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Abstract 

Viklund, H. (2010). Is the health depending on employment status?: a comparative study of 

agency and directly employed workers. An essay at C-level in science of public health, The 

Academy of Working life and Health, University of Gavle.  

 

The purpose of this study was to compare the psychological well-being of 

workers in two different forms of employment, in relation to perceived 

psychosocial work environment. A questionnaire was constructed and distributed 

to two different groups of workers who worked at the same company. One group 

of the employees was hired from a staffing company, while the other group was 

directly employed by the company. A total of 78 questionnaires were distributed 

and the percentage of answers was 59. The results showed, despite differences in 

response rate between the groups, that the workers from the staffing agency had a 

higher psychological well-being. The psychosocial work environment was 

perceived slightly higher of the workers who were employed by the company. 

When the psychosocial work environment factors were compared with each other, 

control was the factor which both the two sample groups experienced the lowest 

level of, and social support was perceived as the highest. Statistical analysis found 

that there was a significant association between the psychological well-being and 

form of employment, and also between psychological well-being and the 

perceived psychosocial work environment. However, there was no significant 

relationship between perceived psychosocial work environment and form of 

employment.  

 

 

 

Keywords: form of employment, psychological well-being and psychosocial 

work environment factors.  



 

Sammanfattning 

Som en följd av samhällets utveckling väljer företag idag att periodvis hyra in personal från 

bemanningsföretag för att kunna klara av de nya krav som ställs. Syftet med denna studie var 

att jämföra det psykiska välbefinnandet hos arbetstagare i två olika anställningsformer i 

relation till den upplevda psykosociala arbetsmiljön. För att besvara syftet konstruerades en 

enkät som delades ut till två olika grupper av arbetstagare som arbetade på samma företag 

dock med olika förutsättningar. Hälften var inhyrda medan den andra hälften var direkt 

anställda av företaget. Totalt delades 78 enkäter ut och svarsfrekvensen blev 59 procent. 

Resultatet visade, trots skillnader i svarsfrekvens mellan urvalsgrupperna, att de inhyrda 

arbetstagarna hade ett högre psykiskt välbefinnande än de som var direkt anställda av 

företaget. Den psykosociala arbetsmiljön upplevdes något sämre av de arbetstagare som var 

inhyrda av företaget. När de olika psykosociala arbetsmiljöfaktorerna sattes i förhållande till 

varandra, var kontroll den faktor som de båda urvalsgrupperna upplevde lägst nivå av, högst 

nivå upplevdes det sociala stödet ha. Resultatet visade även på en signifikansnivå under 0.05 

gällande anställningsform och det psykiska välbefinnandet, det fanns även ett signifikant 

samband mellan det psykiska välbefinnandet och upplevelsen av de psykosociala 

arbetsmiljöfaktorerna. Det fanns dock inget signifikant samband mellan anställningsform och 

upplevelsen av de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna.  

 

 

 

Nyckelord: anställningsform, psykiskt välbefinnande och psykosocial arbetsmiljö. 
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1. Introduktion 

Vårt samhälle är under ständig utveckling och det är något företag och organisationer måste 

anpassa sig till. Under 1990-talet skedde det i Sverige en betydlig ökning av tillfälliga 

anställningar som en följd av arbetslivets nya krav (Bellaagh & Isaksson, 1999). 

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap [FAS], ägnar sig åt svensk 

arbetslivsforskning. I deras rapport från år 2009, beskrivs det om vilka trender som vi 

troligtvis kan förvänta oss ske i framtidens arbetsliv (FAS, 2009). Den framtidsbild som 

beskrivs är att det som en effekt av globaliseringen och avregleringar, kommer att bli en ökad 

konkurrens och att ytterligare krav kommer att ställas på en betydligt ökad flexibilitet i 

verksamheters sätt att organisera arbetet (ibid.). Detta kommer att leda till att arbetsstyrka, 

lokaler och utrustning måste anpassas efter marknadens behov av varor och tjänster, som 

kommer att växla i allt snabbare takt. För att kunna klara av de snabbt varierande 

produktionskraven är en lösning som nämns, att periodvis hyra in personal från 

bemanningsföretag (ibid.).  

 

Ett av Sveriges elva folkhälsomål, beslutade av riksdagen, är att arbeta för hälsa i arbetslivet 

(Socialdepartementet, 2008), och det är därför av intresse, ur ett folkhälsoperspektiv att 

undersöka hur hälsan hos arbetstagare ligger till. Dessutom påpekar Karlsson (2004) i sin 

avhandling om psykosocial hälsa, att människans hälsa i hög grad är beroende av deras 

arbetsmiljö. Forskning visar på att det är den psykosociala arbetsmiljöfaktorn som framträtt 

som den faktor, som har störst betydelse för människans hälsa (ibid.). I denna undersökning 

kommer emellertid hälsa att begränsas till den psykiska hälsan hos arbetstagarna.  

1.1. Hälsa och psykiskt välbefinnande 

Välbefinnande definieras som ”känsla av att må bra” (Janlert, 2000, s. 362) och som begrepp 

återfinns det bland annat i Världshälsoorganisationens definition av hälsa från år 1948; 

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara 

frånvaro av sjukdom eller handikapp” (Janlert, 2000, s. 136). Det är en holistisk definition 

som innefattar välbefinnandet som en faktor för hälsa. Enligt Eriksson (1989) handlar 

välbefinnande om en känsla hos individen och begreppet bör av den anledningen ställas 

i relation till individens inre upplevelse. Hälsa innebär således "en mänsklig känsla rörande 

det egna allmänna tillståndet, både fysiskt och psykiskt" (Eriksson, 1989, s. 37).    
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Enligt Karlsson (2004) finns det en interaktion mellan personlighetsegenskaper, 

uppväxtförhållanden, psykosociala faktorer och levnadsvillkor, som alla är faktorer som har 

betydelse, för både individens självupplevda och objektiva psykiska och fysiska hälsa.  

 

 

 

Figur 1. Interaktionen mellan olika faktorer och fysisk och psykisk hälsa/ohälsa 

 (Karlsson, 2004, s. 8). 

 

Lindström, Moghaddassi och Merlo (2006) undersökte i en studie vilken inverkan 

individuella och kontextuella faktorer har på den självrapporterade psykologiska hälsan. 

Resultatet visade att de människor som själva rapporterar dålig psykisk hälsa, huvudsakligen 

påverkas av individuella faktorer och inte kontextuella effekter, som i deras studie handlade 

om vilken typ av kommun som individen bor i. De individuella faktorer som Lindström et al. 

(2006) fann som talade emot att ha bra psykisk hälsa var; att vara ung, kvinna, ha kort 

utbildning, lågt socialt deltagande och ekonomisk stress.  

1.2. Hälsa i arbetslivet 

Genom arbete ges vi människor inte bara ekonomiska resurser utan också sociala, som 

exempelvis självkänsla, gemenskap och arbetsglädje, detta är sådant som påverkar vår hälsa 

positivt (FAS, 2009). Samtidigt kan arbetet medföra vissa negativa skador (ibid.). I Karlssons 

(1997) befolkningsstudie framkom det, att närmare 80 % av de yrkesverksamma uppgav att 

arbetsmiljön på något sätt påverkar deras välbefinnande. En annan studie visar att människan 

upplever arbetsmiljön på olika sätt beroende på förutsättningar och förväntningar som den 

enskilda individen har (Arwedson, Roos & Björklund, 2007). Enligt Bellaagh & Isaksson 

(1999) har även den tillfredsställelse som en arbetstagare känner i sitt arbete, betydelse för 

både individens hälsa och engagemang i arbetet. Att ha möjlighet att påverka sin 
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tidigt i livet 
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Fysisk och psykisk  
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arbetssituation, vilket även brukar benämnas som beslutsutrymme eller kontrollmöjligheter, är 

något som Karlsson (2004) menar att hälsan i arbetslivet handlar om.  

1.3. Arbetsmiljö 

I takt med samhällets utveckling används mer flexibla anställningsformer i dagens arbetsliv, 

vilket kan påverka arbetsmiljön (FAS, 2009). Dock står följande skrivet i den svenska 

arbetsmiljölagen som syftar till att uppnå en god arbetsmiljö: ”Arbetsmiljön skall vara 

tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i 

samhället” (Hellberg, 2010, s. 18). Inom det svenska arbetslivet finns det en lång tradition att 

måna om hälsan (Källestål, 2004). De senaste årtionden har fokus på olika problem inom 

arbetslivet förflyttats från förebyggande åtgärder för den fysiska arbetsmiljön, exempelvis 

fallolyckor under 1900-talets mitt, till belastningsskador på 1980-talet, till att under det nya 

decenniet handla mer om psykosociala aspekter (ibid.). Att den psykosociala arbetsmiljön har 

fått en ökad betydelse i arbetslivet, kan enligt Ardbo (2006) förklaras av 1990-talets snabba 

och drastiska förändringar inom ekonomi och arbetsorganisation, och konsekvenserna av 

nedskärningar som följde. Som ett resultat av att olika krav som på olika sätt ökat på 

arbetsmarknaden, har även den psykosociala arbetssituationen blivit mer ansträngd (ibid.).   

1.4. Den psykosociala arbetsmiljön   

Begreppet psykosocial används för att beskriva ”faktorer i människans sociala relationer och 

miljö, som är av betydelse för psykisk påfrestning i form av stress. Ytterligare en innebörd 

förekommer för att beskriva den sociala miljöns betydelse för att uppleva sig själv och 

omvärlden” (Karlsson, 2004, ss. 11-12). Idag är det även ett begrepp som används för 

orsaksförhållanden i arbetsmiljön som är socialt och/eller psykologiskt betingade, och alltså 

utanför de medicinsk/tekniska områdena (ibid.). Människans självförtroende stärks när 

individen får använda sina kunskaper, och resultatet av deras arbete blir sannolikt både bättre 

och effektivare. Därför kan ett bra arbete, i ett psykosocialt perspektiv, karakteriseras av att 

den enskilde har inflytande över arbetssituationen och att det inte ställs extremt psykiska krav 

på individen. Därtill behöver det finnas ett socialt stöd och att individens färdighet, kunskap 

och erfarenhet tas tillvara, samtidigt som det finns möjligheter att utvecklas och lära nytt 

(Karlsson, 1997). Statistiska Centralbyrån genomför vartannat år i uppdrag från 

Arbetsmiljöverket arbetsmiljöundersökningar (Arbetsmiljöverket [AV], 2008). I deras rapport 

från år 2007, rapporteras det bland annat om psykosociala faktorer i arbetsmiljön som kan ge 

upphov till påfrestningar hos individen, som i sin tur kan leda till ohälsa (ibid.). Exempel på 
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sådana faktorer var; stöd av chefer och arbetskamrater, inflytande på arbetet, fortbildning, att 

det ges besked från cheferna om vad som skall prioriteras, möjlighet att framföra kritik, 

mobbing och sexuella trakasserier (ibid.).  

 

Forskning visar på att det är den psykosociala arbetsmiljön som påverkar hälsan och inte 

tvärtom, och att människans hälsa påverkas av långvarig exponering av negativa psykosociala 

arbetsförhållanden (Rostila, 2004, 2008). Enligt Karasek och Theorell (1990) bygger det 

psykosociala i arbetet på beslutsutrymme, psykiska och fysiska krav och socialt stöd. De 

menar fortsatt på att den psykosociala verkligheten påverkas väsentligt av individuella 

egenskaper, som exempelvis ålder, kön och personlighet (ibid.). En internationell studie 

undersökte 373 koreanska fabriksarbetare psykiska påfrestningar och deras psykosociala 

arbetsmiljö (Park & Wilson, 2003). Resultatet de kom fram till var att de relationer 

arbetstagaren har med sina arbetskamrater och chefer, och att det råder en tillfredsställande 

arbetsmiljö och arbetsbelastning, var alla betydande faktorer för att förutsäga nivån på 

psykologiska påfrestningar. Att det finns en social arbetsmiljö som var stödjande visade sig 

vara en viktig faktor för psykiska påfrestningar som arbetstagarna upplevde (ibid.). Det 

sociala stödet hade både en förebyggande men också en skyddande effekt enligt Park och 

Wilson (ibid.).   

1.5. En teoretisk arbetsmiljömodell 

Karasek och Theorell har utformat en psykosocial arbetsmiljömodell som från början hade två 

dimensioner, krav och kontroll (Karasek & Theorell, 1990). Grundidén bakom följande 

modell är att inflytande, delaktighet och beslutsutrymme för arbetstagare är viktigt, för såväl 

individens hälsa som företagets produktion (Theorell, 2003). Modellen baserar sig på hur 

individer upplever nivån på arbetskrav och egenkontroll
1
. Beroende på ifall krav och kontroll 

är höga eller låga, medför det olika konsekvenser för hur den anställda upplever sin 

arbetssituation. Exempelvis om den anställda har höga krav samtidigt som låg kontroll, finns 

det risk för psykiska påfrestningar medan om de både kraven och kontrollen ligger på en hög 

nivå, är den anställde aktiv och befinner sig i en mer gynnsam situation. Theorell (2003) 

påpekar att individens möjlighet till att utöva kontroll över sin situation, är en grundläggande 

betydelse för hälsan och även att de människor som stimuleras till att utöva inflytande blir 

välmående. Karasek och Theorell valde att utveckla denna arbetsmiljömodell, med ytterligare 

                                                 
1
 Egenkontroll i den här modellen avser individens möjlighet att påverka beslut om det egna arbetet och utveckla 

sin kompetens (Karasek & Theorell, 1990).     
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en dimension gällande socialt stöd
2
. Detta eftersom den sociala interaktionen i sig, är en stor 

del i individens hälsa (Karasek & Theorell, 1990). Det har dessutom visat sig att socialt stöd 

från chefer och arbetskamrater, är en faktor som har betydelse för hälsan (Theorell, 1990).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Ursprungligen från Karasek och Theorell (1990, s. 70). 

  

De psykosociala förhållandena har i vissa studier mätts utifrån ovan beskrivna krav- och 

kontroll modell (Rostila, 2004). Rostila undersökte i sin studie de förändringar i bland annat 

arbetsmiljöfaktorerna, socialt stöd och psykosociala förhållanden, som skett på 

arbetsmarknaden under 1900-talets sista decennium, och vad det har för samband med 

arbetstagarnas hälsa. Forskaren fann i sin studie att det under århundradets sista decennium, 

har spridit sig en otillfredsställande psykosocial arbetsmiljö, följaktligen främst bland 

kvinnor. Samtidigt fann forskaren att sambandet mellan psykosocial arbetsmiljö och hälsa 

under samma period minskat tydligt, även sambandet mellan psykosocial arbetsmiljö och 

självskattad ohälsa minskade under 1990-talet (ibid.). Spända arbeten (se figur 2 ovan), var 

fortfarande de mest ohälsosamma (Rostila, 2004). Rostila kunde även i sin studie fastslå att 

långvarig exponering verkade leda till stora påfrestningar på det psykiska välbefinnandet. 

Forskaren ifrågasatte dock den ursprungliga krav- kontroll modellen eftersom det visade sig i 

hans studie, att det var de arbetstagare med aktiva arbeten (höga nivåer av krav och kontroll) 

som blivit sjukare. En möjlig förklaring som forskaren hade till detta, var att det kunde bero 

på de förändringar som skett på arbetsmarknaden under 1990-talet (ibid.).   

                                                 
2
 Socialt stöd på arbetet syftar till all typ av hjälpsamt stöd, från både arbetskamrater och chefer (Karasek & 

Theorell, 1990). 
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1.6. Bemanningsbranschen 

Som en följd av tidigare nämnda arbetslivsförändringar, kan det tillfälligt skapas ett behov av 

extra personal, och för att kunna förse företag när det behovet uppstår finns 

bemanningsbranschen. Den är uppbyggd av uthyrningsföretag som anställer personal för att 

sedan hyra ut dem till deras kundföretag just i det avseendet (Bellaagh & Isaksson, 1999). Det 

underlättar för företagen att kunna svara mot behoven av flexibilitet och omställningsförmåga 

likväl som stabilitet och kontroll, genom att ha en arbetsstyrka som dels består av en 

kärngrupp med långvariga kontrakt, och en sekundär grupp av korttidsanställda (Aronsson, 

2004). Det är inte bara individens psykiska välbefinnande som påverkas av att endast 

spendera kort tid på en och samma arbetsplats, utan även den fysiska hälsan kan påverkas 

(ibid.). Detta eftersom att risken är högre att råka ut för olyckor och tillbud när det saknas 

erfarenhet av riskerna som finns på arbetsplatsen (ibid.). Enligt Bellaagh och Isaksson (1999) 

har den ekonomiska situationen för de anställda i bemanningsbranschen förbättrats. Tidigare 

hade de inte någon garanterad lön under perioder när de inte hade arbete men 1998 infördes 

ett nytt kollektivavtal, som innebar att nästan alla timanställda har 75 procent garantilön 

(ibid.). I dagens bemanningsbransch är det nästan bara tillsvidareanställningar som 

förekommer, dock är det en mycket stor personalomsättning inom bemanningsbranschen 

(ibid.). Att arbeta som konsult i uthyrningsföretag har både sina positiva och negativa sidor. 

Det kan upplevas omväxlande, både gällande arbetsuppgifter och sociala möten, som kan leda 

till ökad självkänsla och självkännedom (ibid.). Detta ställs mot det som kan upplevs mindre 

positivt, exempelvis ekonomisk osäkerhet, frånvaro av kompetensutveckling och sämre 

möjligheter till övergripande ansvar och inflytande och sociala relationer som brister i 

kontinuitet (ibid.).  

1.7. Hälsa och olika anställningsformer 

Det finns en mängd tidigare forskning om arbetsmiljö och hälsa av olika karaktär, och en del 

av dessa innefattar även olika typer av anställningsformer. Exempelvis undersökte Rodriguez 

(2002) i sin studie de eventuella hälsoeffekterna beroende av anställningsform i Tyskland 

respektive England. Studiens resultat tydde på att anställda med tillfälliga kontrakt och de 

som arbetar under instabila förhållanden, var mer benägna att rapportera dålig hälsostatus. 

Tydligaste framträdde resultatet i Tyskland, där sannolikheten var 42 procent, för att de 

heltidsanställda som hade tidsbegränsade kontrakt, skulle rapportera sämre hälsa än de som 

var tillsvidareanställda. Detta även efter att det hade kontrollerats av socioekonomisk status 

och tidigare hälso- och arbetslöshets erfarenheter. Enligt forskarna kan en trolig orsak till 
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detta vara att valfriheten är mindre hos arbetstagare med tillfälliga kontrakt och att de tvingas 

acceptera osäkra anställningar. Studiens resultat stärker dess hypotes, att ostabila och 

tillfälliga anställningar kan skapa en känsla av osäkerhet, och att kronisk psykiskt lidande kan 

ha inverkan på hälsoståndet (ibid.).  

 

Ett tillfälligt kontrakt på en arbetsplats kan, från arbetstagarens sida, ha valts av olika 

anledningar. Antingen vara ett medvetet frivilligt val eller av mer ofrivilligt val, för att 

exempelvis undvika arbetslöshet (Bellaagh & Isaksson, 1999). Bernhard-Oettel, Isaksson, och 

Bellaagh (2008) ville i sin studie se, om det fanns mönster mellan just motivet bakom att 

arbetstagare befann sig i bemanningsbranschen, om det var frivilligt eller ofrivilligt och deras 

engagemang för arbetet, och hur det i sin tur påverkande det subjektiva välbefinnandet hos 

inhyrd personal. Det visade sig i deras studie att de arbetstagare som hade lägst engagemang 

inom bemanningsbranschen, var de som befann sig där av mer ofrivilliga orsaker. Denna 

grupp rapporterade det sämsta resultatet, gällande både deras allmänna välbefinnande och 

deras arbetsrelaterade välbefinnande (ibid.). De arbetstagare som visade det bästa resultatet 

var de som hade högst engagemang till arbetet. Det finns flertalet olika anställningsformer 

och en studie som undersökte skillnader mellan anställda i uthyrningsföretag och 

korttidsanställda. I en av studierna pekade resultatet på att de uthyrda arbetstagarna upplevde 

ett bättre socialt stöd, högre arbetsidentifikation och de uppfattade även sin situation mera 

trygg, än de som var korttidsanställda (Isaksson, Aronsson, Bellaagh & Göransson, 2001).  

 

Isaksson och Bellaaghs (1999) genomförde en kvantitativ studie där enkäter gällande bland 

annat psykosociala arbetsmiljöfaktorer och självupplevd hälsa, skickades ut till 481 

slumpmässigt utvalda arbetstagare vid ett av Sveriges största bemanningsföretag. Resultatet 

visade att den inställning som de bemanningsanställda har till sin arbetssituation påverkar 

hälsan. Ifall arbetstagarna frivilligt eller ofrivilligt sökt sig till bemanningsföretag, var 

relaterat till stora skillnader i symptom till ohälsa och hur de upplevde arbetet och den 

allmänna trivseln. De som arbetade ofrivilligt inom bemanningsbranschen visade högre 

symptom på stress, jämfört med dem som frivilligt sökt sig till branschen. Det visade sig även 

att de genomsnittliga symptomvärden på ohälsa, var högre bland de arbetstagare som 

upplevde lågt socialt stöd, högre otrygghet i sitt arbete och en högre belastning (ibid.). För att 

som uthyrd arbetstagare undvika stress och ohälsosymptom krävs det att de känner sig trygga, 

att de får stöd från kollegor och arbetsledare, är nöjda med lönen och inte har alltför stor 

arbetsbelastning (ibid.). Det finns därför skäl till att vidare undersöka om hälsan och den 
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psykosociala arbetsmiljön påverkas av olika typer av anställningsformer. I föreliggande studie 

avses anställningsform som antingen, direkt anställda av företaget eller som inhyrd till 

företaget men med sin anställning i ett bemanningsföretag. Företaget i den här studien syftar 

till ett företag inom verkstadsindustrin i Gävleborgs län som har cirka 300 anställda. 

Arbetstagarna som ingår i denna undersökning är alla kollektivanställda, så kallade 

”metallare”.   

2. Syfte 

Syftet är att jämföra det psykiska välbefinnandet hos arbetstagare i två olika 

anställningsformer i relation till den upplevda psykosociala arbetsmiljön.  

2.1. Frågeställningar 

– Hur ser det psykiska välbefinnandet ut i de två anställningsformerna?  

– Hur upplevs de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna i de två anställningsformerna? 

3. Metod 

I all forskning är det självklart att en studies metod ska utgå ifrån dess syfte (Ejlertson, 2005; 

Trost 2007). Utgångspunkten i den här undersökningen var att göra en jämförelse mellan två 

grupper och för att på bästa sätt få en bred bild av deras respektive upplevelser, gjordes 

studien i en kvantitativ karaktär med enkäter som mätinstrument. Fördelar med att använda 

sig av frågeformulär, är att alla deltagare ges enhetliga begrepp tack vare en enkäts 

strukturerade form med specifika skalor och frågor, det råder alltså en hög standardisering 

(Dallner, Elo, Skogstad, Gamberale, Hottinen et al., 2000). Respondenterna påverkas inte 

heller av intervjuaren, vilket kan ske vid intervjuer (Ejlertsson, 2005). Deltagarnas identitet 

kan inte garanteras helt och hållet i en enkät, vilket är en nackdel. Dessutom är det svårare för 

respondenterna att kunna få klarhet angående funderingar de har kring specifika frågor (ibid.). 

Enkät valdes emellertid som den bäst lämpade metoden med hänsyn till studiens design, som 

var att jämföra de två olika anställningsformerna. Detta även med förhoppning om att få en 

mer bred än djup bild av hur det såg ut i de olika anställningsformerna.  

3.1. Urval och bortfall 

Studiepopulationen i den här undersökningen var arbetstagare med olika typer av 

anställningsformer, i det här avseendet inhyrda arbetstagare eller direkt anställda vid 

företaget. En förutsättning för att jämförelsen skulle vara så trovärdig som möjligt, var att 
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samma enkät skulle delas ut till lika antal inhyrda respektive anställda, som arbetade vid ett 

och samma företag. För att kunna jämföra de två undersökningsgrupperna gjordes ett 

klusterurval. Det innebar att populationen arbetstagare först delades in i heterogena kluster, 

för att sedan göra ett slumpmässigt urval ur de två klusterna (Ejlertsson, 2005). Dock med 

hänsyn till antalet arbetstagare i bemanningsföretaget som var 42 stycken på den aktuella 

arbetsplatsen, gjordes inget urval i den undersökningsgruppen. Att inget urval i den gruppen 

gjordes, kan hänvisas till Ejlertsson (ibid.), som menar på att det inte behöver göras ytterligare 

ett urval. Därtill hävdar Trost (2007) att i enkätundersökningar, kan forskaren räkna med en 

svarsfrekvens på 50-70 procent, och ytterligare ett urval skulle i sådana fall riskera ett högt 

bortfall. Ett högt bortfall i sin tur motverkar möjligheten till att generalisera ett resultat 

(Ejlertsson, 2005), och det är svårt att dra rätt slutsatser ifall urvalet inte gjorts på ett korrekt 

sätt, eftersom urvalet ska representera populationen (ibid.). Ett sätt att försöka påverka det 

externa bortfallet är att skicka ut påminnelser (Trost, 2007). Att skicka fler påminnelser än två 

kan ur etisk synpunkt ifrågasättas (Ejlertsson, 2005), det kan dessutom när det sker genom e-

post uppfattas tjatigare än om det skulle ske på annat sätt (Trost, 2007). Totalt var det 46 

stycken enkäter som besvarades, vilket innebar att det externa bortfallet i den här 

undersökningen blev 41 procent. En annan typ av bortfall som kan uppstå i 

enkätundersökningar är det interna, vilket innebär att enstaka frågor inte blivit besvarade 

(ibid.). Ifall frågorna är dåligt konstruerade riskeras det interna bortfallet att bli större (ibid.), i 

den här undersökningen låg det interna bortfallet på två stycken svar (en fråga var 

dubbelkryssad och en fråga var inte ifylld).  

3.2. Datainsamlingsmetod  

Enkäten som låg till grund för den här undersökningen var uppdelad i tre delar (se bilaga 2). 

Den första delen bestod av bakgrunds frågor gällande kön, ålder, utbildningsnivå och 

anställningsform. Sedan följde tre påståenden som endast var avsedda att besvaras av de 

inhyrda arbetstagarna. Enkätens andra och tredje avsnitt var hämtade från redan befintliga 

enkäter, vilket är en fördel eftersom det innebär att de är validerade då de redan har testats av 

andra (Ejlertsson, 2005). 

Andra avsnittet syftade till att ta reda på respondenternas upplevelse av deras psykiska 

välbefinnande. För att kunna mäta det psykiska välbefinnandet, användes General Health 

Questionnarie [GHQ] som ursprungligen består av 60 frågor. Det finns även en förkortad 

version av GHQ som benämns GHQ12, och det var den versionen som användes som mall till 
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den här enkäten. Enligt Sconfienza (1998) är det en vanlig enkät att använda vid studier i 

arbetslivet, och har bland andra använts av Isaksson och Bellaagh (1999) och Lindström et al. 

(2006). Dock uteslöts två av frågorna som syftar till att bedöma individens självförtroende 

(Sconfienza, 1998). Det slutgiltiga avsnittet om det upplevda psykiska välbefinnandet bestod 

således av sex negativa respektive fyra positiva påståenden. I svarsalternativen användes 

Likertskalan, vilket är en erkänd skala som mäter attityder med ytterpunkterna instämmer helt 

respektive instämmer inte alls (Ejlertsson, 2005). Respondenterna fick här markera det 

svarsalternativ som bäst stämmer överens med hur de känt sig de senaste veckorna.  

 

Enkätens sista del omfattade tolv påståenden och var baserad på General Nordic 

Questionnaire for Psychological and Social Factors at Work [QPSNordic], en enkät som avser 

att mäta anställdas upplevelse av psykologiska, sociala och organisationella 

arbetsförhållanden (Dallner et al., 2000). Vid en kvalitetsgranskning av QPSNordic som 

mätmetod, visade det sig att det är ett bra instrument för att bedöma hälsorelaterade faktorer i 

arbetet (Wännström, Peterson, Åsberg, Nygren & Gustavsson, 2009). En av fördelarna med 

QPSNordic jämfört med andra mätinstrument gällande förhållanden i arbetsmiljön, är att den 

även täcker jämlikhetsfrågor gällande både ålder och kön (ibid.). Ytterligare en fördel med det 

valda frågebatteriet, är att det inriktar sig mot faktorer på social och organisations-, arbets- 

och individnivå samtidigt (ibid.). I den reducerade versionen som användes i den här 

undersökningen, exkluderades dock individnivå. Tre frågor gällde arbetskrav (19, 20, 21), tre 

frågor berörde kontroll i arbete (23, 24, 25), en fråga gällde rollförväntningar (22), två gällde 

förutsägbarhet i arbete (26, 27) och tre frågor klassificerades som ett mått på socialt stöd (28, 

29, 30). Svarsalternativen i det här avsnittet var uppdelade i fem kategorier, från Mycket 

sällan eller aldrig till Mycket ofta eller alltid och med mittenalternativet Ibland.  

Tillsammans med enkäten upprättades även ett missivbrev som enligt Ejlertsson (2005) ska 

bidra till att få största möjliga deltagarantal i undersökningen. Missivbrevet innehöll 

information till respondenterna om studiens syfte och de etiska övervägandena som ska tas i 

beaktande i undersökningen (se bilaga 1). När enkätkonstruktionen var färdig skickades en 

pilotenkät ut till en tjänsteman som arbetar via ett bemanningsföretag och därefter gjordes 

några mindre justeringar i några av frågeformuleringarna därefter skickades den in för 

godkännande av handledare. 
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3.3. Tillvägagångssätt  

Av praktiska skäl gjordes en geografisk avgränsning och en överblick av vilka 

bemanningsföretag som fanns i kommunen. Kontakt togs därefter slumpvis via telefon tills 

det var något bemanningsföretag som visade intresse för att delta i studien. Kontaktpersonen 

på bemanningsföretaget informerade om antalet arbetstagare det rörde sig om, och vad de 

hade för position på det företag som hyrde in dem. För att kunna göra en jämförelse, 

grupperna emellan, togs därefter kontakt med det aktuella företaget där de 

bemanningsanställda var placerade, för att ta reda på ifall det fanns ett intresse till medverkan 

även från deras håll.   

 

Distributionen av enkäterna till de olika urvalsgrupperna skedde av praktiska skäl på olika 

sätt. För att på bästa sätt nå ut till de anställda på bemanningsföretaget, användes så kallade 

postenkäter. Det innebar i detta fall att bemanningsföretagets kontaktperson vidarebefordrade 

enkäten via e-post till sina anställda, med hänvisningen till att fylla i enkäten och skicka 

tillbaka den elektroniskt till mig som undersökningsledare. Efter första utskicket var 

svarsfrekvensen väldigt låg och för att motivera deltagarna till att besvara skickades en första 

påminnelse ut via e-post av bemanningsföretagets kontaktperson. En sista påminnelse 

skickades sedan ut både via e-post och SMS, även denna gång av kontaktpersonen. Med tanke 

på att svarsfrekvensen var fortsatt låg efter första påminnelsen, förlängdes sista svarsdatumet 

med förhoppning om en högre svarsfrekvens. Två av respondenterna hade vissa tekniska 

problem med att fylla i enkäten via datorn, och efter att de tagit kontakt med mig, skickades 

pappersenkäter ut till dem.  

 

Till de anställda på företaget distribuerades enkäterna genom en så kallad gruppenkät, som är 

vanligt då flera människor är samlande och därför är lätta att nå med en enkät (Trost, 2001). 

Utdelningen och insamlandet av frågeformuläret sker vid samma tillfälle, och den som 

ansvarar för utdelningen är under tiden närvarande och kan svara på frågor som dyker upp 

(ibid.). Information gick ut till de anställda om att det gällde en enkätundersökning om 

arbetsliv och hälsa, sedan var det upp till de intresserade att komma och fylla i enkäten. 

Företagets kontaktperson hade ordnat med en samlingslokal på arbetsplatsen där det hela 

skulle genomföras, och de anställda gavs tillfälle att fylla i enkäten i anslutning till deras rast. 

Respondenterna dök slumpmässigt upp under de 90 minuter som jag fanns på plats, vilket 

resulterade i 36 stycken ifyllda enkäter.     



 

 

12 

 

3.4. Datanalys 

Efter det att all datainsamling var gjord numrerades enkäterna i den ordning de kom in för att 

på så sätt, enklare kunna hantera all data. För att lättare kunna analysera materialet delades 

respondenterna in i fyra åldersgrupper; 18-30, 31-40, 41-50 och 51-65 år. Därefter kodades 

enkätens svarsalternativ om till siffror och index skapades för att kunna få en övergripande 

bild över hur det psykiska välbefinnandet såg ut hos arbetstagarna, och hur de upplevde de 

psykosociala arbetsmiljöfaktorerna. Skapandet av index innebar att de olika variablerna i 

enkätens två sista avsnitt summerades var för sig, för att på så sätt få fram en tydligare bild 

över respektive område. För att kunna analysera och jämföra den insamlade datan, användes 

statistikprogrammet SPSS (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). Materialet analyserades 

främst utifrån frekvensfördelningar och deskriptiv statistik, men även korstabeller användes 

och Cronbach’s alpha
3
 beräknades i det valda statistik programmet. Med tanke på att urvalet i 

den här undersökningen var relativt litet var risken större att de uppmätta skillnaderna mellan 

de två urvalsgrupperna inte var signifikanta
4
. För att kunna se om de observerade sambanden 

var en bild av verkligheten och inte berodde på slumpen, genomfördes därför statistiska 

analyser för att undersöka ifall det fanns statistiska samband mellan olika variabler i några 

utvalda korstabeller (ibid.). Detta mäts i signifikansnivå som i sin tur anges i p-värde, som i 

denna undersökning sattes till 0.05, vilket är vanligt förekommande värde (Djurfeldt et al., 

2003; Ejlertsson, 2005). Det betyder att ifall p-värdet skulle var lika med eller under 0.05, 

skulle det uppmätta sambandet anses var statistiskt signifikant. Med andra ord, det är med fem 

procent sannolikhet att det uppmätta sambandet eller skillnaden beror på slumpen (Djurfeldt 

et al., 2003). Viktigt är det dock att påpeka att ett statistiskt samband inte är samma sak som 

ett orsakssamband (ibid.). I ett senare skede av dataanalysen användes även Microsoft Office 

Excel för att utforma vissa diagram för mer lättöverskådlig presentation av resultatet.  

 

Vid beräknandet av det psykiska välbefinnandet för varje individ, uträknades en GHQ-poäng 

genom att summera de tio svaren (Sconfienza, 1998). Med tanke på att frågebatteriet bestod 

av både negativa och positiva påståenden, omformades värdena för de negativt formulerade 

påståendena, så att ett lågt värde innebar högt psykiskt välbefinnande och ett högt värde 

innebar lågt psykiskt välbefinnande. Efter transformeringen av värden från deras skattningar, 

summerades sedan de tio påståendena till en poäng. Ifall slutsumman fick ett högt värde 

                                                 
3
 Är ett mått som används för att beräkna reliabiliteten hos index. Den acceptabla interna konsistensen bör ligga 

på 0.7 eller högre men desto fler frågor som ingår i indexet, desto högre blir vanligtvis Cronbach’s alpha 

(Ejlertsson, 2005). 
4
 Signifikant betyder att det finns ett statistiskt säkerställt samband (Janlert, 2000). 
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innebar det ett lågt psykiskt välbefinnande, medan ett lågt värde innebar ett högt psykiskt 

välbefinnande, detta för att det var en negativ skala (ibid.).  

 

För att kunna mäta hur arbetstagarna upplever den psykosociala arbetsmiljön, omvandlades 

först de negativa påståendena (fråga 19 och 20), så att ett tidigare lågt värde fick ett högt 

värde. Sedan reducerades svarsskalan genom att slå ihop de fem svarsalternativen till tre 

genom att slå ihop de två ytteralternativen 1 och 2 samt 4 och 5. Vilket är något som Dallner 

et al. (2000) rekommenderar för att få en tydligare bild av hur de psykosociala 

arbetsmiljöfaktorerna upplevs, när gruppen består av fler än tio men färre än 30 deltagare 

(ibid.). För att skapa en helhetsbild över hur respondenterna upplevde den psykosociala 

arbetsmiljön, slogs alla de tolv variabler som ingick i det avsnittet ihop. Det var även önskvärt 

att ta reda på hur de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna upplevdes var för sig, och av den 

anledningen slogs de variabler som avsåg samma kategoriområde ihop. Det resulterade i att 

tre nya faktorer kunde analyseras, dess var krav, kontroll och socialt stöd.  

 

Chi Square Test är det icke-parametriska test som är vanligast för att undersöka samband i 

korstabeller (Djurfeldt et al., 2003). Det testet har dock vissa begränsningar, exempelvis får 

det inte användas om fler än 20 procent av cellerna i korstabellen har en förväntad frekvens 

som är färre än fem, vilket risken är större i små urval och i korstabeller med endast fyra 

celler, som var fallet i denna studie. Ett alternativ att använda sig av i sådana lägen är Fisher’s 

Exact Test, som används för fyrfältstabeller när urvalsstorleken och det förväntade antalet 

observationer i cellerna är litet (Djurfeldt et al., 2003; Janlert, 2000). För att kunna öka de 

förväntade frekvenserna måste antalet celler i korstabellen förminskas, detta görs genom 

minska antalet variabelvärden genom att slå ihop olika värden (Djurfeldt et al., 2003). Det 

psykiska välbefinnandet som från början var uppdelat i variabler från noll till 14, delades 

därför på mitten till två grupper. De respondenter som hade GHQ-poäng mellan noll och sex, 

beskrevs ha ett bra psykiskt välbefinnande medan de som hade GHQ-poäng mellan sju och 

14, beskrevs ha ett mindre bra psykiskt välbefinnande. På liknande sätt delades även QPS-

poängen in i två delar, för att en korstabell som kunde räkna ut ett p-värde med hjälp av 

Fisher’s Exact Test. QPS-poäng mellan 16 och 25 grupperades som mindre bra upplevelse av 

de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna och för att ha en bra upplevelse av de psykosociala 

arbetsmiljöfaktorerna skulle QPS-poängen ligga mellan 26 och 36. Efter detta kunde det 

psykiska välbefinnandet respektive upplevelsen av de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna 

sättas i relation till de två anställningsformerna för att se ifall det fanns signifikanta samband. 
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Även de två förstnämnda variabler sattes i relation till varandra, för att se ifall det fanns 

statistiskt signifikanta samband dem emellan.   

3.5. Validitet och reliabilitet  

För att kunna stärka kvalitén i forskning används begreppen validitet och reliabilitet 

(Ejlertsson, 2005). I enkätundersökningar syftar begreppet validitet till ifall frågan mäter det 

den avser att mäta, och det ska inte finnas något eller endast ett litet systematiskt fel, för att 

validiteten ska vara hög. Frågorna ska valideras i relation till undersökningens syfte och 

eftersom att de frågebatterier som användes i den här undersökningen avsåg att mäta det 

undersökningen syftade på, tyder det på en hög validitet, det stärker dessutom även 

reliabiliteten. Att en provenkät skickades ut stärker även det, både den här studiens validitet 

och reliabilitet. En studies validitet kan även stärkas genom att frågorna ska vara formulerade, 

genom att forma om begrepp från den teoretiska kunskapsbasen till mätbara variabler, detta 

handlar om begreppsvaliditet (ibid.).  

 

För att en enkätundersökning ska ha hög reliabilitet ska det slumpmässiga felet vara litet och 

upprepade mätningar ska kunna ge samma resultat (ibid.). Hög reliabilitet stärks genom att 

använda ett enkelt språk (Trost, 2007), vilket gjordes i denna undersökning. När en enkät har 

variabler som är tänkta att tillsammans mäta ett visst förhållande kan forskaren, genom att 

mäta den interna konsistensen beräkna undersökningens reliabilitet (Ejlertsson, 2005). Detta 

gjordes i den här undersökningen med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Ett annat sätt att 

bedöma en studies säkerhet är att undersökningen ska ha hög standardisering, som innebär att 

frågorna och situationen är detsamma för alla respondenter (Trost, 2007). I detta fall var 

frågorna detsamma till alla, förutom tre frågor som enbart riktade sig till de inhyrda 

arbetstagarna, tyvärr kunde dock inte distribueringen av enkäten, av praktiska skäl ske på 

samma sätt till de båda grupperna.  

3.6. Forskningsetiska överväganden  

Vid hela forskningsprocessen är det viktigt att hänsyn tas till de forskningsetiska principerna 

som Vetenskapsrådet har satt upp och som bygger på fyra huvudkrav, nämligen - samtyckes-, 

informations-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, i.d.). I den här studien 

innebar det följande: att alla berörda för undersökningen informerades om studiens syfte, 

detta genom att det med enkäten bifogades ett missivbrev till alla respondenter, där syftet 

klart framgick och även vad deras deltagande skulle innebära. Det var upp till de enskilda 
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individerna ifall de vill delta i studien eller inte, och av den anledningen gav de därmed själva 

sitt samtycke. Alla som deltog i studien gavs konfidentialitet genom att det i resultatet inte ska 

kunna gå att utläsa enskilda individers svar, dessutom förvarades enkäterna att på ett sådant 

sätt att det bara var tillgängliga för forskaren. Nyttjandekravet uppfylldes eftersom att all 

insamlad data endast användes i forskningssyfte och inte för något annat ändamål.   

4. Resultat 

Resultatet är uppdelat efter de två olika anställningsformerna, kallade urvalsgrupp 1 som 

avser de arbetstagare som är direkt anställda vid företaget, respektive urvalsgrupp 2 som 

syftar till de inhyrda arbetstagarna. Nedan ges först en grundläggande beskrivning av 

undersökningsgrupperna utifrån bland annat kön, ålder och utbildning. Därefter presenteras 

det hur det psykiska välbefinnandet ser ut i de två urvalsgrupperna. Slutligen redovisas det 

hur arbetstagarna i de två olika anställningsformerna, upplever den psykosociala arbetsmiljön, 

dels i sin helhet men också uppdelat i de tre faktorerna krav, kontroll och socialt stöd. Med 

hänsyn till att det interna bortfallet var lågt, kommer det endast att redovisas i de frågor 

bortfallet finns med i. Dock påverkar det interna bortfallet resultatet i avsnittet om det 

psykiska välbefinnandet för urvalsgrupp 1. Detta eftersom det där förekommer ett internt 

bortfall i en fråga och alla svar behövs för att kunna göra en beräkning av en individs 

psykiska välbefinnande. Det betyder att resultatet i avsnitt 4.2. är beräknat utifrån n=35 i 

urvalsgrupp 1.  

4.1. Beskrivning av undersökningsgruppen 

Urvalsgrupp 1 består av 36 deltagare, 30 män och sex kvinnor, medelåldern bland de direkt 

anställda vid företaget är 43 år (M 42.5, SD 10.148). Dock sträckte sig åldersspannet här från 

18 till 65, de flesta återfinns i de två mittersta åldergrupperna (31-40 år och 41-50 år) medan 

minst antal individer finns i den lägsta åldersgruppen. Bland de direkt anställda av företaget 

har 64 procent gymnasium som högsta avslutade utbildning och 20 procent har viss högskole-

/eller universitetsutbildning eller högre, som högsta avklarade utbildningsnivå (n=35). 

Majoriteten av företagets egna anställda är tillsvidareanställda och arbetar heltid.  

 

I urvalsgrupp 2 är könsfördelningen av de totalt tio arbetstagarna, sju män och tre kvinnor. 

Hos de inhyrda arbetstagarna är den genomsnittliga åldern 31 år (M 30.8, SD 6.596), vilket är 

lägre än vad medelåldern är hos de direkt anställda av företaget. Antalet individer är bland de 

inhyrda arbetstagarna jämnt fördelad mellan de två första åldersgrupperna. Hälften av alla 
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inhyrda arbetstagare har gymnasium som högsta avslutande utbildning och tre av tio har viss 

högskole-/eller universitetsutbildning eller högre. Hälften av respondenterna var 

tillsvidareanställda av bemanningsföretaget och större delen av dem arbetade heltid. Sex 

stycken har frivilligt sökt sig till bemanningsbranschen, fyra stycken har arbetat inom 

branschen från och med de senaste sex månaderna, och majoriteten har haft mellan ett och 

fem uppdrag under det senaste året.  

4.2. Upplevelsen av det psykiska välbefinnandet  

Poängskalan beräknad utifrån GHQ-skalan går från noll till 30 och innebär att desto 

närmare noll respondenten ligger, desto bättre upplever individen sitt psykiska välbefinnande.  

 

Resultatet visar att det psykiska välbefinnandet hos de arbetstagare som är direkt anställda av 

företaget ligger mellan noll och 14 poäng och har ett medelvärde på 8.1 poäng (SD 3.455, 

Cronbach’s alpha 0.720, n=35). Från resultatet går det att urskilja att det psykiska 

välbefinnandet upplevs till viss del lite sämre i de två äldre åldersgrupperna, jämfört med de 

yngre arbetstagarna (se figur 3).  

 

 

Figur 3. Det psykiska välbefinnandet i relation till åldersgrupp, urvalsgrupp 1 (n=35). 

 

Det psykiska välbefinnandet har i urvalsgrupp 2 ett medelvärde på 5.2 och alla i denna 

urvalsgrupp har poäng mellan 1 och 11 (SD 3.910, Cronbach’s alpha: 0.843.). Det går inte att 

dra några slutsatser utifrån den lilla mängd insamlade data för att se ifall ålder har betydelse 
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för det psykiska välbefinnandet i denna grupp även med tanke på att åldersspannet inte är så 

stort (23-40 år). Dock gjordes en korstabell där det psykiska välbefinnandet ställs mot orsaken 

till varför de inhyrda arbetstagarna befinner sig i bemanningsbranschen. Det visar sig att de 

som har högst psykiskt välbefinnande, ingick i den gruppen som inte själva hade sökt sig till 

branschen. Det går inte utifrån resultatet, att säkerställa att det psykiska välbefinnandet beror 

på ifall respondenterna är tillsvidare- eller prov-/visstidsanställda av bemanningsföretaget. 

 

Tabell 1. Det psykiska välbefinnande efter anställningsform (n=45). 

 

 

Anställningsform 

Totalt 

Direkt  

anställda 

Bemannings-

anställda 

Bra psykiskt 

välbefinnande 

(0-6 GHQ-poäng) 

Antal 9 7 16 

% inom 

anställningsform 
25,7% 70,0% 35,6% 

% av totalt 20,0% 15,6% 35,6% 

Mindre bra psykiskt 

välbefinnande 

(7-14 GHQ-poäng) 

Antal 26 3 29 

% inom  

anställningsform 
74,3% 30,0% 64,4% 

% av totalt 57,8% 6,7% 64,4% 

Totalt % av totalt 77,8% 22,2% 100,0% 

 

För att se ifall det psykiska välbefinnandet är beroende av anställningsform visar den 

statistiska analysen som beräknades med hjälp av Fisher’s Exact Test, ett p-värde på 0.021. 

Ett p-värde som är under 0.05 vilket innebär att det i den här undersökningen finns ett 

signifikant samband mellan anställningsform och psyksikt välbefinnande.  

4.3. Upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön  

I följande fem avsnitt innebär ett högt värde att arbetstagarna upplever den psykosociala 

arbetsmiljön bättre jämfört med de respondenter som har ett lågt värde. När det gäller den 

totala upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön sträcker sig poängskalan från tolv till 36. 

Den psykosociala arbetsmiljön är även uppdelad i tre avsnitt gällande hur arbetstagarna 

upplever de tre faktorerna krav, kontroll och stöd. När poäng anges i dessa avsnitt går 

poängskalan från tre till nio, där nio innebär en bra upplevelse av den psykosociala 

arbetsmiljöfaktorn. 
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För den totala upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön ligger medelvärdet för 

urvalsgrupp 1 på 28.19 QPS-poäng (Cronbach’s alpha 0.745). Resultatet visar att den 

psykosociala faktor som de direkt anställda av företaget upplever bäst, är det sociala stödet 

vars medelvärde ligger på 7.69 (se tabell 2). Den faktor som har det lägsta medelvärdet är 

kontroll, där medelpoängen är 6.42 dock finns den största spridningen av resultatet i den här 

faktorn, cirka en femtedel av respondenterna har högsta möjliga poäng. När de två 

psykosociala faktorerna krav och kontroll ställs mot varandra är det kraven som upplevs lite 

högre än kontrollen i denna urvalsgrupp.  

 

Tabell 2. Översikt över upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön, urvalsgrupp 1 (n=36).   

 

 
Antal Minimum Maximum Medelvärde 

Standard- 

avvikelse, SD 

Upplevt krav 36 4 9 6,50 1,276 

Upplevd kontroll 36 3 9 6,42 1,873 

Upplevt socialt stöd 36 5 9 7,69 1,390 

Totala upplevelsen av den 

psykosociala arbetsmiljön 
36 16 36 28,19 5,631 

 

 

Medelvärdet för den totala upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön är hos de inhyrda av 

företaget 27.10 (Cronbach’s alpha 0.825). I denna urvalsgrupp visar resultatet att det sociala 

stödet även här är den faktor som de upplever i största mån med medelvärdet 7.3. Dock är det 

den faktor, som har störst spridning av svaren i denna urvalsgrupp (se tabell 3). Vidare går det 

av resultatet att utläsa att den arbetsmiljöfaktor som upplevs lägst, är kontroll som har 5.5 som 

medelvärde bland urvalsgruppens respondenter.  
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Tabell 3. Översikt över upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön, urvalsgrupp 2 (n=10). 

 

 
Antal Minimum Maximum Medelvärde 

Standard 

avvikelse, SD 

Upplevt krav 10 4 9 6,60 1,838 

Upplevd kontroll 10 3 9 5,50 1,900 

Upplevt socialt stöd 10 3 9 7,30 2,359 

Totala upplevelsen av den 

psykosociala arbetsmiljön 
10 20 36 27,10 5,527 

 

När resultatet testas i Fisher’s Exact Test för att undersöka om det finns något samband 

mellan hur den psykosociala arbetsmiljön upplevs och vilken anställningsform arbetstagarna 

har, hamnar p-värdet på 0.462 vilket är högre än 0.05. Detta innebär alltså att upplevelsen av 

de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna inte är beroende av anställningsform.  

 

Tabell 4. Upplevelse av psykosociala arbetsmiljöfaktorer efter anställningsform (n=46). 

 

 

Anställningsform 

Totalt 

Direkt  

anställda 

Bemannings-

anställd 

 

Mindre bra upplevelse 

av de psykosociala 

arbetsmiljöfaktorerna 

(16-25 QPS-poäng) 

Antal 12 5 17 

% inom 

anställningsform 
33,3% 50,0% 37,0% 

% av totalt 26,1% 10,9% 37,0% 

Bra upplevelse av 

psykosociala 

arbetsmiljöfaktorer 

(26-36 QPS-poäng) 

Antal 24 5 29 

% inom 

anställningsform 
66,7% 50,0% 63,0% 

% av totalt 52,2% 10,9% 63,0% 

Totalt % av totalt 78,3% 21,7% 100,0% 



 

 

20 

 

4.4. Upplevelsen av krav som psykosocial arbetsmiljöfaktor 
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Figur 4. Hur arbetstagarna upplever krav uppdelat i tre frågor.  

Observera att urvalsgrupperna ställs mot varandra och vilket innebär att en person i urvalsgrupp 1 står 

för 3.6 procent medan en person i urvalsgrupp 2 står för 10 procent (n=36, resp. n=10). 

 

Gällande krav som psykosocial arbetsmiljöfaktor, visar resultatet att det som främst skiljer sig 

mellan de två urvalsgrupperna, är huruvida arbetstagarna upplever att deras arbete innebär 

positiva utmaningar. Det är 10 procent från urvalsgrupp 1 som sällan upplever det jämfört 

med 40 procent i urvalsgrupp 2, observera att det emellertid rör sig om samma antal personer 

(se figur 4). På samma gång upplever även 40 procent i urvalsgrupp 2 (vilket motsvarar fyra 

arbetstagare) att de ofta upplever att deras arbete innebär positiva utmaningar. 50 procent av 

arbetstagarna som är anställda direkt av företaget, upplever ofta att arbetet innebär positiva 

utmaningar, vilket i den gruppen representeras av 18 stycken arbetstagare.   

Urvalsgrupp 2 

 
Urvalsgrupp 1 
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4.5. Upplevelsen av kontroll som psykosocial arbetsmiljöfaktor   
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Figur 5. Hur arbetstagarna upplever kontroll uppdelat i tre frågor.  

Observera att urvalsgrupperna ställs mot varandra och vilket innebär att en person i urvalsgrupp 1 står 

för 3.6 procent medan en person i urvalsgrupp 2 står för 10 procent (n=36, resp. n=10). 

 

40 procent av de direkt anställda av företaget upplever sig ofta kunna påverka den mängd 

arbete de får, motsvarande siffra bland de inhyrda är 10 procent. Att själv kunna bestämma 

sin arbetstakt, upplever 16 arbetstagare från urvalsgrupp 1, sig ofta kunna göra, motsvarande 

siffra i urvalsgrupp 2 är tre arbetstagare. I urvalsgrupp 1 upplever nästan 40 procent att de ofta 

kan påverka beslut som är viktiga för deras arbete medan 50 procent av arbetstagarna i 

urvalsgrupp 2 upplever sig sällan kunna göra det.  

 

Urvalsgrupp 2 

 
Urvalsgrupp 1 
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4.6. Upplevelsen av socialt stöd som psykosocial arbetsmiljöfaktor 

1

6 7
1

3

2
2

8
9

2

0
3

33 22 20 7 7 5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Socialt stöd från

arbetskamrater

Socialt stöd från

chefer

Uppskattning

från närmaste

chef 

Socialt stöd från

arbetskamrater

Socialt stöd från

chefer

Uppskattning

från närmaste

chef 

Ofta

Ibland

Sällan

 

 

Figur 6. Hur arbetstagarna upplever socialt stöd uppdelat i tre frågor.  

Observera att urvalsgrupperna ställs mot varandra och vilket innebär att en person i urvalsgrupp 1 står 

för 3.6 procent medan en person i urvalsgrupp 2 står för 10 procent (n=36, resp. n=10). 

 

Hjälp och stöd från arbetskamrater är den typ av socialt stöd som arbetstagarna i de båda 

urvalsgrupperna oftast upplever. Totalt sett upplever urvalsgrupp 1 höga nivåer av socialt 

stöd. 55 procent av arbetstagarna som är direkt anställda av företaget, upplever ofta 

uppskattning för arbetsprestationer från närmaste chefen på den arbetsplats de arbetar, 25 

procent upplever det ibland och cirka 20 procent upplever det sällan. Majoriteten, 92 procent, 

av de anställda direkt av företaget upplever ofta ett stöd och hjälp från arbetskamrater. Det är 

större andel av de inhyrda arbetstagarna som upplever ett större stöd från arbetskamrater än av 

deras närmaste chef på den arbetsplats de nu arbetar på, 30 procent upplever dock sällan den 

typen av socialt stöd. Bland de inhyrda arbetstagarna, upplever hälften att de ofta får 

uppskattning för sina arbetsprestationer av deras närmaste chef, samtidigt som den andra 

hälften sällan eller ibland upplever det. 

 

Urvalsgrupp 2 

 

Urvalsgrupp 1 
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4.7. Det psykiska välbefinnandet och upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön 

Det tidigare redovisade resultatet är främst satt i förhållande till anställningsform. Dock är det 

även av intresse att undersöka om det finns ett samband mellan det psykiska välbefinnandet 

och upplevelsen den psykosociala arbetsmiljön eftersom att förhållandet dem emellan 

återfinns i studiens syfte. För att ta reda på detta användes Fisher’s Exact Test, där p-värdet 

uppmättes till 0.012 vilket ligger under den satta signifikansnivån 0.05. Det visar på att det 

finns ett signifikant samband, med andra ord är det psykiska välbefinnandet beroende av hur 

arbetstagarna upplever de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna.  

 

Tabell 5. Det psykiska välbefinnandet efter upplevelse av psykosociala arbetsmiljöfaktorer 

(n=45). 

 

 

Upplevelse av psykosociala 

arbetsmiljöfaktorer 

Totalt 

Mindre bra 

(16-25  

QPS-poäng) 

Bra 

(26-36  

QPS-poäng) 

Bra psykiskt 

välbefinnande 

(0-6 GHQ-poäng) 

Antal 2 14 16 

% inom upplevelse av 

psykosociala 

arbetsmiljöfaktorer 

11,8% 50,0% 35,6% 

% av totalt 4,4% 31,1% 35,6% 

Mindre bra 

psykiskt 

välbefinnande 

(7-14 GHQ-poäng) 

Antal 15 14 29 

% inom upplevelse av 

psykosociala 

arbetsmiljöfaktorer 

88,2% 50,0% 64,4% 

% av totalt 33,3% 31,1% 64,4% 

Totalt % av totalt 37,8% 62,2% 100% 

 

5. Diskussion 

Syftet med den här undersökningen var att jämföra det psykiska välbefinnandet hos 

arbetstagare i två olika anställningsformer i relation till den upplevda psykosociala 

arbetsmiljön. Det viktigaste som visar sig i den här undersökningen trots skillnader i 

svarsfrekvens mellan de båda urvalsgrupperna, är att den största skillnaden mellan de två 

grupperna visar sig finnas i det psykiska välbefinnandet, och att de inhyrda arbetstagarna har 

ett högre psykiskt välbefinnande. Samtidigt upplever de den psykosociala arbetsmiljön sämre 

än arbetstagarna som är direkt anställda av företaget. När de olika psykosociala 
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arbetsmiljöfaktorerna sätts i förhållande till varandra, är kontroll den faktor som de båda 

urvalsgrupperna upplever lägst nivå av. Båda urvalsgrupperna upplever en hög nivå av det 

sociala stödet, dock upplevs det något högre av arbetstagarna som är direkt anställda av 

företaget. Resultatet visar att det finns signifikanta samband mellan anställningsform och 

psykiskt välbefinnande, och även mellan det psykiska välbefinnandet och upplevelsen av de 

psykosociala arbetsmiljöfaktorerna. Det förekommer dock inga signifikanta samband mellan 

anställningsform och upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön.  

5.1. Resultatdiskussion  

Det hade varit önskvärt med en högre svarsfrekvens men det går dock att se vissa tendenser i 

resultatet gällande vissa skillnader i det psykiska välbefinnandet. Dock är det svårt att dra 

några faktiska slutsatser utifrån de små urvalsgrupperna, likväl måste det kunna föras en 

diskussion kring de skillnader som framträtt grupperna emellan. Resultatet från den här 

undersökningen stämmer inte överens med vad tidigare forskning kommit fram till, att 

arbetstagare med tillfälliga kontrakt rapporterar sämre hälsa (Rodriguez, 2002). I det här fallet 

kanske det kan bero på att större delen av de inhyrda inte har varit i bemanningsbranschen 

under så lång tid och av den orsaken ännu inte upplevt den osäkerhet som kan finnas där.  

 

Det finns tidigare forskning som visar på att den psykiska hälsan i högre grad påverkas av 

individuella faktorer än kontextuella (Lindström et al., 2006). Det kanske möjligen skulle 

kunna vara en förklaring till varför att den urvalsgrupp som upplever en bättre psykosocial 

arbetsmiljö visar på ett något sämre psykiskt välbefinnande. I resultatet går det att se vissa 

skillnader, dock går det inte att dra några specifika slutsatser utifrån de små grupperna. Att 

individuella faktorer har stor påverkan på det psykiska välbefinnande skulle möjligtvis kunna 

vara en förklaring till den skillnad som visade sig mellan de två urvalsgrupperna och deras 

psykiska välbefinnande. En sådan faktor i denna undersökning skulle exempelvis kunna vara 

utbildningsnivå. Detta med tanke på att det är en något större andel av de direkt anställda av 

företaget som har gymnasium som högsta utbildningsnivå, vilket enligt tidigare forskning kan 

vara en faktor som talar emot ett bra psykiskt välbefinnande (Lindström et al., 2006). Dock är 

åldern den bakgrundsfaktor som främst skiljer urvalsgrupperna åt, vilket skulle kunna vara en 

troligare orsak till den skillnad som finns i de olika anställningsformernas psykiska 

välbefinnande. Detta eftersom det enligt tidigare forskning framkommit att en långvarig 

exponering av negativa psykosociala arbetsförhållanden påverkar människans hälsa (Rostila, 

2004, 2008). Dock vill jag inte påstå att arbetstagarna som är direkt anställda av företaget har 
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blivit utsatt för en ovan nämnd exponering, men det kan konstateras att de i snitt befunnit sig 

en längre tid än de inhyrda arbetstagarna på arbetsmarknaden. En arbetsmarknad där det har 

skett förändringar (Ardbo, 2006). Detta kanske kan innebära att de arbetstagare som varit en 

längre tid i arbetslivet, av den anledningen upplever den psykosociala arbetsmiljön mera 

påfrestande än de yngre arbetstagarna, som inte kan jämföra med tidigare erfarenheter från 

arbetslivet i samma utsträckning som den äldre generationen. Ett liknande resonemang kan 

föras, när det gäller troliga orsaker till varför det var fler i de två äldsta åldersgrupperna i 

urvalsgrupp 1, som var de som upplevde sig ha sämre psykiskt välbefinnande. Observeras bör 

att det psykiska välbefinnandet i denna undersökning endast avser att mäta hur arbetstagarna 

känt sig de senaste veckorna. Resultatet visar att de som har bäst psykiskt välbefinnande i 

urvalsgrupp 2 inte själva har sökt sig till bemanningsbranschen, utan befinner sig där 

ofrivilligt, vilket inte stämmer överens med det som tidigare forskning har funnit (Bernhard-

Oettel, Isaksson & Bellaagh, 2008; Isaksson och Bellaagh, 1999). Utifrån den lilla mängd 

data som inkom från den urvalsgruppen, är det dock svårt att kunna dra några vidare slutsatser 

om vilka orsaker som kan ligga bakom detta.  

 

De största skillnaderna mellan de olika psykosociala arbetsmiljöfaktorerna i relation till 

varandra, återfinns inom gruppen inhyrda arbetstagare. De upplever låg nivå av kontroll och 

hög kravnivå, vilket placerar dem i kategorin spända arbeten utifrån Karasek och Theorell 

arbetsmiljömodell (se figur 2, s. 5). Det är den typ av arbeten som det i tidigare forskning 

visat sig vara det mest ohälsosamma förhållande som en arbetstagare kan befinna sig i 

(Rostila, 2004). Detta stämmer dock inte med resultatet som framkom i den här studien, 

emellertid ska det än en gång påpekas att det externa bortfallet kan påverka 

generaliserbarheten (Ejlertsson, 2005). Rostila (2004) fann att de som har aktiva arbeten 

(höga nivåer av krav och kontroll) har blivit sjukare, vilket möjligtvis skulle kunna vara en 

tänkbar förklaring till det psykiska välbefinnandet hos de direkt anställda av företaget, som 

upplever högre nivåer av dessa båda faktorer.  

 

40 procent av de inhyrda upplever sällan att deras arbete innebär positiva utmaningar, vilket 

möjligtvis kan ha en påverkan för dem att känna tillfredsställelse på arbetet. Detta kan 

påverka deras engagemang och på så sätt även deras hälsa (Bellaagh & Isaksson, 1999). Att 

uppleva positiva utmaningar, som jag ser det, handlar om att det ställs rätt typ av krav på 

individen. Det ska dock vara krav som individen känner sig kunna klara av, krav som får en 

att känna sig duglig och det kan, i sin tur få den till att känna sig behövd vilket borde öka ens 
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engagemang och på så sätt även individens välbefinnande. En faktor i arbetsmiljön som 

nämns vara viktig för hälsan är kontroll (Karlsson, 2004; Theorell, 2003). Att inte ha kontroll 

handlar om att inte kunna påverka, vilket visas klart och tydligt i figur 5 (se sida 21). Om det 

inte finns möjligheter till inflytande på ens arbetsplats känner individen kanske inte hellre sig 

så benägen att ens försöka påverka. Vilket kanske resulterar i att de blir likgiltig inför sitt 

arbete, vilket inte bara påverkar individens välmående (AV, 2008; Theorell, 2003), det 

påverkar också företaget negativt eftersom att alla företag är beroende av sina anställa och 

deras hälsa.  

 

Arbetstagarna från de båda urvalsgrupperna, befinner sig alla på samma arbetsplats och där 

upplever de överlag ett gott socialt stöd, främst från arbetskamraterna, vilket av Isaksson och 

Bellaagh (1999) påpekas vara viktigt, speciellt för de inhyrda för att undvika ohälsosymptom. 

Forskning framhåller även vikten av att det även ska finnas socialt stöd från arbetsledare 

(ibid.). Dock upplever arbetstagarna inte i lika hög utsträckning att de får uppskattning för 

sina arbetsinsatser, vilket även det är en viktig del av det sociala stödet i en arbetsmiljö (Park 

& Wilson, 2003). Kan orsaken till att de direkt anställda av företaget upplever en bättre 

psykosocial arbetsmiljö och att de känner ett så pass stort socialt stöd, bero på att de troligtvis 

befunnit sig längre tid på arbetsplatsen och på så vis kunnat bygga upp ett socialt nätverk? 

Något som kan vara svårare för de inhyrda arbetstagarna att göra. Enligt min uppfattning är 

det inte bara när det är besvärligt som det sociala stödet är viktigt, utan det är minst lika 

viktigt när det går bra. För vem uppskattar inte att höra några värmande ord för något som 

man utfört? Att få höra ett artigt beröm för något man uträttat, innebär att individen blir sedd 

och bekräftad vilket stärker individen och borde därför även stärka dennes välbefinnande.   

 

Utifrån resultatet går det att se att det är en större spridning av svaren gällande hur de tre 

arbetsmiljöfaktorerna upplevs av de inhyrda arbetstagarna, jämfört med de svar som de direkt 

anställda av företaget (se tabell 2 och 3 s. 18 respektive s. 19). Detta trots att den först nämnda 

gruppen är färre i antal samt i resultatet med bakgrunden, där är det de direkt anställda av 

företaget som står för den största svarsspridningen. Hur kommer det sig att de inhyrda 

arbetstagarna upplever de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna så olika? Till viss del kan det 

troligtvis förklaras av arbetstagarnas individuella egenskaper (Karasek & Theorell, 1990). 

Kanske beror det exempelvis på åldern, att de äldre är vana att ha mer kontroll i arbetet, vilket 

upplevdes en låg nivå av. Eller kanske känner sig de inhyrda arbetstagarna i behov av ett 

större socialt stöd. För är det inte så att när man saknar något, känns det än mer tydligt att just 
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det saknas? Det kan även ha sin förklaring i tidigare forskning, som visar på att det inte är alla 

människor som anser att den arbetsmiljö de befinner sig i påverkar deras välbefinnande 

(Karlsson, 1997). Ifall individen inte känner att den påverkar ens välbefinnande kanske de 

psykosociala arbetsmiljöfaktorerna inte heller upplevs i lika stor utsträckning. Karlsson 

(2004) konstaterar även att den psykiska hälsan inte bara påverkas av de psykosociala faktorer 

som en människa upplever utan att det finns andra typer av faktorer. Skillnader i resultatet 

gällande hur de två urvalsgrupperna upplever den psykosociala arbetsmiljön, kan bero på 

sådana saker som exempelvis kön, personlighet och förutsättningar (Arwedson et al., 2007; 

Karasek & Theorell, 1990). Just sådana faktorer kan vara möjliga orsaker till att det inte 

visade sig finnas ett signifikant samband mellan anställningsform och upplevelsen av den 

psykosociala arbetsmiljön. Detta visar på att det inte är anställningsformen i sig, som är 

avgörande för hur arbetsmiljön upplevs, utan istället borde det därför vara individuella 

skillnader, som exempelvis ovan nämnda, som är av större betydelse för hur den psykosociala 

arbetsmiljön upplevs. Sådana faktorer undersöktes eller analyserades dock inte i denna 

undersökning.  

 

I denna undersökning kan det konstateras att det finns samband mellan arbetstagarnas 

psykiska välbefinnande och anställningsform, likväl visar det sig finnas samband mellan det 

psykiska välbefinnandet och hur de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna upplevs. Dock går det 

inte att säga att arbetstagarnas psykiska välbefinnande är en orsak av ovan nämnda faktorer, 

utan endast att det råder ett samband (Djurfeldt et al., 2003). Ett samband som stärks av 

tidigare forskning som även den visar på hur människans hälsa är beroende av deras 

arbetsmiljö (Karlsson, 2004). Samtidigt fann Rostila (2004) att sambandet mellan just hälsan 

och den psykosociala arbetsmiljön minskat under 1990-talet. Emellertid gällde det främst 

kvinnor, som endast utgjorde en minoritet i den här undersökningen. Dessutom återspeglar 

detta resultat endast hur det ser ut vid det genomförda undersökningstillfället och inte över en 

längre tid.  

5.2. Metoddiskussion   

Syftet med den här studien var att jämföra två olika grupper och inte att få en djupare 

förståelse för enskilda individers upplevelser. Det var orsaken till att enkät användes som 

mätinstrument. För att kunna få en djupare förståelse för hur enskilda individer från de två 

olika anställningsformerna upplever samma företeelser, hade det jämsides kunnat genomföras 

intervjuer. Med hänsyn till den tid som fanns till studiens förfogande fanns det dock inget 
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utrymme för att använda båda metoderna. För att få en bredare bild i ämnet valde jag därför 

att endast använda enkäter som mätinstrument. Att använda en enkät med slutna frågor 

(endast en öppen fråga förekom, som gällde respondenternas födelseår) ger en hög 

standardisering på studien (Dallner et al., 2000; Trost, 2007). Något som dock talar emot 

studiens standardisering, är enkätdistributionen, som skedde på olika sätt till de två 

undersökningsgrupperna (Trost, 2007). De inhyrda arbetstagarna fick använda sin fritid för att 

besvara enkäten, medan den andra undersökningsgruppen fick göra den i anknytning till 

arbetet. Detta innebar att det fanns vissa skillnader i missivbrevet gällande hur enkäten skulle 

återsändas till mig, utöver det såg formuläret och missivbrevet likadant ut för alla deltagare. I 

denna undersökning har inte kön tagits i vidare beaktande vilket påverkar den externa 

validiteten, eftersom att det är ojämn könsfördelning (80 procent av alla respondenter är män) 

som påverkar generaliserbarheten. Emellertid är urvalsgrupperna mansdominerade utifrån det 

valda företaget. 

 

En stor fördel med den här undersökningen är att det interna bortfallet är så litet, vilket kan 

beror på enkätens höga standardisering. Det externa bortfallet, är däremot till 

undersökningens nackdel (Ejlertsson, 2005), främst på grund av att det endast förekom i den 

ena undersökningsgruppen. Det hade varit önskvärt att svarsfrekvensen hade varit liknande 

från de båda undersökningsgrupperna, för att lättare kunna göra tydligare jämförelse och dra 

konkreta slutsatser (ibid). Orsaken till att det blev en sådan ojämn svarsfördelning mellan 

grupperna, beror nog med största sannolikhet på de två olika sätten som användes för att 

distribuera enkäterna. Dessvärre fanns det ingen möjlighet att dela ut en gruppenkät till de 

inhyrda arbetstagarna eftersom den gruppen aldrig är samlade på ett och samma ställe. Av 

egen erfarenhet kan jag konstatera, att det är lätt att glömma bort att svara på en enkät som 

inkommit via e-post. För att undvika detta skickades dock påminnelser ut. Vilket kan tyda på 

att det kanske hade mer med vilja än med glömska att de inte valde att inte delta. Med hänsyn 

till de bemanningsanställdas integritet kunde inte deras privatadresser lämnas ut till mig utan 

deras tillstånd (Vetenskapsrådet, i.d.). Det var dock ett alternativ som diskuterades med 

bemanningsföretagets kontaktperson, att de bemanningsanställda i förväg skulle tillfrågas av 

kontaktpersonen ifall de ville vara med i studien, och på så sätt ge sitt samtycke till att deras 

e-post adress skulle vidarebefordras till mig. Dock valde jag, mest med hänsyn till tiden och 

med hopp om en större undersökningsgrupp, att skicka ut enkäten till alla 

bemanningsanställda. Detta gjorde kanske att de inte kände sig så utvalda. Ifall de 

bemanningsanställda från början blivit tillfrågade och därmed åtagit sig att vara med, hade 
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kanske svarsfrekvensen varit högre eftersom de då visste att enkäter skulle skickas ut. 

Samtidigt är det inte säkert att fler skulle ha ställt upp för det. Under hela insamlingsperioden 

fanns det en bra kommunikation med kontaktpersonen på bemanningsföretaget vilket kändes 

bra, med tanke på att det var den personen som hade kontroll över kontakten med de 

bemanningsanställda. Att det var deras chef som skickade ut enkäterna kan ha bidragit till att 

en del valde att inte delta, medan andra kanske kände sig tvingade till att medverka eller att 

arbetstagare kanske trodde att deras chef skulle få reda på vad just de svarade.  

 

Den här studiens validitet stärks av att det i två av enkätens tre avsnitt används redan 

utformade frågeformulär, vilket är en fördel (Ejlertsson, 2005). Ett sätt att ytterligare stärka 

validiteten skulle exempelvis kunna ha gjorts genom att i avsnittet med påståenden om 

arbetstagarnas psykosociala arbetsmiljö, utarbeta egna frågor utifrån exempelvis Karaseks och 

Theorells krav-, kontroll- och stödmodell (ibid.). Att valet föll på de redan konstruerade 

enkäterna GHQ12 och QPSNordic, var främst för att de bäst stämde överens med vad tidigare 

forskning visat vara av betydelse inom de båda områdena (Dallner et al. 2000; Isaksson & 

Bellaagh 1999; Lindström et al. 2006; Sconfienza, 1998). Dessutom fanns det redan 

förkortade versioner som underlättade begränsningen av vilka frågor som skulle användas i 

den här undersökningen. I avsnittet gällande det psykiska välbefinnandet anges ingen exakt 

tidsram, utan endast senaste veckorna, detta kan ha tolkats olika av respondenterna. Dock är 

det uttryck som används i originalversionen (Sconfienza, 1998). Att utesluta två av frågorna 

från GHQ12, valdes att göra för att enkäten inte skulle bli allt för lång och att den inte skulle 

ses för tidsmässigt krävande av respondenterna att fylla i. De frågor som uteslöts var de som 

ansågs ha minst betydelse för den här undersökningen.  

 

För att resultatet inte skulle bli missvisande analyserades de två urvalsgrupperna var för sig i 

SPSS, för att sedan göra jämförelser. Trots att enkätfrågorna i två av enkätens avsnitt var 

tagna från redan validerade frågebatterier, valde jag ändå att mäta Cronbachs alpha på de 

olika indexen för de aktuella avsnitten. Detta eftersom att vissa frågor i enkätens två sista 

avsnitt hade uteslutits och det i de versioner som användes i denna undersökning och för att 

helt enkelt se att det fanns intern konsistens, vilket stärker studiens reliabilitet (Ejlertsson, 

2005). Med hänsyn till den här undersökningens jämförande design valde jag att presentera 

delar av resultatet i procentform, trots att de skiljer sig vad en person i de olika 

urvalsgrupperna representerar i procent. För att uppmärksamma den typ av misstolkning som 

kan göras av läsaren, har det i texten noga påpekats att till exempel 50 procent inte är 
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detsamma antal arbetstagare i de två olika urvalsgrupperna. Ytterligare en fördel med att 

presentera vissa siffror i procent är att det är ett sätt att enkelt kunna visa hur 

svarsfördelningen ligger till inom respektive urvalsgrupp.  

 

Den här undersökningens lilla urval och den stora spridningen som finns i resultatet kan ha 

påverkat utfallet i de statistiska analyser som gjordes. Detta eftersom att det var ett stort spann 

av poäng inom det psykiska välbefinnandet respektive upplevelsen av de psykosociala 

arbetsmiljöfaktorerna, 15 respektive 21 variabler, som delades i mitten till endast två 

variabler. Ifall det hade varit ett större material från början hade ett Chi Square Test kunnat 

genomföras och då hade inte samma reducering av variabler behövt göras och resultatet hade 

möjligtvis kunnat bli annorlunda. Likväl var denna reducering tvungen att genomföras, för att 

överhuvudtaget kunna göra några statistiska analyser på den insamlade datan.  

5.3. Allmän diskussion  

Det har varit väldigt intressant och givande att genomföra denna undersökning för mig och 

det skulle vara intressant att genomföra en liknande studie, fast i en annan typ av arbetsmiljö. 

Ser det exempelvis annorlunda ut bland tjänstemän eller på företag som bara har ett mindre 

antal inhyrda arbetstagare? Det vore även intressant att undersöka ifall det finns skillnader 

mellan könen. Studiens resultat tyder på att det finns samband mellan det psykiska 

välbefinnandet och både anställningsform och upplevelse av de psykosociala 

arbetsmiljöfaktorerna, vilket skulle vara intressant att forska vidare på. Exempelvis genom att 

genomföra en intervention med syfte att främja den psykosociala arbetsmiljön, för att sedan 

undersöka ifall det framkommer skillnader i det psykiska välbefinnandet hos arbetstagarna.  

 

Arbetet är en plats där människor tillbringar en stor del av sin tid och det psykiska 

välbefinnandet verkar vara beroende av hur den psykosociala arbetsmiljön upplevs. Min 

uppfattning är att människans upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö handlar om hur 

individen uppfattar omgivningen som den befinner sig i, medan välbefinnande kan ses som en 

verkan av det. Som jag ser på det hela handlar det därför om att stötta och skapa 

förutsättningar runt individen så att han/hon stärks i sig själv, vilket förhoppningsvis leder till 

att individen vill ta och känner kontroll över sin situation och då bättre klarar av att möta de 

krav som finns. Av den anledningen är det, enligt min mening, viktigt att det råder en bra 

arbetsmiljö och att arbetstagarna trivs vare sig de är inhyrda eller direkt anställda. För 

individens känsla av välbefinnande är en del av dennes hälsa! 
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Högskolan i Gävle 

2010-04-29 

 

 

 

ENKÄT OM PSYKISKT VÄLBEFINNANDE OCH ARBETSMILJÖ 

 

Det är inte bara kost och motion som påverkar hur vi människor mår, utan även den miljö som 

människan befinner sig i, påverkar vår hälsa. Att undersöka arbetsmiljöns betydelse för hälsan 

är det fokus jag har valt för min C-uppsats i folkhälsovetenskap, vid Högskolan i Gävle. 

Studiens syfte är att jämföra det upplevda psykiska välbefinnandet hos arbetstagare med två 

olika anställningsformer i relation till den psykosociala arbetsmiljön. Här avses 

tillsvidareanställd på företaget eller inhyrd till företaget men med sin anställning i ett 

bemanningsföretag.  

 

Därför ber jag nu Dig och x antal från Din arbetsplats att delta i min undersökning genom att 

besvara denna enkät. Det tar ungefär x minuter att fylla i den. Enkäten består av tre delar: 

bakgrundsfrågor, frågor om ditt psykiska välbefinnande och frågor om den psykosociala 

arbetsmiljön.  

 

Ditt deltagande i undersökningen är självklart frivilligt, men för att få så hög kvalitet som 

möjligt på undersökningen hoppas jag att Du har möjlighet att ta Dig tid att besvara mina 

frågor och återsända den innan den 7 maj. 

 

Det nummer Du ser uppe i enkätens ena hörn finns där enbart för att kunna se svarsfrekvensen 

och om nödvändigt att göra en påminnelse. När uppföljningen är slutförd kommer all 

information om person att förstöras. Spara därför det här brevet där även mina 

kontaktuppgifter återfinns ifall Du inte längre vill delta i undersökningen eftersom då kan Du 

genom att ange det nummer som återfinns uppe i hörnet för att jag på så sätt lätt ska kunna 

utesluta just Din enkät. 

 

Det är av stor vikt att alla frågor besvaras. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och 

svaren kommer att sammanställas på gruppnivå. Du kommer därför att vara anonym, eftersom 

det inte kommer att kunna utläsas några individuella svar i resultatet.  

 

Har Du några frågor kring undersökningen är Du välkommen att höra av Dig till mig. Mina 

kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan. Är jag inte anträffbar, lämna kontaktuppgifter 

så hör jag av mig! 

 

Jag hoppas på Din medverkan och tackar härmed på förhand. Tack! 

 

Med vänliga hälsningar,  

Hanna Viklund 

 

     

 

e-post: xxxxxxxx@student.hig.se 

telefon: xxx-xxxxxxx
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ENKÄT 
Följande enkät beräknas ta 5-10 minuter att svara på och den består av och 30 frågor 

fördelade på tre avsnitt. 

 

 

BAKGRUND 
 

1. Jag är [  ] kvinna    

[  ] man 

 

2. Jag är född år  

 

3. Min högsta avslutade 

utbildning:  

[  ] grundskola 

 

[  ] gymnasium 

[  ] folkskola 

[  ] viss högskole-/ 

universitet utbildning 

[  ] högskole-

/universitetsexamen

 

4. Jag har en…  [  ] Tillsvidare anställning (fast tjänst)  

[  ] Prov- eller visstidsanställning/Annan  

 

5. Jag är anställd på…   [  ] Heltid  

[  ] Deltid  

 

Följande tre påståenden gäller endast Dig som är anställd av bemanningsföretag. Övriga, gå 

vidare till fråga 9.   

 

6. Jag har själv sökt mig till bemanningsbranschen …  [  ] Ja  

     [  ] Nej 

7. Jag har jobbat i  

bemanningsbranschen…    [  ] 0-6 mån            [  ] 6-12 mån.  

[  ] 12 - 18 mån       [  ] 18-24 mån 

[  ] 24 mån >  

 

8. Under de senaste 12 månaderna har jag haft…  [  ] 1-5 uppdrag  

                        [  ] 5-10 uppdrag 

    [  ] 10 eller fler uppdrag   
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PSYKISKT VÄLBEFINNANDE 
 

Följande avsnitt handlar om hur du upplever Din situation och därför finns det inga rätt eller 

fel svar. Läs igenom varje fråga noggrant och besvara genom att sätta kryss i den ruta som 

bäst överensstämmer med Din uppfattning.  

 

Frågorna i följande avsnitt handlar om hur Du de senaste veckorna känt Dig. Var vänligen 

kryssa endast i en ruta per fråga, den som bäst stämmer överens med hur Du har upplevt det.  

 

 

 

 

De senaste veckorna har:  

 

9. Jag kunnat koncentrera mig på 

vad jag gör………………......... 

 

10. Jag haft svårt att sova p.g.a. 

problem och svårigheter……… 

 

11. Jag känt att jag spelar en 

betydelsefull roll för andra…… 

 

12. Jag känt mig kapabel till att 

fatta beslut……………………. 

 

13. Jag känt mig väldigt pressad… 

 

14. Jag inte kunnat klara av de 

dagliga problemen…………… 

 

15. Jag kunnat uppskatta det 

positiva i tillvaron…………… 

 

16. Jag kunnat ta itu med 

svårigheter………………......... 

 

17. Jag känt mig olycklig och 

nedstämd……………………… 

 

18. Jag känt mig ganska lycklig på 

det hela taget….......................... 

 

 

 

 

 

 

Stämmer 

helt 

 

 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

 

[  ]

 

 

Stämmer 

bra 

 

 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

 

 

 

Stämmer 

delvis 

 

 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

 

[  ]

 

 

Stämmer 

inte alls 

 

 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

 

Sista avsnittet fortsätter på nästa sida  
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PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ 

 
Följande avsnitt avser hur Du upplever Din arbetsplats.  

Alltså den plats där Du arbetar, inte där Du har anställning!  

Ta god tid på Dig när Du svarar och kom ihåg att bara kryssa i en ruta per fråga. 

 

 

 

 

 

19. Är din arbetsmängd så ojämnt fördelad att 

den hopar sig?.................................................... 

 

20. Utför du arbetsuppgifter som du skulle 

behöva mer utbildning för?................................ 

 

21. Innebär ditt arbete positiva utmaningar?..... 

 

22. Vet du precis vad som krävs av dig i 

arbetet?............................................................... 

 

23. Kan du påverka mängden arbete du får?..... 

 

24. Kan du själv bestämma din arbetstakt?....... 

 

25. Kan du påverka beslut som är viktiga för 

ditt arbete?.......................................................... 

 

26. Vet du en månad i förväg vilken typ av 

arbetsuppgifter du kommer att ha?..................... 

 

27. Får du ta del av information gällande 

förändringar på arbetsplatsen?............................ 

 

28. Om du behöver, får du hjälp och stöd med 

ditt arbete från dina arbetskamrater, på din 

arbetsplats där du nu arbetar?............................. 

 

29. Om du behöver, får du stöd och hjälp med 

ditt arbete från din närmaste chef, på den 

arbetsplats där du nu arbetar?............................. 

 

30. Får du uppskattning för dina 

arbetsprestationer från din närmaste chef, på 

den arbetsplats där du nu arbetar?....................

Mycket 

sällan 

eller 

aldrig 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

[  ] 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

 

 

[  ] 

 

 

 

[  ] 

 

 

 

[  ] 

 

 

 

 

 

 

 

Ganska 

sällan 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

[  ] 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

 

 

[  ] 

 

 

 

[  ] 

 

 

 

[  ]

 

 

 

Ibland 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

[  ] 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

 

 

[  ] 

 

 

 

[  ] 

 

 

 

[  ] 

 

 

Ganska 

ofta 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

[  ] 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

 

 

[  ] 

 

 

 

[  ] 

 

 

 

[  ] 

Mycket 

ofta  

eller  

alltid 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

[  ] 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

 

[  ] 

 

 

 

[  ] 

 

 

 

[  ] 

 

 

 

[  ] 

 

 

Var nu vänlig och gå igenom enkäten för att se att alla frågor är besvarade. 

 

Stort tack för Din medverkan! 


