
arbetstillfredsställelse samt mellan yttre och generell arbetstillfredsställelse. Dessa resultat 
kan ses som logiska. När åldern ökar så ökar även antalet arbetade år inom området och på 
arbetsplatsen, när antalet år på arbetsplatsen ökar så ökar även antalet arbetade år inom 
området och när den inre och yttre arbetstillfredsställelsen ökar så ökar även den generella 
arbetstillfredsställelsen.  
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Ålder och kön är viktiga aspekter i studier kring arbetstillfredsställelse. Med åldern kommer 
erfarenhet, ökat självförtroende och självkännedom vilket resulterar i en högre 
tillfredsställelse med arbetet (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Skillnader mellan könen kan 
delvis förklaras av faktorer som följer med ett visst kön snarare än könet i sig. Kvinnor har 
generellt sett lägre lön än män och kan anse sig vara tvungna att arbeta hårdare än männen 
för att nå ett visst resultat. Detta är en möjlig anledning till män och kvinnors olika 
arbetstillfredsställelse (Schultz & Schultz, 2002). Eftersom den genomsnittliga inre, yttre och 
generella arbetstillfredsställelsen för gymnasielärarna förhållandevis var hög, och det 
samtidigt inte fanns något samband mellan kön och arbetstillfredsställelse, så torde samtliga 
lärare, oavsett kön, uppleva en förhållandevis hög tillfredsställelse med de olika 
dimensionerna i arbetet. Thorsteinsons (2003) meta-analys stödjer detta resultat, då han inte 
heller kunde påvisa några samband mellan kön och den upplevda tillfredsställelsen med 
arbetssituationen. Kan detta vara ett tecken på att arbetsvillkoren för män och kvinnor 
upplevs allt mer jämlika? 
Ålder, antal arbetade år inom området och på arbetsplatsen och arbetstillfredsställelse visade 
inte heller på några signifikanta samband. Gymnasielärarna upplevde en jämlik 
arbetstillfredsställelse oavsett ålder, som varierade mellan 24 och 68 år. En möjlig förklaring 
till att dessa inte skiljer sig åt i den upplevda tillfredsställelsen kan vara att de gymnasielärare 
som efter sin examen kommer ut på arbetsmarknaden har genomgått flera års utbildning, och 
i denna även praktiserat på arbetsmarknaden. På så vis har både unga och nyutbildade 
gymnasielärare också samlat på sig en hel del erfarenhet, både praktiskt och teoretiskt, inom 
området. Förmodligen påbörjar ingen av gymnasielärarna en anställning som outbildad eller 
helt ny inom området, vilket gör att både yngre och äldre har en viss grad av erfarenhet inom 
yrkesområdet. Eftersom erfarenhet enligt Schultz och Schultz (2002) ses som en viktig faktor 
i samband arbetstillfredsställelse kan detta vara en möjlig förklaring till att det inte fanns 
något signifikant samband mellan ålder och arbetstillfredsställelse, och inte heller mellan 
antalet arbetade år inom området och på arbetsplatsen och den upplevda 
arbetstillfredsställelsen.   
 
Avslutande synpunkter 

 
Enligt Weiss (1967) har skalan som mäter arbetstillfredsställelse i undersökningen goda 
mätegenskaper. Även reliabiliteten för den inre, yttre och generella arbetstillfredsställelsen 
var hög. Det bör tas i åtanke att deltagarantalet i studien var relativt litet vilket gör att 
generaliserbarheten kan påverkas. Grupperingarna av heltidsanställda, deltidsanställda, 
frivilligt deltidsanställda och ofrivilligt deltidsanställda var små, och var indelade utifrån 
teoretiska definitioner (t.ex., Barling & Gallagher, 1996; Caputo & Cianni, 2001; Feldman, 
1990; Levanoni & Sales, 1990, i Maynard et al., 2000). Den låga svarsfrekvensen (35 %) kan 
möjligtvis förklaras av att intresset för pappersenkäter kan ha minskat samt att det vid denna 
tidpunkt på terminen är bråda tider för gymnasielärarna med avslutningsprov och 
betygsättning etc. Undersökningen genomfördes i förhållandevis små orter i Jämtlands län. 
Detta kan möjligtvis också påverka generaliserbarheten till en större population då orterna 
kan anses vara landsbygdsorter.  
 
Arbetstillfredsställelse är, som tidigare nämnts, ett av de mest studerade områdena inom 
psykologin. Många faktorer påverkar hur man trivs på och med sitt arbete, förutom 
anställningsgrad och demografiska faktorer som ålder, kön och arbetserfarenhet. Ett förslag 
på framtida forskning är att även inkludera andra faktorer i relation till anställningsgrad som 
kan tänkas påverka den upplevda arbetstillfredsställelsen. Grad av utbildning, upplevda krav 
och kontroll, locus of control, empowerment, personlighet, etc. är förslag på sådana. Det är 
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många faktorer som bör tas i åtanke när studier kring den upplevda arbetstillfredsställelsen 
genomförs, och föreliggande studie vill med detta bidrag visa på vilken betydelse 
anställningsgrad samt tidigare nämnda bakgrundsvariabler har för den upplevda 
tillfredsställelsen med arbetssituationen. Som tidigare redovisats kunde inga skillnader 
påvisas mellan de olika grupperna, och inte heller några samband fanns mellan de olika 
bakgrundsvariablerna och den upplevda arbetstillfredsställelsen. 
 
Avslutningsvis kan Kaufmann och Kaufmanns (2005) sammanfattning anses stämma väl; 
”Det är interaktionen mellan å ena sidan den enskildes behov, värderingar och förväntningar, 
å andra sidan det arbetet och arbetssituationen erbjuder eller innebär, som leder till 
tillfredställelse och/eller missnöje med arbetet” (sid. 274).  
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