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Abstract 

Introduktion: Osäkra anställningsformer som timanställningar har under de senaste åren 
ökat i Sverige. Personer med sådana anställningsformer befinner sig i en mer utsatt 
situation i jämförelse med tillsvidareanställda. Timanställda har ofta begränsat inflytande 
över sitt arbete och små utvecklingsmöjligheter. En anställningsform som timanställning 
har även stor inverkat på privatlivet, både vad gäller arbetstider och varaktighet. Syfte: 
Syftet var att beskriva vilka faktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen och den 
psykosociala arbetsmiljön hos ett urval timanställda på ett företag i Mellansverige. Metod: 
Genom ett induktivt angreppssätt, en traditionell forskningsprocess och en kvalitativ 
datainsamlingsmetod har sex stycken semistrukturerade intervjuer genomförts. Resultat: 
De kategorier som påverkade Arbetstillfredsställelse var: Förmåner ger en positiv 

upplevelse av arbetsplatsen, Lön ger uppskattning, Variation i arbetet och Trivsel på 

arbetsplatsen. De kategorier som påverkade den Psykosocial arbetsmiljö var Arbetet 

påverkar individen, Varierande arbetsdagar, Negativ inverkan på hälsan, Höga 

förväntningar men dålig feedback och Sociala relationer. 

 

Nyckelord: Arbetstillfredsställelse, Arbetsvillkor, arbetsmiljö och anställningsformer, 
timanställning, oregelbundna arbetstider. 

 

Background:  Precarious forms of employment as hourly pay have increased in recent 
years in Sweden. People with such forms of employment are more vulnerable in their 
position in comparison to permanent workers. Hourly employees often have limited 
influence over their work and little development. A type of employment which the hourly 
employment is, also has a large impact on privacy, both in terms of schedule and duration. 
Aim: The aim was to describe the factors that influence job satisfaction and the 
psychosocial work environment of sample hourly employees at a company in central 
Sweden. Method: Through an inductive approach, a traditional research process and by a 
qualitative data collection method six semi-structured interviews were carried out Result: 
The results showed that the categories affected Job satisfaction was: benefits provide a 

positive experience of the workplace, the salaries provide appreciation, variation in work, 

job satisfaction in the workplace. And the categories that influenced the psychosocial 
work environment where: work affects the individual, various days, negative impact on 
health, high expectations, but bad feedback and social relations. 

 

Keywords: working conditions, work satisfaction, Work environment 
Irregular working hours forms of employment. 
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Introduktion 

Under 2000-talet har osäkra anställningsformer blivit mer vanligt förekommande på 

arbetsmarknaden. Under 1990 hade omkring 410 000 svenskar en tidsbegränsad 

anställning och 3,7 miljoner en tillsvidareanställning. I början av 90-talet försämrades det 

ekonomiska läget och antalet tidsbegränsade och tillsvidareanställningar minskade. 1995 

hade Svenskt näringsliv en ekonomisk återhämtning. Antalet tidsbegränsade anställningar 

ökade från 410 000 till 510 000, och antalet tillsvidareanställningar sjönk från 3,7 miljoner 

till dryga 3 miljoner. Trots ökade anställningar efter 1998 var antalet tillsvidareanställda 

400 000 färre 2001 än 1990 (Regeringskansliet, 2003). 

I kärnan av dagens arbetsmarknad finns de tillsvidareanställda, som har en relativt god 

anställningstrygghet och utvecklingsmöjlighet både vad gäller kompetens och 

löneförhållanden.  Runt de tillsvidareanställda finns personer med osäkra 

anställningsformer, som timanställning och vikariat som är till för att ge företagen 

flexibilitet i förhållande till produktionens upp och nedgångar (Theorell, 2002). De 

arbetsmarknadsförhållanden som råder med ekonomiska besparningar och ökade 

effektivitets och produktionskrav påverkar organisationers utformning och individens 

arbetsförhållande. Att ha en fast anställning på en ej önskvärd arbetsplats och i ett ej 

önskat yrke kan ge upplevelse av begränsade utvecklingsmöjligheter, och en osäker 

anställningsform som timanställning kan skapa stress och orolighet för anställningens 

varaktighet och den ekonomiska situationen (Aronsson, Gustafsson och Dallner, 2000). 

Anställningsformerna och företagens inre organisation har förändrats. I dag koncentrerar 

sig företagen mer på kärnverksamheten. Konsekvenserna blir personalnedskärningar för 

att företagens slimmas åt (Regeringskansliet, 2003). Wickman, Andersson och Bastin 

(1998) menar att det tidigare var vanligt att personalnedskärningar förekom då företag 

hade ekonomiska problem, men att en personalstyrka idag kan minska även om en 

verksamhet går bra. Wolvèn (2000) skriver om att många företag idag är väldigt 

resultatinriktade. De organisatoriska uppgifterna ska utföras med lägsta möjliga kostnader 

och med så hög precision och hastighet som möjligt. Risken med sådana ekonomiska 

besparningar och med dagens stora produktionskrav är att personalen blir ”spända”. 
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Genom höga produktionskrav och att möjligheten att kunna uppnå dem är låga ökar risken 

för ohälsa (Theorell, 2002). 

Mellan åren 2003-2005 upplevde 40 procent av alla kvinnor och 35 procent av alla män i 

åldrarna 25-64 år att deras arbete blivit mer stressande och psykiskt ansträngande 

(Danielsson et al, 2009). Stora arbetsmängder kontra högt arbetstempo under tidspress ger 

stora risker för psykisk ohälsa (Hultberg, Skagert, Ekbom Johansson & Ahlborg, 2010). 

Kanske är det resultaten från dagens organisationsförändringar med åtstramningar av 

personalkostnader och ökade effektivitets- och produktionskrav som redovisas i Statistiska 

centralbyrån (2003), då andelen sjukfrånvarande mellan 1998 och 2002 ökade från 3,7 till 

5,5 procent av befolkningen 16-64 år, och andelen sjukskrivna ökade från 2,7 till 5,4 

procent. 

En anledning till att osäkra anställningsformer blivit vanligare och att många företag idag 

använde inhyrd personal är för att företagen idag måste anpassa sig efter snabba 

konjunkturs- och produktionsförändringar, och den tid som rekryteringsarbete tar in för 

anställningar (Pekkari, 1999). Osäkra anställningsformer ger ofta en känsla av orolighet 

för arbetets omfattning och varaktighet, som påverkar privatlivet. Timanställning är en 

vanlig förekommande anställningsform inom många företag. Till skillnad från en hel eller 

deltidsanställning har en timanställd person ingen fast månadslön, utan får betalt för varje 

arbetad timme och har inga garanterade arbetstimmar.  

Det finns få undersökningar som på ett närmare plan belyser arbetsvillkoren för 

tidsbegränsade anställningar. Författarna (Aronsson et al, 2000) har gjort en egen tolkning 

av en större västeuropeisk studie av Benavides, Benach, Diez-Roux och Roman (2000) , 

som 15 europeiska länder medverkat i. Syftet med studien var att undersöka om personer 

med tidsbegränsade anställningar eller småföretagare hade mera hälsoproblem än personer 

som var tillsvidareanställda, samt om dessa eventuella samband påverkades av olika 

fysiska och psykiskasociala variabler. Resultatet visade en tendens till att de personer som 

hade en tidsbegränsad anställning i högre grad rapporterade arbetsotillfredsställelse än de 

personer som var tillsvidareanställda. Fast anställd personal, småföretagare och 

egenanställda upplevade en högre stressnivå än personer med tidsbegränsade 
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anställningar. Ryggproblem var mest förekommande bland uthyrningspersonal medan 

muskelsmärtor var vanligast bland personer med osäkra anställningsformer. Sambanden 

mellan häloutfallen och anställningsformen förändrades inte när andra arbetsmiljövariabler 

kontrollerades, vilket indikerar på att anställningsformen har en oberoende effekt. I 

undersökningen ingick även faktorer som kan variera i olika grader i olika länder, som 

graden av arbetslöshet, BNP och socialt skydd, men dessa faktorer påverkade resultatet 

endast marginellt (Benavides et al, 2000, enligt Aronsson, et al 2000).   

Aronsson och Göransson (1998) har gjort en undersökning på personer med 

tidsbegränsade anställningar och personer med tillsvidareanställning gällande dess 

kunskaper om arbetsmiljön. Forskarna studerade om undersökningspersonerna vågade 

säga till om de brister som förekommer i dess arbetsmiljö och om personerna fick gehör 

för sina synpunkter från ledningen. Resultatet visade att av de personer som hade en 

tidsbegränsad anställning upplevde 40 procent att de inte har tillräckliga kunskaper om 

arbetsmiljön, jämfört med 27 procent hos de tillsvidareanställda. Om huruvida 

undersökningspersonerna vågar säga till om arbetsmiljöbrister så var skillnaderna små 

mellan undersökningsgrupperna, men stora skillnader förekom mellan olika branscher. 

Generellt så var det fler personer som angav att anställningsformen försvårade än 

underlättade för dem att få gehör. Svårast att få något gehör för sina synpunkter svarade 

behovsanställda och kvinnorna i den gruppen ansåg sig ha betydligt större svårighet att 

framföra sina synpunkter än männen, 53 mot 33 procent. Enligt Hultberg et al. (2010)  är 

bristande kontroll över det egna arbetet som många timanställda utsätts för, orättvisa vad 

gäller arbetsvillkor och otrygghet i anställningen faktorer som kan orsaka psykisk ohälsa.  

Teoretiska begrepp 

I denna studie har vi använt begreppen Arbetstillfredsställelse, Psykosocial arbetsmiljö 

och teorin om Krav, kontroll och socialt stöd och hänvisar till följande beskrivningar av 

dessa: 
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Arbetstillfredsställelse 

I Kaufmann & Kaufmann (2010) beskrivs Arbetstillfredsställelse i en teknisk bemärkelse 

som skillnaderna mellan den mängd belöning en arbetstagare uppnår och den mängd 

belöning som arbetstagaren själv menar att hon/han borde få. Belöningen avser alla källor 

till positiv tillfredställelse med ursprung i arbetssituationen. Det finns belönande faktorer 

som lön, förmåner, fysisk arbetsmiljö och arbetsvillkor och motiverande faktorer som 

arbetsuppgifter, möjligheter till delaktighet och utveckling, att det finns ett gott samarbete 

och ett väl fungerande ledarskap, som alla gemensamt har en inverkan på 

arbetstillfredsställelse. Vi anser att arbetstillfredsställelse är de positiva och negativa 

känslor personen har till sitt arbete. 

Psykosocial arbetsmiljö 

Arbetsmiljö är alla förhållanden som på något sätt påverkar människans arbete. Theorell 

(2002) definierar psykosocial arbetsmiljö som samspelet mellan psykiska och fysiska 

faktorer där samspelet sker i båda riktningarna. En god psykosocial arbetsmiljö kräver ett 

gott samspel mellan medarbetare och medarbetare samt medarbetare och ledning. Alla 

anställda ska ha samma värde och det ska finnas ett tydligt ledarskap och en öppen dialog. 

Man ska kunna känna en trygghet i sin anställning och sin arbetssituation. Vad vi menar 

med en god psykosocial arbetsmiljö är en miljö där alla medarbetare känner arbetsglädje 

och stolthet och där man som medarbetare kan utvecklas och utföra ett gott arbete.  

Krav, kontroll och socialt stöd 

Enligt Karasek I (Theorell, 2002) är krav, kontroll och socialt stöd tre olika faktorer i 

arbetsmiljön som samverkar och som påverkar individens arbetstillfredsställelse och hälsa 

i stor utsträckning. En viss grad av arbetskrav är nödvändigt för att man som medarbetare 

ska kunna uppnå arbetstillfredsställelse, men arbetskraven får inte för individen upplevas 

som övermäktiga. Att kunna påverka sin arbetssituation är en förutsättning för att känna 

arbetstillfredsställelse. Enligt Karaseks teori om krav, kontroll och socialt stöd är de mest 

stressade arbetssituationerna där höga krav och låg kontroll förekommer (ibid). Theorell 

(2002) menar att det finns olika grundkomponenter som har betydelse både för hälsan och 
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arbetstillfredsställelsen. Det finns ett starkt samband mellan människans biologi och 

handlande som gör att människans handlande styrs av längtan efter belöning.  

 ”Om man får människor att anstränga sig till det yttersta, men underlåter att 

 belöna dem, leder detta till hälsoproblem”(Theorell, 2003:22).   

Att möjligheter finns, både från arbetsgivare och arbetstagare att utöva kontroll över sitt 

arbete är en förutsättning för en hållbar organisation med friska medarbetare (ibid). 

Theorell (2003) beskriver ”kontrollen över arbetet” genom begreppet beslutsutrymme och 

menar att en hög eller låg kontroll baseras på de möjligheter organisationen ger sina 

anställda att fatta egna beslut kring sitt arbete (ibid). Begreppet beslutsutrymme delas in i 

två grundkomponenter, påverkansmöjligheter och kunskapskontroll. Med 

påverkansmöjligheter menas anställdas möjligheter till att kunna påverka vad som ska 

göras och på vilket sätt, och kunskapskontrollen handlar om vilka möjligheter till 

kompetensutveckling som finns. Vad Theorell (2010) menar är att om personalen har 

möjligheter att påverka sin arbetssituation har de god kontroll, och om det finns goda 

möjligheter till kompetensutveckling har personalen stora möjligheter att ta kontroll över 

de arbetssituationer som uppstår (ibid).   

Företaget som vi valt att utföra undersökningen på är ett tågbolag som bedriver person 

tågtrafik. Företaget har personal anställd på flera olika orter i Sverige och den avdelning 

som vi har valt att använda oss av ligger i mellan Sverige. Företaget konkurerar på en helt 

avreglerad marknad med flera olika bolag i varierande storlekar och nationaliteter, att 

skapa en lönsam trafik är väsentligt för företagets överlevnad. Ett flertal omorganisationer 

de senaste åren har resulterat till att antalet timanställda har ökat markant. Innan 

järnvägstrafiken var helt avreglerad så förekom det nästan inga timanställda. Ökningen 

kan bero på att företaget har tvingats att effektivisera organisationen och minska utgifterna 

för att kunna konkurera på ett effektivt sätt. Att arbeta i företaget innebär oregelbundna 

arbetstider som sträcker sig från det första tåget på morgonen till det sista på kvällen. 

Arbetet innebär också att man som anställd måste vara förberedd på oförutsedda 

händelser, det kan vara störningar i trafiken eller extremt väder som gör att du kommer 

hem sent efter ett arbetspass, eller i vissa fall kan du bli tvungen att övernatta på en annan 
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ort utan möjlighet att ta dig hem. Något rent natt arbete förekommer inte längre då 

nattrafiken numera drivs av ett annat bolag. 

Då osäkra anställningsformer blir vanligare och arbetsmarknaden mer flexibel har frågor 

och funderingar väckts hos oss om hur osäkra anställningsformer påverkar individen. Vi 

har funderat kring hur individen påverkas av att man som timanställd inte får några 

garanterade arbetstimmar? Om man som timanställd upplever en bristande kontroll över 

möjligheterna att kunna påverka sin arbetssituation och om man som timanställd känner en 

otrygghet i sin anställning? Vi tror att osäkra anställningsformer som timanställning 

påverkar individen, att den osäkra anställningsformen skapar stress och orolighet över att 

den timanställde inte har några garanterade arbetstimmar och inte vet hur länge 

anställningen kommer att vara.  Vi har i denna studie valt att undersöka vilka faktorer som 

påverkar arbetstillfredsställelsen och den psykosociala arbetsmiljön bland några 

timanställda på ett företag i Mellansverige. Valet av uppsatsämne är relevant inom det 

rehabiliteringsvetenskapliga området eftersom arbetstillfredsställelse har en stor inverkan 

på individens hälsa. En person som inte upplever någon arbetstillfredsställelse kommer 

med största sannolikhet att misstrivas med sitt arbete. På individnivå ökar det risken för 

ohälsa och på organisationsnivå får det effekten att sjukskrivningstalen ökar. Den 

psykosociala arbetsmiljön är viktig för att en individ ska trivas och kunna utföra ett gott 

arbete, och utan det sociala kontaktnät som ett arbete ger försämras individens känsla av 

meningsfullt och utvecklande. I och med att vi själva har varit timanställda och har 

erfarenhet av anställningsformen har vi en förförståelse för de påfrestningar som det kan 

ge. 

Syfte  

Syftet är att beskriva vilka faktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen och den 

psykosociala arbetsmiljön hos ett urval timanställda på ett företag i Mellansverige. 

Frågeställningar 

• Hur upplever de timanställda arbetskraven? 
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• Har man möjlighet att påverka sin arbetssituation?  

• Hur uppfattar timanställda förhållandet mellan arbetskrav och belöning?  

• Vilken inverkan har arbetstillfredsställelsen för den psykosociala arbetsmiljön? 

• Hur upplever undersökningspersonerna att de blir bemötta från övriga kollegor och 

ledning 

Metod 

Vid forskning används två olika angreppssätt. Det ena är det induktiva angreppssättet. Det 

empiriska materialet samlas då in förutsättningslöst och utifrån det insamlade materialet 

formas teorier som ligger till grund för slutsatsen. Genom det deduktiva angreppssättet 

utgår forskaren istället ifrån generella lagar och teorier som sedan testas mot empirin 

(Bryman, 2011). Det sker genom att forskaren samlar in teoretisk information i 

verkligheten som sedan analyseras (Thurèn, 2007). I denna studie har vi gått från teori till 

empiri och därför använt ett deduktivt synsätt för att kunna dra slutsatser och besvara våra 

frågeställningar.  

Forskningsperspektiv 

Det vetenskapliga perspektivet som inspirerade oss var postpositivismen, som är en 

utveckling av positivismen. Grundtanken inom positivismen är att forskaren ska vara 

neutral och objektiv, och att insamling av data som sedan analyseras ska ske på ett strikt 

sätt. Positivismen hade i denna studie begränsat vårt tolkningsutrymme och det hade blivit 

svårt att besvarat undersökningens syfte. Istället valde vi ett postpositivistiskt 

forskningsperspektiv som gav oss mer utrymme genom att postpositivismen öppnar upp 

dörren mot den kvalitativa metoden och tillåter en kvalitativ dataanalys genom ett 

kvalitativt tillvägagångssätt (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005).  Inom postpositivismen 

arbetar forskaren ofta med hypoteser som är framtagna utifrån teorier och antaganden. 

Grundade mot studiens syfte testas sedan de framtagna hypoteserna mot det insamlade 

datamaterialet. Inom den postpositivistiska traditionen används också kausalitet eller 
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orsakssamband som ett centralt begrepp (Thomassen, 2007).  Vi har använt det 

Postpositivistiska synsättet i denna studie eftersom vi har undersökt vilka faktorer som 

påverkar arbetstillfredsställelsen och den psykosociala arbetsmiljön.   

Forskningsprocess 

Vi valde att tillämpa den traditionella forskningsprocessen som Backman (2008) 

beskriver, och som vi tycker varit passande att använda med det postpositivistiska 

perspektivet. Den traditionella forskningsprocessen och det postpositivistiska perspektivet 

har gett oss möjligheten att genomföra ett begränsat antal semistrukturerade intervjuer och 

som vi sedan har tillämpat en kvalitativ dataanalys på. Valet av datainsamlingsmetod ser 

vi som lämpligt då vi i studien haft tydliga och specifika frågeställningar men ändå velat 

få en viss flexibilitet i intervjuerna. Även om syftet och frågeställningarna var specifika 

har det varit viktigt för oss att intervjupersonerna haft möjlighet till att tala fritt, och fått 

berätta om de faktorer de själva upplevade påverkade deras arbetstillfredsställelse och 

psykosociala arbetsmiljö, då en och samma faktor kan ha olika inverkan på olika personer. 

I studien har vi inte haft något intresse av att skapa generaliseringar eller andra mätbara 

resultat. Vi har istället försökt beskriva helheten och hitta mönster och teman som ska 

kunna ge en helhetsbild av de frågor som vi har valt att studera (Backman 2011).  

Urval – Försökspersoner  

I mars månad 2012 kontaktade vi det utvalda företaget i syfte om ett godkännande från 

företagets ledning om att genomföra denna studie, och beskedet vi fick var att 

genomförandet av undersökningen var okej. Informanterna utgörs av sex stycken 

timanställda på ett företag i Mellansverige. På företaget arbetar 20 stycken timanställda. 

Vid val av informanter togs ingen hänsyn till varken ålder, anställningstid eller kön då 

ingen av dessa variabler varit relevanta för undersökningen. Urvalet har skett genom ett 

slumpmässigt urval. Företaget gav oss en lista över samtliga timanställda med dess 

kontaktuppgifter och e-postadresser. Ledningen på det berörda företaget informerade 

också de medarbetare som berördes av undersökningen innan e-postbrevet (bilaga 1) 

skickades till samtliga timanställda på företaget. E-postbrevet innehöll en förfrågan om 
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deltagande i undersökningen och formulerades med stöd av Brymans (2011) 

grundläggande etiska frågor. 

Det var 12 personer som svarade på brevet, av dessa kunde nio stycken tänka sig att 

medverka i studien. De tre personer som inte ville delta angav ingen direkt orsak till varför 

de inte ville medverka.  Bland de personer som vill delta i studien gjordes ett 

slumpmässigt urval där undersökningspersonerna numrerades från 1 till 9 utifrån den 

ordningen som de timanställda svarade på e-postbrevet. Den person som först svarade 

numrerades som nummer 1 osv. Därefter valde vi ut var annat nummer tills vi fick fått 

ihop sex informanter, 1 2 3 4 5 6 7 8 9.  Vilket gav informanterna 2 4 6 8 1 och 3 som 

sedan intervjuades. 

Material  

Vi har använt oss av intervjuer för att samla in material. Intervjuerna ger oss en chans att få 

en inblick i människors liv och deras sätt att tänka och agera. För att man som forskare ska 

få ut så mycket som möjligt från en intervju är det viktigt att den intervjumetoden man 

väljer är lämpad för studiens syfte (May & Lyon 2001). Vi har använda oss av 

semistrukturerade intervjuer, eftersom det lämpade sig bäst för vår undersökning. Med 

semistrukturerade intervjuer fick vi ett omfattande och djupgående resultat där också de 

timanställdas åsikter framkom. Vi som intervjuare har genom de semistrukturerade 

intervjuerna haft frihet att fördjupa och utveckla frågorna under intervjuernas gång 

samtidigt som vi har haft en viss struktur och teman som vi har utgått ifrån (Bryman 

2011). Vid semistrukturerade intervjuer har informanterna stor frihet att själv utforma 

svaren på sitt eget sätt och frågorna behöver inte följa den ordning som finns i 

intervjuguiden. Även frågor som inte står i den ursprungliga intervjuguiden kan ställas, 

men man försöker att hålla sig till intervjuguiden och de teman och frågor man redan har 

(Bryman 2011).  

En intervjuguide har konstruerats utifrån specifika ämnesområden som Arbetssituation, 

arbetstillfredsställelse, krav- kontroll och socialt och arbetsmiljö. (Se bilaga2). 

Intervjuguiden innehåller både inledande frågor som gav oss mer bakgrundsfakta om 

informanternas situation och uppföljningsfrågor som gav oss chansen att få mer utförligare 
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svar (Bryman, 2011). För att testa relevansen för frågorna som vi hade i vår intervjuguide 

genomfördes först en testintervju med en frivillig person som inte har deltagit i 

undersökningen. Efter testintervjun märkte vi att några av frågorna var för slutna för att 

kunna ge tillräckligt uttömmande svar. Slutna frågor som tillexempel om de timanställda 

upplevde sitt arbete som meningsfullt och om de kände att de kunde påverka sin 

arbetssituation utvecklades med följdfrågor som, på vilket sätt, kan du utveckla det och 

motivera. 

Procedur 

Intervjuerna genomfördes under april och maj månad 2012. Samtliga intervjuer har spelats 

in med varje informants godkännande. I alla intervjuer har vi varit två intervjuare. En har 

ställt frågorna och den andre har antecknat vad informanterna sagt som säkerhet utifall 

inspelningen av intervjun skulle ha misslyckats. Vi har använt samma intervjuguide för 

samtliga intervjuer. Intervjuerna tog mellan 30 minuter till 40 minuter att genomföra och 

skedde under perioden 20 april – 3 maj2012. Vi hade avsatt 1 timme för varje intervju. Vi 

kände att tiden var väl tilltaget, men vi hade gott om tid att gå igenom våra frågor samt att 

inleda med lite generella frågor för att få de personer vi intervjuade mer avslappnade utan 

att behöva stressa fram svaren. Vi hade även tid att förbereda oss för nästa intervju vid de 

tillfällen som vi hade flera intervjuer efter varandra.  Eftersom samtliga personer som vi 

intervjuat arbetar oregelbundna tider, samt att de kunde bli inkallade för arbete inom kort 

varsel var det lite problematiskt och tidsödande innan vi fick till alla intervjuer. Några av 

intervjuerna var tillexempel inplanerade men fick skjutas upp på grund av att informanten 

fick arbete. Hänsyn till informanternas arbetssituation har tagits vid val av intervjuplats. 

Samtliga intervjuer har genomförts i ett avskilt konferensrum på den berörda 

arbetsplatsen, då många av intervjuerna genomfördes innan och efter ett arbetspass samt 

för att de skulle ha möjlighet att kunna rycka ut i arbete om så blev fallet. 
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Databehandling och analys 

Den insamlade data analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2008), som är en av det vanligaste tillvägagångssättet när det gäller 

kvalitativ analys (Bryman, 2011). Analysen har genomförts på en manifest nivå där vi har 

försökt beskriva det uppenbara och synliga innehållet, istället för att försökt hittat en 

djupare mening i vad informanterna svarade. En manifest analysnivå är en form av 

tolkande som ligger på en lägre abstraktionsnivå än den latenta innehållsanalysen 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Det inspelade materialet transkriberades från 

ljud till text, namn och andra aspekter som kunde möjliggöra identifiering togs bort i 

texten. I analysen valde vi att inte ta med hummanden, konstpausar och andra uttryck som 

inte var relevanta för studien. Efter att det insamlade materialet transkriberats läste vi 

igenom intervjuerna ett flertal gånger för att få en överblick över samtliga intervjuer och 

en förståelse över helheten. Vi hade 6 stycken inspelade intervjuer och varje intervju var 

mellan 30-40 minuter lång.  Det inspelade materialet resulterade sedan i 51 sidor 

textmaterial. Transkriberingen tog mellan 3-4 timmar per intervju. Båda författarna har 

tillsammans analyserat intervjuerna för att samtliga intervjuer skulle tolkas på liknande 

sätt. Tolkningarna av intervjuerna diskuterades sedan noggrant för att säkerställa att vi 

båda hade fått samma uppfattning. Därefter gick vi igenom varje intervju och plockade ut 

meningsbärande enheter, dvs. stycken av texten som vi tyckte var relevanta för studiens 

syfte. Databehandlingen fortsatte med att vi kondenserade de meningsbärande enheterna 

så att vi fick en mer lätthanterlig text att arbeta med, samtidigt som det var viktigt att 

säkerställa att inget relevant ur innehållet försvann. Även denna del gjordes gemensamt av 

båda författarna, materialet bearbetades flertalet gånger för att sortera bort material som 

inte var relevanta för syftet och olika reflektioner om hur tolkningen skulle gå till 

diskuterades, detta för att öka tillförlitligheten. I de kondenserade meningsbärande 

enheterna kortades innehållet ner för att göra texten mer lätthanterlig och olika koder 

gjordes, koderna ska representera vad de meningsbärande enheterna innehåller i korthet. 

Koderna från samtliga intervjuer jämfördes med varandra och de koder som hade ett 

liknande innehåll bildade tillsammans olika underkategorier och i ett ytterligare led 

kategorier, dvs. innehållet abstraherades.  (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). I 
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(bilaga 3) finns 2 exempel på hur vi har hanterat texten från meningsbärande enheter till 

kategori. Vi har valt att redovisa kategorin Trivsel på arbetsplatsen från domänen 

arbetstillfredsställelse och Höga förväntningar med dålig feedback från domänen 

psykosocial arbetsmiljö. Schemat visar meningsbärande enheter som kondenseras och 

sedan kodas för att slutligen skapa underkategorier som tillsammans bildar olika 

kategorier.  

Vid en kvalitativ innehållsanalys ska textens innehåll behålla sin ursprungliga betydelse 

(Lundman och Hällgren Graneheim 2008). Vi har eftersträvat detta genom att vi har 

plockat ut de meningsbärande enheterna som vi ansåg var relevanta för syftet. Från början 

plockades ca 75 meningsbärande enheter ut, och efter att vi hade kontrollerat deras 

relevans mot syftet togs ca 65 stycken meningsbärande enheter ut. Vissa enheter hade ett 

snarlikt innehåll, men det kunde finnas vissa relevanta skillnader. Vi har hela tiden jämfört 

alla faktorer som har framkommit mot vårt syfte, och vissa av de meningsbärande 

enheterna togs bort i ytterligare ett led. 62 meningsbärande enheter fanns kvar efter att vi 

upprepade gånger gått igenom materialet, och det är utifrån dessa som vi har skapat 

underlaget till resultatet i arbetet. 

Resultat 

Syftet med studien var att beskriva vilka faktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen 

och den psykosociala arbetsmiljön hos ett urval timanställda på ett företag i 

Mellansverige. Den genomförda innehållsanalysen bildade ett antal kategorier och 

underkategorier som belyser dessa två domäner.  För att besvara syfte har dessa kategorier 

sorterats in i de två domänerna arbetstillfredsställelse och psykosocial arbetsmiljö, vilket 

framgår av nedanstående presentation: 

Arbetstillfredsställelse  

Förmåner ger en positiv upplevelse av arbetsplatsen, Lön ger uppskattning, Variation i 

arbetet, Trivsel på arbetsplatsen. 
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Psykosocial arbetsmiljö  

Arbetet påverkar individen, Varierande arbetsdagar, Höga förväntningar men dålig 

feedback och Sociala relationer. 

De timanställda som medverkat i studien kommer genomgående i resultatet och 

diskussionen att kallas för informanterna, citaten som presenteras från intervjuerna belyser 

de underkategorier som framkommit under analysarbetet, och alla citat är markerade med 

kursiv stil.  

Arbetstillfredsställelse 

Enligt informanterna fans det många olika faktorer som påverkade deras 

arbetstillfredsställelse i både positiv och negativ riktning. De faktorer som hade störst 

inverkan på deras arbetstillfredsställelse var olika typer av förmåner som anordnades av 

företaget, lönen, den variation som förekom i arbetet och den trivsel som informanterna 

upplevde.  

Förmåner ger en positiv upplevelse av arbetsplatsen  

De olika förmåner som personalen får ta del av på det utvalda företaget gav enligt 

informanterna en positiv upplevelse av arbetsplatsen. Det förmåner som angavs var 

friskvårdsbidrag, arbetskläder, rabatterat pris på privata resor, afterwork, massage och 

tillgång till kiropraktorer. Informanterna menade att de olika förmåner som företaget 

erbjuder är ett tecken på att företaget bryr sig om sin personal. Enligt informanternas 

uttalanden så är det utvalda företaget också duktiga på att anordna gemensamma 

aktiviteter. Det skapar en bra stämning på arbetsplatsen, personalen lär känna varandra 

bättre och det påverkar arbetstillfredsställelsen. 

 ”På min arbetsplats har vi olika förmåner som all personal får ta del av, det 

 kan handla om friskvårdsbidrag, arbetsskor, köpa billigare resor mm, att 

 sådana förmåner finns tycker jag visar på att företaget är mån om sina 

 anställda”.  (Informant 1)                                                                                              

 ”Jag tycker att den här arbetsplatsen är väldigt bra på att anordna olika 

 aktiviteter Jag har många andra arbetsplatser att jämföra med och jag tycker 
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 den här arbetsplatsen är väldigt aktiv, det tycker jag”. (Informant 2)                            

  

 ”Då det gäller olika förmåner som vi får ta del av så tycker jag att företaget 

 är bra. Vi har ju friskvårdspeng, tillgång till massage, skobidrag och sådana 

 saker. Sedan anordnas det också många afterwork och det tycker jag är bra. 

 Då får man också den där gemenskapen genom att man lär känna varandra 

 utanför arbetet. Det blir en bra stämning och det påverkar 

 arbetstillfredsställelsen. Det är därför jag tycker det är så roligt att gå till 

 arbetet och träffa mina kollegor för jag känner dom och det har ju skett genom 

 personalfester och liknande”.  (Informant 5).                                                                                             

  

Lön ger uppskattning 

Enligt informanterna är lönen en viktig faktor som har en stor inverkan på 

arbetstillfredsställelsen. Informanterna menade att om företaget betalar ut tillräkligt hög 

lön för arbetets utförande så ökar motivationen och arbetet känns mer meningsfullt. Lönen 

har med andra ord en stor betydelse för arbetets utförande och lönen ger en känsla av 

uppskattning. Informanterna menar att med en högre lön skulle de inte bara hålla sig till de 

ordinarie arbetsuppgifterna utan även ge arbetet lite extra engagemang. De flesta av 

informanterna skulle kunna tänka sig byta arbete mot en högre lön med anledning av att de 

idag upplever ökade arbetskrav men ingen lönemässig förändring. 

 ”Jag tycker att man presterar mer än det man får betalt för, man borde få 

 högre lön för det arbete man utför, det känns som det läggs mer 

 arbetsuppgifter på oss men vi får inte mer betalt”. (Informant 3)                                                                        

  

 ”Lönen är viktig, Om jag skulle ha möjlighet till ett liknande arbete med 

 högre lön så skulle jag nog byta arbete, lönen gör ju så att man känner sig 

 uppskattad för det arbete man lägger ner”. (Informant 1)                                                                                                      

  

 ”Jag har en acceptabel timlön och därför gör jag det som förväntas av mig 

 på jobbet, men om jag skulle ha en högre lön så tror jag att jag kanske skulle 

 vara mer benägen om att göra det där lilla extra på jobbet. Man skulle 

 anstränga mig lite mer. Det är ändå lönen man arbetar för och om man då 

 har en hög lön så tror jag också arbetet skulle kännas mer motiverade och 

 meningsfullt”. (Informant 6)                                                                                                                      
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Variation i arbetet 

En annan faktor som enligt informanterna påverkade arbetstillfredsställelsen var den 

variation som förekom i arbetet. Informanterna menade att deras arbete är varierande och 

personlighetsutvecklande. Ingen dag är den andre lik och det uppstår ständigt nya 

situationer som gör att de blir mer flexibla i sitt tänkande, genom att de får lösa olika 

situationer utifrån hur det uppstår. Informanterna upplevde också sitt arbete som 

meningsfullt eftersom det är ett serviceinriktat yrke och att de ständigt träffar nya 

människor under en arbetsdag, samt att man arbetar ofta med olika kollegor varje 

arbetspass.  

 ”Arbetet är personligheters utvecklande för att man aldrig vet vad som kan 

 inträffa, man får försöka lösa situationerna utifrån hur de uppstår, man lär 

 sig att bli flexibel i sitt tänkande och ingen dag är lik den andra”. 

 (Informant4)                                                               

 ”Jag tycker att mitt arbete är meningsfullt genom att det är väldigt service 

 inriktat och att man försöker ge människor en positiv upplevelse, arbetet är 

 också varierande på det sättet att man får träffa nya kollegor och resenärer 

 varje dag.”. (Informant 1)                                                                                               

Trivsel på arbetsplatsen 

Trivsel på arbetsplatsen var en annan viktig faktor som informanterna menade påverkade 

arbetstillfredsställelsen. Informanterna menade att om det finns en god sammanhållning på 

arbetsplatsen, där kollegorna ger varandra uppskattning för det arbete som utförs och att 

alla tillsammans är med och anordnar gemensamma aktiviteter så bidrar det till en 

arbetsplats där personalen trivs. Informanterna tyckte själva att det fanns en god 

sammanhållning på deras arbetsplats . De betonade att motivationen att gå till arbetet 

kunde variera, men att de gemensamma aktiviteter som anordnas och den positiva 

feedbacken man gav varandra ökade motivationen och arbetstillfredsställelsen. 

 ”Kollegorna och den sammanhållning som vi har höjer min 

 arbetstillfredsställelse, även trevliga resenärer kan göra så man känner sig 

 gladare”. (Informant 5)                                                                                           
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 ”Jag får ofta positiv feedback från kollegorna, och när man kommer hem från 

 en lång arbetsdag så känner man att man gjort en bra insatts, man  blir 

 motiverad till arbetet”. (Informant 6) 

 

Psykosocial arbetsmiljö 

Precis som det finns många faktorer och som påverkar arbetstillfredsställelsen finns det 

många faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön. De faktorer som hade störst 

inverkan för informanterna på dess psykosociala arbetsmiljö var den arbetssituation som 

de befann sig i med oregelbundna arbetstider, det varierade arbetsdagarna, det 

oregelbundna arbetstidernas påverkan på hälsan, känslan av höga förväntningar men dålig 

feedback och det sociala relationerna. 

Arbetet påverkar individen 

Enligt informanterna påverkar arbetet individen. De menar att den arbetssituation som 

dem befinner sig i, med oregelbundna arbetstider och att de som timanställda hela tiden 

måste vara kontaktbara påverkar deras fritid i negativ bemärkelse. Fritiden blir svår att 

planera eftersom de ständigt måste vara tillgängliga för arbete. De jobbar oftast helger då 

resten av omgivningen är lediga vilket gör att de inte hinner träffa sina vänner så ofta. 

Enligt informanterna har det oregelbundna arbetstiderna också en negativ inverkan på 

hälsan då det menar att arbetet är slitsamt för kroppen i den bemärkelsen att sömnen och 

kosten påverkas negativt av de oregelbundna arbetstiderna.  

 ”Min arbetssituation med oregelbundna arbetstider gör att det blir svårt att 

 planera fritiden, jag hinner inte träffa mina vänner så ofta”. (Informant 5) 

 ”Jag jobbar mycket oregelbundna arbetstider och jag tycker det är slitsamt 

 för kroppen. Under det perioder som jag jobbar mycket sover och äter jag 

 dåligt”. (Informant 3) 
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Varierande arbetsdagar 

Informanterna beskrev sitt arbete som väldigt varierande och menade att dess arbetsdagar 

var varierande genom att det ständigt möter på nya situationer, jobbar med olika kollegor 

och träffar nya människor. Arbetsuppgifterna beskrevs som enformiga medan de händelser 

som inträffar har stor variation. Informanterna menar att de själva inte kan förbereda sig 

särskilt mycket in för ett arbetspass eftersom det aldrig vet vad som kommer att inträffa 

och därmed är arbetet ett arbete med varierade arbetsdagar. 

 ”Själva arbetsdagarna kan vara ganska varierade, och de händelser som 

 inträffar är inget som du kan förbereda dig för. Det är mycket variation i 

 händelserna men inte så mycket variation i arbetsuppgifterna”. (Informant 4) 

Höga förväntningar men dålig feedback 

Över lag tycker informanterna att förväntningarna på dem är höga och att feedbacken från 

ledningen är dålig. Informanterna menar att de har en påfrestande arbetssituation, då det 

ständigt måste vara nåbara för arbete som ger en stressfylld situation. De uppgav även en 

orolighetskänsla över sin anställningsform. De känner sig oroliga över anställningens 

längd och ekonomiska situation eftersom en timanställning inte ger någon ekonomisk 

trygghet. Informanterna uttryckte också ett starkt missnöje över sin arbetssituation, då 

känslan är att det är svårt att bli fast anställd. De upplever också en stor brist på 

uppskattning från leningen då deras känsla är att timanställda tas för givet. Feedbacken är 

dålig och enligt Informanterna finns det en viss förväntan av att de timanställda alltid ska 

ställa upp och jobba så fort företaget ringer. Arbetssituationen är enligt informanterna 

otillfredsställande utan garanterade arbetstimmar och ekonomisk trygghet vilket har en 

stor inverkan på den psykosociala arbetsmiljön. 

 ”Jag känner en viss stress över att vara timanställd, eftersom man hela tiden 

 måste vara tillgänglig på telefonen, jag har med mig jobbtelefonen överallt”. 

 (Informant 5) 
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 ”Jag känner mig orolig över min anställningsform, då jag inte vet hur det ser 

 ut i framtiden om jag får jobba kvar. Jag tycker det är oerhört påfrestande att 

 inte veta hur mycket timmar och vilken inkomst man har”. (Informant 4) 

 ”Jag är inte nöjd med min arbetssituation, jag började min timanställning för 

 9 månader sen och har som mål att bli fast anställd, men fortfarande har det 

 inte hänt något och man får inga besked”. (informant 4) 

 ”Uppskattning som jag får från mitt arbete kan bli bättre tycker jag, det känns 

 som att vi timanställda tas lite för givet och att vi alltid ska ställa upp så fort 

 det ringer. Jag tror att företaget uppskattar oss men det är sällan  som man 

 får höra något”. (Informant 6) 

 

Sociala relationer  

En genomgående känsla i samtliga intervjuer var att de sociala relationerna på 

arbetsplatsen, kontakten med kollegorna och det sociala utbytet som fanns var väldigt 

viktigt och hade en hög påverkan av den psykosociala arbetsmiljön. Informanterna tyckte 

att en av de största orsakerna till att man tyckte om att gå till arbetet var kollegorna samt 

att kollegorna ökade motivationen och trivseln på arbetsplatsen, man tyckte även att 

bemötandet från kollegor och ledning har en stor inverkan av den psykosociala 

arbetsmiljön. 

 ”Lönen är viktig, men absolut inte allt, jag tycker det är viktigare att känna 

 trivsel på arbetet, att jag har bra kollegor, att chefen behandlar mig på ett bra 

 sätt och att arbetet är utvecklande. Att känna att man får stöttning om något 

 jobbigt inträffar är mycket viktigare än att erhålla en hög lön”. (Informant 2) 

 ”Jag tycker att mitt arbete är fantastiskt roligt och det beror främst på mina 

 kollegor, dom är tillmötesgående och hjälpsamma och man får mycket positiv 

 energi från dom, ibland känner jag ingen motivation att gå till arbetet, men 

 när man väl träffar mina kollegor får man en mer positiv inställning”                 

 (Informant 4) 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det många olika faktorer som enligt informanterna påverkade dess 

arbetstillfredsställelse och psyksociala arbetsmiljö. Vi har också sett att 

arbetstillfredsställelsen och den psykosociala arbetsmiljön påverkar varandra. Utifrån 

analysen och resultatet har vi kunna konstaterat att: 

 Informanterna upplevde sina arbetskrav som höga och att kraven och förväntningarna på 

dem har ökat utan någon lönemässig förändring. Balansen mellan de arbetskrav som ställs 

på informanterna och den belöning som ges anser vi är ojämn då kraven ökat men inte 

lönen och då informanterna också uttryckt att de upplever lönen som för låg i jämförelse 

med de arbetskrav som ställs. Informanternas känsla över att arbetskraven har ökat är inget 

som förvånar oss. Det exemplifierar bara resultaten från 2009 års Folkhälsorapport om 

stress som visar att 40 procent av kvinnorna mellan 25-64 år och 35 procent av männen 

upplevde att deras arbete blivit mer stressande och psykiskt ansträngande (Danielsson et 

al, 2009).  

De möjligheter som informanterna har till att påverka sin arbetssituation upplever vi som 

låg. Informanterna berättade att de inte kunde påverka arbetsdagarna i någon större 

utsträckning eftersom det ofta inträffade oförutsägbara händelser. Samtliga informanter 

hade också som mål att bli tillsvidareanställda men möjligheten att kunna påverka sin 

anställningsform verkade också vara svårt då samtliga informanter varit timanställda 

mellan 9 till 15 månader och är det fortfarande. Arbetssituationen som informanterna 

befinner sig i anser vi som påfrestande då de ständigt måste vara nåbara för att få chansen 

till arbete och att anställningsformen inte ger några garanterade timmar och ekonomisk 

trygghet.  

Bemötandet från kollegorna upplevde informanterna som god vilket vi också kunnat 

urskilja genom uttalanden om att gemenskapen på arbetsplatsen är bra och att kollegorna 

ökar motivation till arbetet. Bemötandet från ledningen uttrycktes inte som dåligt men vi 

anser att feedbacken från ledningen skulle kunna bli bättre av den anledningen att 
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informanterna sällan får höra att de gör ett bra arbete och att de har en känsla av att 

ledningen tar dem för givet. Informanterna menade att ledningen har en förväntan av att 

timanställda alltid ställer upp och arbetar. 

Att informanterna upplever arbetskraven som höga i jämförelse med den lön som betalas 

ut, att påverkansmöjligheterna över arbetssituationen är begränsade och att feedbacken 

från ledningen är dålig ser vi som riskfaktorer för ohälsa. Hultberg et al (2010) skriver om 

att stora arbetsmängder under högt arbetstempo och tidspress ger stora risker för psykisk 

ohälsa, och den beskrivningen tycker vi stämmer bra överens med informanternas 

arbetssituation. 

Att det så pass tydligt framkommer ett missnöje över arbetssituationen, att informanterna 

känner sig stressade över att anställningen inte ger några garanterade timmar och 

ekonomisk trygghet tycker vi bekräfta Aronssons et al (2000) tolkning av Benavides et al 

(2000) studie som visar att personer med tidsbegränsade anställningar eller småföretagare 

har mera hälsoproblem än personer som är fastanställda. Informanterna som deltagit i 

denna studie tycker vi utgör en del av den grupp personer med en tidsbegränsad 

anställning som i studien av Benavides et al (2000) rapporterade arbetsotillfredsställelse, 

då resultatet visade att de personer som hade en tidsbegränsad anställning i högre grad 

rapporterade arbetsotillfredsställelse än de personer som hade en tillsvidareanställning. 

Informanterna i studien upplevde sin anställningsform som påfrestande, att 

anställningsformen har en negativ inverkan på hälsan och att det ger en känslan av stress 

och orolighet över individens ekonomiska situation. Informanterna i denna studie tycker vi 

ger uttryck för ohälsa då det beskriver sin arbetssituation och därför kan dessa informanter 

exemplifiera de personer med en tidsbegränsad anställning som rapporterade 

arbetsotillfredsställelse i studien av Benavides et al (2000) ( I Aronsson et al, 2000). 

I den arbetssituation som informanterna befinner sig i med höga arbetskrav, låg 

påverkansmöjlighet och låg feedback ser vi också en koppling till Karaseks modell om 

krav, kontroll och socialt stöd (Theorell, 2002). Theorell (2002) menar att hur individen 

utövar kontroll över sin arbetssituation har att göra med Coping, som handlar om hur 

individen bemöter stressade situationer. Utifrån den bild informanterna gett av sin 
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arbetssituation finns inga tveksamheter om att de upplever sina arbetskrav som höga och 

feedbacken från ledningen som dålig. Vad gäller kontrollen, att själv kunna påverka 

arbetssituation ser vi inte som särskilt hög, då informanterna haft samma anställningsform 

idag som för 9 eller 15 månader sedan och att de själva också sagt att de inte kan förbereda 

sig in för en arbetsdag eftersom det ofta uppstår situationer som de själv inte kan påverka. 

Värt att poängtera är att informanterna tycker sin egen inställning till arbetet har en stor 

betydelse för hur de kommer att bemöta de oförutsägbara händelserna. Inställningen till 

arbetet tycker vi har ett samband med vad Theorell (2002) nämner som Coping. Den 

inställning individen har till arbetet tror vi har en stor inverkan på hur personen kommer 

att tolka oförutsägbara händelser. Om informanterna är väl förberedda och införstådd med 

att oväntade situationer ofta uppstår i deras arbete så kommer inte dessa situationer 

upplevas som jobbiga. Utifrån informanternas berättelser om deras arbetssituation så var 

första intrycket för oss att den situation som de befann sig i var rent av skadligt för hälsan, 

men då vi sedan började se sambanden mellan arbetskrav, kontroll och sociala stödet så 

kunde vi konstatera att det finns saker som behöver förbättras, men att den arbetssituation 

som informanterna befinner sig i ändå är hållbar. Visst är möjligheterna till påvekan 

begränsade men möjligheten finns ändå genom individens egen inställning.  

I denna studie har det också framkommit att arbetstillfredsställelsen och den psykosociala 

arbetsmiljön har ett nära samband. Förmåner, lön och varierande arbetsdagar var faktorer 

som påverkade informanternas arbetstillfredsställelse eftersom att motivationen till arbetet 

upplevdes öka genom de olika förmåner och aktiviteter som företaget anordnade. Lönen 

uttrycktes också vara viktig för arbetstillfredsställelsen. Vi ser det också som en faktor 

som påverkar den psykosociala arbetsmiljön, eftersom lönen också upplevdes som en 

bekräftelse på arbetet. Även om lönen upplevdes som låg i relation till arbetskraven så var 

inte lönen det största problemet. Det vi tolkade som mest påfrestande för informanternas 

arbetstillfredsställelse och psykosociala arbetsmiljö var deras orolighet över 

anställningsformen, då det inte gav dem någon ekonomisk trygghet. De flesta av 

informanterna uttryckte att de skulle byta arbete om de fick bättre betalt indikerar ändå på 

att lönen har en stor betydelse för arbetstillfredsställelsen och den psykosociala 

arbetsmiljön, men kanske inte den mest avgörande. Att de varierade arbetsdagarna till viss 

del kan vara påfrestande har tydligt uttryckts men vi tror ändå att denna variation har en 
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mer positiv än negativ inverkan på individen. Genom att de arbetsuppgifter som 

genomförs är relativt enformiga tror vi att de varierande arbetsdagarna vad gäller 

arbetssituation är ett bra komplement som gör att informanterna känner motivation till 

arbetet och att de utför ett meningsfullt arbete. 

Utifrån de begreppsbeskrivningar vi haft av arbetstillfredsställelse och psykosocial 

arbetsmiljö förekommer belönande faktorer som lön och förmåner och vad gäller 

motiverande faktorer som arbetsuppgifter, delaktighet, utveckling, samarbete och gott 

ledarskap så finns det saker som behöver förbättras. Över lag upplever informanterna 

någon form av arbetstillfredsställelse men vi tror att den skulle kunna bli bättre. Vi anser 

att det finns en brist vad gäller informanternas delaktighet och utveckling, då målet för 

dem är att bli fast anställda men företagets engagemang till att fastanställa dem inte verkar 

vara så stort. Ledarskapet är svårt att säga någonting om då vi inte haft så många frågor 

som berört det ämnet. Men informanterna har tydligt uttryckt att de efterfrågar mer stöd 

och feedback från ledningen som vi ser som utvecklingsområden medan samarbetet med 

kollegorna och gemenskapen är bra.  

Utifrån definitionen av vad vi menar med psyksocial arbetsmiljö tycker vi att den på vissa 

områden är bra medan andra saker skulle kunna förbättras. Vad som gör att den 

psykosociala arbetsmiljön till viss del upplevs som relativt god är genom den 

sammanhållning som finns mellan kollegorna. Däremot upplever vi att samarbetet mellan 

medarbetarna och ledningen skulle behöva förbättras, då feedbacken från ledningen 

upplevs som låg för att åstadkomma en högre psykosocial arbetsmiljö. Att alla personer 

inom företaget har samma värde, chef som tillsvidareanställd personal och timanställda 

kan ifrågasättas. Informanterna upplever själva att de som timanställda tas för givet. Det är 

svårt att säkerställa något svar på denna fråga men utifrån informanternas känsla så har 

timanställda inte samma värde som övriga anställda. En intressant aspekt på det är att 

informanterna, trots att de inte upplever känslan av samma värde att de ändå upplever 

bemötandet från övriga kollegor och ledningen som bra och uttryck som att kollegorna 

höjer deras motivation och att gemenskapen på arbetsplatsen är bra tycker vi tyder på att 

man som timanställd blir bra behandlad. Kanske beror känslan som de timanställda har av 

olika värde på missnöje över att ledningen ger dålig feedback och på att ingen av de 
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timanställdas mål om att bli fast anställd har uppfyllts. Andra brister som vi också lagt 

märke till i den psykosociala arbetsmiljön är känslan av trygghet i anställningen. Samtliga 

informanter nämnde att de var oroade över sin anställningsform och ekonomiska situation. 

Denna känsla av orolighet har inte bara en påverkan på den psykosociala arbetsmiljön utan 

också på arbetstillfredsställelsen. En otrygg anställningsform är slitsamt för psyket och det 

påverkar också motivationen till arbetet. 

Det föreställningar som vi haft under studiens gång att man som timanställd inte får några 

garanterade arbetstimmar, upplever en bristande kontroll över sin arbetssituation och 

känsla av otrygghet i sin anställning har stämt ganska bra med den bild som informanterna 

gett oss. Informanterna har själva tyckt att anställningsformen är påfrestande eftersom den 

inte ger några garanterade timmar. De har även till viss del upplevt en bristande kontroll 

över sin arbetssituation och en känsla av stress. Dessa faktorer har tillsammans visats 

påverka både arbetstillfredsställelsen och den psykosociala arbetsmiljön. Vi hade ett 

antagande om att den situation som de timanställda befann sig i skulle påverka deras 

arbetssituation men några tydliga tendenser på att arbetsprestationen skulle påverkats har 

vi inte kunnat utse. Vi trodde också att de timanställdas arbetssituation skulle leda till 

minskad arbetstillfredsställelse. Utifrån resultatet kan vi konstatera att 

arbetstillfredsställelsen till viss del minskar genom en osäker anställningsform men utifrån 

vår egen tolkning av resultatet så upplever vi ändå att informanterna har en relativt hög 

arbetstillfredsställelse. Att anställningsformen är osäker och att arbetssituationen är 

påfrestande kanske inte är de faktorer som höjer arbetstillfredsställelsen. Däremot har vi 

sett att både arbetstillfredsställelsen och den psykosociala arbetsmiljön inte endast 

påverkas av en eller två faktorer utan det är flera olika faktorer som samverkar. Som i 

detta fall då anställningsformen inte är den mest tillfredsställande så finns det andra 

faktorer som är av mer positiv karaktär, exempelvis den gemenskap som förekommer på 

arbetsplatsen, variationen i arbetet, kollegorna och det förmåner som företaget erbjuder. 

Metoddiskussion 

Till den här studien har vi valt att använda oss av deduktivt angreppssätt utifrån det 

postpositivistiska forskningsperspektivet och arbetat enligt en traditionell 
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forskningsprocess där vi använt en kvalitativ datainsamling och genomfört en kvalitativ 

innehållsanalys.  

Då syftet har förändrats något under studiens gång har även metoden förändrats och 

anpassats för att vara optimalt för att kunna svara på studiens syfte. Vi hade först tänkt 

genomföra en ren kvalitativ studie, med mer ostrukturerade intervjuer och med det 

hermeneutiska perspektivet där vi hade för avsikt att tolka svaren från intervjuerna med 

informanterna. Vi ville även öka vår förståelse för de fenomen vi skulle undersöka.  Men 

efter att vi diskuterat kring syftet och vad det var vi egentligen var intresserade av att 

undersöka kom vi fram till att vi inte var intresserade av att tolka intervjuerna på djupet 

och leta bakomliggande meningar. och tidsschemat skulle inte räcka till att genomföra 6 

stycken djupare intervjuer som var helt ostrukturerade, även analysen av dessa data skulle 

vara för tidsödande. Vi hade även funderat ut vissa teman och frågeställningar som vi var 

intresserade av i förväg så vi är nöjda med det metodval vi har och tycker att vi fått fram 

det material som vi behövde. 

 Funderingar fanns även på att genomföra en observationsstudie eller att använda oss av 

fokusgrupper. En observationsstudie skulle kunna ha gett ett bra resultat och vi hade fått 

en djupare insikt i de timanställdas arbetssituation, men tidsaspekten samt svårigheten att 

genomföra en sådan studie på en sådan speciell arbetsplats som våra informanter arbetar 

på gjorde att vi snabbt förkastade den iden. Fokusgrupper var också något som vi 

funderade länge på men samma aspekter som vid observationsstudien samt att det hade 

kunnat bli en svårighet att få samtliga deltagare i gruppen att våga tala fritt, och att det i 

princip skulle vara omöjligt att få ihop en fokusgrupp med timanställda på den berörda 

arbetsplatsen, på grund av de olika arbetstider och de förutsättningar som finns på 

arbetsplatsen.  

En svaghet med metodvalet att använda semistrukturerade intervjuer är att en av 

författarna är känd för samtliga informanter, detta kan ha resulterat till att intervjuerna 

blivit mer styrda samt att informanterna kan ha känt sig obekväma till att svara på vissa 

frågor. För att minimera risken för att detta skulle inträffa så har samtliga intervjuer 

genomförts på sådant sätt att författaren som har kännedom om arbetsplatsen och de 
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anställda inte har ställt några frågor utan har skött inspelningen samt antecknat 

intervjuerna. När intervjuerna genomfördes så upplevde vi inte att informanterna var 

obekväma med situationen, utan att det snarare gjorde informanterna mer avslappnade 

under intervjuerna när de kände igen en av författarna. Frågorna som vi använde oss av är 

mer åt det slutna hållet, men det fanns utrymme för informanterna att själva kunna 

utveckla och tala relativt fritt, men vi är medvetna om att de frågor och hur intervjuguiden 

varit utformade har en tendens att styra svaren mot vissa aspekter inom 

arbetstillfredsställelse och psykosocial arbetsmiljö. Men där kommer även valet av metod 

in då vi inte var intresserade av någon djupare förståelse av begreppen utan vi har redan 

utformat en begreppsbeskrivning av arbetstillfredsställelse och psykosocialarbetsmiljö 

som vi ville arbeta mot. Intervjuguiden var även utformad på ett sätt som medförde en 

lättare analys av materialet då frågorna följde ett visst tema och var förhållandevis slutna 

så minskar även risken att informanterna svävar ut för mycket och att det inspelade 

materialet skulle få för stora proportioner i förhållande med den tid som fanns.  

Under processen med att skapa underkategorier och kategorier så insåg vi hur svårt och 

tidsödande den kvalitativa innehållsanalysen är. Det har varit svårt att hitta rätt benämning 

på våra underkategorier samt kategorierna och vi har lagt ner mycket tid och arbete på 

detta. Vi tycker att processen varit tidsödande och arbetssam, men ångrar inte vårt val av 

analysmetod, vi anser att utifrån våra frågeställningar samt syftet och tidsaspekten så har 

vi valt en korrekt metod. 

Slutord 

Som det inledningsvis nämndes är att en viss grad av arbetskrav nödvändigt för att någon 

arbetstillfredsställelse skall kunna uppnås. Att arbetskraven på det utvalda företaget 

upplevs som höga behöver inte vara något negativt. Vad som är avgörande är att 

arbetskraven är uppnåeliga och därmed måste möjligheterna att kunna påverka sin 

arbetssituation finnas samt ett gott samarbete med feedback och stöttning från ledningens 

sida. Vi anser att på det utvalda företaget är arbetskraven höga, möjligheterna till att 

påverka sin arbetssituation finns men den bör förbättras. Hur det ska ske är en annan fråga, 

då hela arbetssituationen omfattar oförutsägbara händelser. Det sociala stödet är också 
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något som företaget måste förbättra. En större lyhördhet bör ges till de timanställda som 

uttrycker ett stort missnöje över sin arbetssituation. Om ledningen känner till hur 

informanterna känner vet vi inte men om känslan av att timanställda tas för givet och att 

möjligheterna till att kunna påverka sin arbetssituation är dålig så bör ett mer öppet 

förhållningssätt från ledningen tillämpas. Om de däremot inte känner till vad 

informanterna berättat för oss så ställer vi oss snarare frågan hur kommunikationen på 

företaget ser ut. 
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Bilaga 1 Informationsbrev 

Till dig som arbetar som timanställd på ******* 
 
Hej vi är två studenter som läser rehabiliteringsvetenskap på mittuniversitetet i 

sundsvall/östersund. 

Vi ska genomföra vårt examensarbete under våren 2012 och vi har valt att skriva om 

arbetssituationen för timanställda på *******.  

Syftet med undersökningen är att beskriva vilka faktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen 

och den psykosociala arbetsmiljön hos ett urval timanställda på ett företag i Mellansverige. 

Det skulle vara värdefullt för oss om du kunde delta i denna studie genom att ställa upp på en 

intervju som kommer ta ca 30 min till 1 tim, intervjun kommer att spelas in efter ditt 

samtycke för att vi ska kunna översätta intervjun till text. Intervjun kommer genomföras på en 

lämplig och avskild plats och din närmaste chef har gett sitt samtycke till din delaktighet i 

studien. Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt och du kan när som helst avbryta din 

medverkan utan närmare förklaring. Du kommer förbli anonym i studien och det inspelade 

materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Allt material kommer att förstöras efter att 

studien har genomförts.   

Vi svarar gärna på frågor 
Men vänliga hälsningar: 
…………………………………. 
…………………………………. 
Tel……………………... 
Tel……………………… 
E-mail………………….. 
E-mail………………….. 
Skriftligt samtycke till att delta i studie 
 
Jag har tagit del av den skriftliga informationen om studien och samtycker till att delta. Jag är 
införstådd med att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta utan 
förklaring. 
Underskrift: ………………………………………………….. 

Datum/Ort:……………………………………………………. 

Telefon/E-post………………………………………………… 
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Bilaga 2 Intervjuguide  

Inledandefrågor/Generella frågor 

Ålder?  

Hur länge har du jobbat på arbetsplatsen  

Kan du beskriva en typisk arbetsdag?  

 

• Arbetssituation 

 

Upplever du att ditt arbete meningsfullt?  

På vilket sätt?  

Känner du dig nöjd med din arbetssituation idag? 

Hur? 

Känner du ett engagemang till ditt arbete?  

Hur?  

Känner du dig motiverad till att gå till arbetet?  

Kan du utveckla? 

Kan du förklara vad som är positivt respektive negativt i din yrkesroll 

 

• Arbetstillfredsställelse  

 

Hur upplever du din arbetstillfredsställelse?  

Motivera 

Vad upplever du vara viktigast i ditt arbete?  

På vilket sätt?  

Beskriv vad du får du ut av ditt arbete?  



 

 

34 

 

Är ditt arbete utvecklande?  

På vilket sätt?  

Vad är det som motiverar dig till att gå till ditt arbete 

Vad innebär det för dig att erhålla en låg/hög lön? 

 Hur upplever du att lönen påverkar prestationen på arbetet? 

 Har lönen någon betydelse för arbetstillfredsställelsen. Om ja vilken?  

Skulle du kunna tänka dig att byta arbete om du erbjöds en högre lön, om ja varför? 

 

Har du på ditt arbete förmåner som t.ex. friskvårdsbidrag, deltagande vid personalfester 

och andra tillställningar? 

Hur ställer du dig till att arbetsplatsen erbjuder olika förmåner’ 

Hur upplever du att de olika förmåner som erbjuds ökar din arbetstillfredsställelse  

Hur upplever du att olika förmåner som erbjuds påverkar din arbetsprestation 

 

• Krav Kontroll och Socialt stöd 

  

Hur upplever du kraven som ställs på dig i din yrkesroll 

Hur upplever du arbetsbelastningen under ett arbetspass 

Känner du att du kan påverka din arbetssituation 

På vilket sätt? 

Vilka möjligheter anser du att det finns till kompetensutveckling 

Har du fasta arbetstider?  
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Beskriv gärna?  

Hur påverkar dina arbetstider ditt privatliv? 

Måste du ständigt vara nåbar (för jobbet)? Förklara!  

På vilket sätt skiljer du arbete från fritid?  

Hur påverkar ditt arbete ditt privatliv?  

Upplever du att arbetsformen påverkar dig privat? 

Känner du att du får uppskattning på ditt arbete? 

Hur ser du på din relation till chefen/kollegorna?  

Upplever du att uppskattning/erkännande från chef och kollegor påverkar din 

tillfredställelse? Upplever du att uppskattning/erkännande från chef och kollegor 

påverkar din prestation?  

Önskar du att du hade mer eller mindre frihet i ditt arbete? 

 Motivera!  

Anser du att utrymmet för ansvarstagande påverkar tillfredställelsen?  

 

• Arbetsmiljö 

 

Beskriv stämningen på din arbetsplats.  

På vilket sätt anser du att arbetsmiljön påverkar din arbetstillfredsställelse?  

Hur upplever du din anställningsform  

Motivera  

Hur påverkar det din tillfredställelse? 
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Hur påverkar det din arbetsprestation?  

Hur upplever du att du blir bemött som timanställd från övriga kollegor och ledning 

Hur upplever du din arbetsmiljö  
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Bilaga 3 exempel analys schema 

Meningsbärande 
enheter  
 

Kondenserad 
mening 
 

Kod Under-  
kategori 

Kategori 

Kollegorna och den 
sammanhållning som vi har 
höjer min 
arbetstillfredsställelse, If5 

Kollegorna höjer 
min 
arbetstillfredsstä
llelse, bra 
sammanhållning 

Sammanhållning på 
arbetsplatsen höjer 
arbetstillfredsställels
e 
 

 
 
 
Goda 
relationer på 
arbetsplatsen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trivsel på 
arbetsplats
en 
 

även att trevliga resenärer 
kan göra så man känner sig 
gladare, If5 

Trevliga 
resenärer är 
upplyftande 

Trevliga resenärer 
ökar 
arbetstillfredsställels
en 

Jag får ofta positiv feedback 
från kollegorna If6 

Ofta positiv 
feedback från 
kollegor 

Positiv feedback ger 
motivation 
 

När man kommer hem från 
en arbetsdag och fått höra att 
man gjort en bra insatts då 
blir motiverad till arbetet. 
If6 

Man blir 
motiverad när 
man hör att man 
genomfört ett 
gott arbete 

Motivation genom 
känslan av gott 
utförande 

 
 
 
 
Sammanhållni
ng ökar 
motivationen 
 
 

när man blir osäker på hur 
man ska agera när 
oförutsedda händelser 
inträffar är det skönt att ha 
en kollega som stöttning If1 

Kollegor gör så 
att man känner 
sig tryggare 
under ett 
arbetspass 

Bra kollegor ger 
trygghet  

När man har en kollega som 
man kan få råd och stöttning 
från då känner man sig mer 
motiverad till arbetet.  If1 

Kollegors 
stöttning ger en 
bättre 
arbetsmotivation 

Bra kollegor ger 
motivation 

På arbetsplatsen så känner 
jag att vi hjälper varandra, 
om någon inte hinner med 
sina uppgifter hjälper man 
givetvis till If2 

Vi hjälper 
varandra när 
någon inte 
hinner med sina 
uppgifter 

Hjälps åt i arbetet  
 
 
 
Sammanhållni
ng på 
arbetsplatsen 

Jag känner att vi arbetar 
tillsammans och hjälps åt 
med de uppgifter som finns 
If3 

Vi hjälps åt och 
arbetar 
tillsammans med 
de uppgifter som 
finns 

Arbetar tillsammans 

Jag känner att man kan lita 
på de flesta kollegorna, att 
behöver man hjälp så får 
man det If3 

Jag litar på mina 
kollegor att man 
får hjälp när det 
behövs 

Vi litar på varandra 

På arbetsplatsen har vi 
möjlighet att arbeta med 
kollegor från olika städer If4 

Vi har möjlighet 
att arbeta med 
olika människor 
från olika städer 

Man lär känna nya 
människor 

 
 
Arbetskamrate
r Kollegorna är det jag tycker 

är den största orsaken till att 
jag fortfarande trivs så bra 
If4 

Kollegorna är 
viktig faktor för 
trivsel på arbetet 

Kollegor är 
betydelsefullt 
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Meningsbärande 
enheter  
 

Kondenserad 
mening 

Kod Under-  
kategori 

Kategori 

Jag är inte nöjd med 
min arbetssituation och 
man får inga besked.  
Om man får fortsätta 
If4 

Inte nöjd med 
arbetssituationen, 
får inga besked 

Svårt att bli 
fastanställd 

 
 
 
Påfrestande 
arbetssituation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Höga 
förväntningar 
men dålig 
feedback 

Jag känner en viss 
stress över att vara 
timanställd, eftersom 
man hela tiden måste 
vara tillgänglig på 
telefonen. If5 

Stress över 
anställningen, 
måste vara 
tillgänglig 

Måste vara 
tillgänglig 

Jag känner mig orolig 
över min 
anställningsform, då 
jag inte vet hur det ser 
ut i framtiden om jag 
får jobba kvar. If4 

Orolig över 
anställningsformen, 
och framtiden 

Orolig över 
anställningens 
längd. 

 
 
 
 
 
orolighetskänsla 

Jag tycker det är 
oerhört påfrestande att 
inte veta hur mycket 
timmar och vilken 
inkomst man har.  If4 

Påfrestande att inte 
veta hur många 
timmar man får 

Orolig över antal 
timmar och 
inkomst 

Jag känner att man som 
timanställd inte har 
någon ekonomisk 
trygghet. If1 

Som timanställd 
har man ingen 
ekonomisk 
trygghet 

Timanställda får 
ingen ekonomisk 
trygghet  

 
 
Osäker 
ekonomisk 
situation 

Vissa månader får man 
ut en riktig månadslön 
medans vissa månader 
blir det bara några 
tusenlappar i lön. If1 

Lönen man får in 
varje månad 
varierar mycket 

Lönen varierar 

Jag känner inte att jag 
är nöjd med min 
arbetssituation, jag 
skulle vilja ha mer 
struktur och ha fler 
fasta timmar If2 

Inte nöjd med 
arbetssituationen, 
behöver mer 
struktur, vill ha fler 
arbetstimmar 

Otillfredsställande 
arbetssituation  

 
 
 
 
 
 
 
Brist på 
uppskattning. 

idag blir jag bara 
inringd när det finns 
arbete och det tycker 
jag känns jobbigt If2 

Idag blir jag bara 
inringt när det finns 
arbete 

Timanställning ger 
en jobbig situation  

Uppskattning som jag 
får från mitt arbete kan 
bli bättre tycker jag, 
det känns som att vi 
timanställda tas lite för 
givet If6 

Uppskattningen 
kan bli bättre, man 
får sällan feedback 

Timanställda tas 
för givet 
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