
	 1	

 
Institutionen fo ̈r psykologi 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Relationen mellan upplevda psykosociala arbetsmiljöfaktorer 
och psykologiskt välbefinnande hos bemanningsanställda 

 
 
 
 
 
 
 
 

Annahita Amini och Hanna Dresler 

Kandidatuppsats VT 2016 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Handledare: Eva Torkelson 
Examinator: Tomas Jungert 
 



	 2	

Abstract 

The development of temporary agencys on the labormarket has been increasing over the 

past years, despite of this the research and knowledge about temporary workers has not 

increased in the same pace. The psychosocial environment has changed the past decades 

with the emergence of alternative empolyments. The importance of the physical and the 

psychosocial work environment has been emphasized for the workers health and well-

being. Psychological well-being in a work context implies that employees are healthy and 

experience their jobs as meaningful. The aim of the study was to explore if temporary 

workers psychological well-being has a connection to high demands, low control and job 

insecurity. An online-survey was replied by 82 employees from three temporary agencies 

in Sweden. The results were analysed using multiple regression that showed that a 

subscale of control, decision latitude, was the only psychosocial factor that had a 

significant positive relation to psychological well-being. The other psychosocial factors 

did not show significant results. The study also controlled for demografic data, 

psychological well-being had a significant positive relation to if the employee has a 

permanent contract. The result of the study broadens the knowledge regarding temporary 

workers psychosocial environment and its effect on psychological well-being. 
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Sammanfattning 

Trots att bemanningsbranschens utveckling på arbetsmarknaden har ökat de senaste åren 

har forskningen och kunskapen om bemanningsanställda inte ökat i samma takt. Den 

psykosociala arbetsmiljön har förändrats de senaste decennierna i och med framväxten 

av alternativa anställningar. Både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön har betonats 

som viktig för personers hälsa och välbefinnande. I arbetssammanhang kan psykologiskt 

välbefinnande innebära att personer mår bra och att de upplever arbetet som meningsfullt. 

Studiens syfte var att undersöka om bemanningsanställdas psykologiska välbefinnande 

har ett samband med höga krav, låg kontroll och anställningsotrygghet på arbetet. En 

webbenkät besvarades av 82 anställda från tre olika bemanningsföretag i Sverige. 

Resultatet från en multipel regressionsanalys visade att en delskala av kontroll, kontroll 

av beslut, var den enda av de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna som hade ett signifikant 

positivt samband med psykologiskt välbefinnande. De andra psykosociala faktorerna var 

inte relaterade till de anställdas välbefinnande. Studien kontrollerade även för 

demografisk data. Psykologiskt välbefinnande visade positivt signifikant samband med 

att ha fast anställning. Studien bidrar till kunskapen om bemanningsanställdas 

psykosociala arbetsmiljö och dess påverkan på deras psykologiska välbefinnande.  

 

Nyckelord: Bemanningsföretag, krav, kontroll, anställningsotrygghet, psykologiskt 

välbefinnande 
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Arbetsmarknadens utformning och den psykosociala arbetsmiljön har de senaste decennierna 

förändrats. Förr karakteriserades arbetsmarknaden av traditionella heltids- och 

tillsvidareanställningar, men nu finns det allt fler alternativa anställningar (Bernhard-Oettel, 

2008). Det är en utmaning för många organisationer i dagens globaliserade samhälle att anpassa 

sig till och reagera på de ständiga förändringar som krävs för att fortfarande ses som attraktiva 

på marknaden (Rasulzada, 2007). Med detta menas att globaliseringen har öppnat upp för 

möjligheter inom handel och företagsamhet som bidragit till ökad konkurrens (Reilly, 1998). 

Arbetsgivare har idag allt större utmaningar att hantera för att klara sig i den hårda konkurrensen 

(Sverke, Gallagher & Hellgren, 2000) och i och med det krävs nya strategier (Reilly, 1998). 

Exempel på strategier kan vara att det ofta skärs ner på personal, görs tekniska förbättringar 

och chefer får allt större grupper av anställda att ansvara för. Det görs med syftet att öka vinsten 

genom att effektivisera arbetet i organisationen (Rasulzada, 2007). På grund av de ständigt 

snabba förändringarna som sker i arbetslivet kan anställdas välbefinnande vara i fara 

(Kinnunen, Geurts, & Mauno, 2004).  

        En förändring som skett på arbetsmarknaden för att hantera den ökade 

konkurrensen är bemanningsbranschens introduktion samt expansion. Bemanningsbranschen 

har sedan början av 1990-talet kunnat utvecklas i Sverige i och med legalisering av 

personaluthyrning (Isaksson & Bellaagh, 1999). Bemanningsbranschens främsta arbetsområde 

är att hyra ut personal inom olika yrken som till exempel lager, HR, industri, kontor och finans. 

De uthyrda tjänsterna kan vara alltifrån chefer till mindre kvalificerade arbeten där inte lika 

höga krav på kompetens finns. Det fanns år 2006 cirka 500 bemanningsföretag och ett fåtal 

stora aktörer som dominerar. Jämfört med andra länder är bemanningsbranschen i Sverige 

fortfarande liten (Åberg, 2008). Bemanningsbranschen är en konjunkturkänslig bransch på 

grund av att om det finns en minskad efterfrågan hos kundföretagen så drar de ner på inhyrd 

personal, medan om kundföretagen har en ökad efterfrågan hyr de antingen in arbetskraft från 

bemanningsföretag eller anställer arbetskraft på tidsbegränsade kontrakt (Andersson & 

Wadensjö, 2004). Forskare har i allt större utsträckning börjat undersöka hur branschen och 

dess arbetsvillkor påverkar olika psykosociala faktorer (se t.ex. De Cyuper & De Witte, 2007; 

Bernhard-Oettel, 2008), men det är svårt att föra statistik och hålla uppdaterad data över 

personer som arbetar i branschen på grund av de snabba förändringarna (Andersson & 

Wadensjö, 2004).  

        Enligt Andersson och Wadensjö (2004) faller bemanningsanställda under 

kategorin atypiska arbetare för att de arbetar för en annan arbetsgivare än de är anställda hos. I 
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Europa är det beräknat att cirka 13 procent av de som arbetar har tillfällig anställning, siffran 

är densamma i Sverige (Bernhard-Oettel, 2008). Som tidigare nämnts försöker många företag 

maximera vinsten genom att minska sin personalstyrka och vid behov utöka sin arbetsstyrka 

genom att hyra in personal vilket kan vara en förklaring till en ökning av bemanningsanställda. 

En annan anledning till att alternativa anställningar ökar kan vara på grund av ökad frånvaro i 

form av sjukdom och föräldraledighet som driver upp efterfrågan av tillfälliga arbetare 

(Andersson & Wadensjö, 2004). 

        Alternativa anställningar präglas av flexibilitet och ökad individualisering 

(Bernhard-Oettel, 2008). Organisationer använder sig av flexibilitet som en del av sin 

företagsstrategi för att minimera kostnader vilket skapar fördelar på den globala marknaden 

(Nollen, 1996). På dagens arbetsmarknad finns det mer utrymme att förhandla mellan 

arbetstagarens villkor och önskemål för ett individualiserat kontrakt samt arbetsgivarens 

möjlighet till flexibilitet (Bernhard-Oettel, 2008). Tillfälliga anställningar ger företagen 

flexibilitet men för den anställda kan en sådan anställningsform innebära högre krav i form av 

en ökad anställningsotrygghet och leda till en känsla av brist på kontroll (De Witte, 1999). 

Andersson och Wadensjö (2004) delar in bemanningsanställda i två grupper, de som medvetet 

valt flexibiliteten och de som inte aktivt valt men accepterar osäkerheten. Flexibilitet som 

bemanningsanställd kan innebära olika längd på anställning och olika arbetstider under 

veckorna. Det kan ge de anställda möjligheterna att anpassa sitt arbete efter sina preferenser. 

För vissa kan flexibilitet vara positivt och önskvärt, medan andra kan uppleva att det ger en 

ökad osäkerhet och brist på kontroll samt kan leda till stress hos den anställda. Vissa personer 

väljer att arbeta i denna anställningsform eftersom de inte är intresserade av en traditionell 

anställning och för att det passar deras livsstil. Andra personer är intresserade av en mer 

traditionell anställning men accepterar osäkerheten och villkoren när målet är att få en 

anställning på ett annat företag (Andersson & Wadensjö, 2004). Tidigare forskning har visat att 

det är individuella skillnader och uppfattningar som är avgörande för om anställningen blir 

positiv eller negativ för den anställda (Bernhard-Oettel, 2008). 

Bemanningsanställda kan ha olika typer av anställningskontrakt (Andersson & 

Wadensjö, 2004) med detta menas att det kan vara alltifrån fast till olika tillfälliga anställningar 

så som säsongsarbete, vikariat eller behovsarbete. Eftersom bemanningsanställda är en 

heterogen grupp kan man inte förvänta sig en enhetlig relation utifrån anställningsform (Nollen, 

1996), men det finns forskning som visat att tillfälliga anställningar kan vara en stressande 

faktor för anställda vilket påverkar hälsa och det psykologiska välbefinnandet (Beard & 
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Edwards, 1995). Det finns fortfarande relativt lite forskning om tillfälliga anställningar (De 

Witte & Näswall, 2003) och forskningen är inkonsekvent vilket gör att kunskapen behöver ökas 

för att uppmärksamma de psykosociala arbetsmiljöfaktorer som en sådan anställningsform kan 

medföra. Denna studie ska därför undersöka om olika psykosociala arbetsmiljöfaktorer, som 

höga krav, låg kontroll och anställningsotrygghet, har ett samband med psykologiskt 

välbefinnande när det gäller bemanningsanställda. 

Anställningsotrygghet 

Det finns forskning som visar att förändringarna på arbetsmarknaden de senaste decennierna 

har skapat en osäkerhet hos många anställda vad gäller deras framtid på sin arbetsplats (Hartley, 

Jacobson, Klandermans & van Vuuren, 1991). Detta kan leda till stress för den anställda när 

kraven från situationen känns ohanterbara (Lazarus & Folkman, 1984). 

I tidigare litteratur finns det olika definitioner på anställningsotrygghet. 

Anställningsotrygghet har definierats som en känsla av övergripande maktlöshet om man får 

behålla sitt arbete i en hotad arbetssituation. Anställningsotrygghet handlar även om anställdas 

upplevda osäkerhet på sitt arbete jämfört med den önskade säkerheten som de anställda 

egentligen vill ha (Hartley et al., 1991). Det har också definierats som anställdas förväntningar 

om fortsatt arbete på sin arbetsplats (Davy, Kinicki & Scheck, 1997). En annan definition är De 

Witte och Näswalls (2003) definition som innehåller både objektiv och subjektiv 

anställningsotrygghet. Objektiv anställningsotrygghet är anställningskontraktets utformning 

och tillfälliga anställningar kan på grund av tidsfristen ge upphov till objektiv 

anställningsotrygghet. Subjektiv anställningsotrygghet är upplevelsen av otrygghet och kan ses 

som en övergripande återkommande oro över att inte få behålla sin anställning i framtiden. Ett 

tema som återkommer i tidigare forskning är att anställningsotrygghet är ett subjektivt fenomen 

som är baserat på den anställdas uppfattning om arbetsmiljön och kan vara en stressande faktor. 

Det innebär att två anställda kan uppfatta samma arbetssituation helt olika (Greenhalgh & 

Rosenblatt, 1984; Sverke & Hellgren, 2002).  

        Tidigare studier om anställningsotrygghet och dess påverkan på den anställda är 

inkonsekventa men det verkar finnas en enighet att anställningsotrygghet är en stressande faktor 

för den anställda som kan ha negativa konsekvenser för hälsan (Sverke et al., 2002). Det finns 

studier som visar att tillfälliga anställningar minskar det psykologiska välbefinnandet hos de 

anställda (se t.ex.Virtanen et al., 2005), medan det finns studier som inte funnit någon skillnad 

i välbefinnande hos tillfälligt anställda jämfört med fast anställda (se t.ex. Sverke et al., 2000). 

Som tidigare nämnts är bemanningsbranschen en heterogen bransch vilket gör att den anställdas 
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upplevda anställningsotrygghet kan variera beroende på företaget de är anställda hos (De 

Cuyper & De Witte, 2007). 

Krav och kontroll 

Orsakerna till stress och ohälsa har undersökts i stor utsträckning. En välkänd modell är 

Karaseks och Theorells krav- och kontrollmodell (Isaksson & Bellaagh, 1999). Tidigare 

forskning indikerar att de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna krav och kontroll influerar 

anställdas psykologiska välbefinnande (Hausser, Mojzisch, Niesel & Schulz-Hardt, 2010). 

Karasek- och Theorells (1990) modell demonstrerar hur interaktionen mellan krav och 

kontroll påverkar hälsa. Krav innebär sådant som deadlines och produktionskrav, och när man 

hänvisar till krav handlar det ofta om arbetsbördan på arbetsplatsen. En lagom nivå av utmaning 

på arbetsplatsen kan ses som ett positivt krav som ökar prestationen medan för höga nivåer 

snarare kan vara påfrestande för personen. Det handlar om olika fysiska och psykologiska 

stressorer i relation till krav. Kontroll innebär möjligheten att bestämma över de uppgifter, 

kompetenser och färdigheter den anställda har i sitt arbete. Högre nivå av färdighet ger den 

anställda handlingsfrihet över uppgiften som bidrar till kontroll över situationen och kraven. 

Brist på kontroll kan vara otydliga arbetsuppgifter eller otillräcklig information för att ta beslut. 

Anställda kan alltså klara av högt ställda krav om man kan fatta egna beslut. Likaså är det 

möjligt att bli stressad av enkla krav om man inte har kontroll över situationen som är 

individuellt från person till person. Karasek och Theorell fann att arbeten med höga krav och 

låg kontroll i kombination med lågt socialt stöd ökar risken för stress och därmed risken för 

ohälsa (Karasek & Theorell, 1990). 

En meta-analys av Van Der Doef och Maes (1999) undersökte 63 studier och resultatet 

indikerade att även om olika studier visat olika resultat fanns det stöd för att högt krav och låg 

kontroll var kopplat till ohälsa i form av ångest och depression. En annan studie av Hausser et 

al. (2010) byggde vidare på den föregående studien och inkluderade 83 studier. De indikerade 

att om urvalet är tillräckligt stort visar höga krav och låg kontroll negativ påverkan på det 

psykologiska välbefinnandet. De motstridiga resultaten som finns när det kommer till krav- och 

kontrollmodellen beror på olika storlek på urval, olika design samt om det är ett homogent eller 

heterogent urval (Hausser et al., 2010). 

I denna studie kommer krav- och kontrollmodell att användas med tron att höga krav 

och låg kontroll påverkar psykologiskt välbefinnande negativt. 
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Psykologiskt välbefinnande 

Världshälsoorganisationen (WHO) har betonat vikten av människors arbetsplats, främst en 

hälsosam fysisk och psykosocial arbetsmiljö, för personers hälsa och välbefinnande (WHO, 

2016). Som tidigare nämnts kan anställdas välbefinnande vara i fara på grund av de ständiga 

förändringar som sker i arbetslivet (Kinnunen et al., 2004). Tillfälliga anställningar kan vara en 

stressande faktor för anställda vilket påverkar deras hälsa och psykologiska välbefinnande 

(Beard & Edwards, 1995). Andra stressande faktorer för bemanningsanställda kan vara 

anställningsotrygghet (Sverke et al., 2002) som kan leda till en känsla av högre krav och lägre 

kontroll (De Witte, 1999). Dessa psykosociala arbetsmiljöfaktorer kan alltså ses som stressande 

faktorer som påverkar både anställdas hälsa och välbefinnande (Sverke et al., 2002; De Witte, 

1999; Beard & Edwards, 1995). 

Stress är enligt Lazarus och Folkman (1984) en pågående process där personen kognitivt 

värderar situationen samt resurserna personen upplever att denna har för att kunna hantera 

stressorerna i situationen. Stressorer är fysiska eller psykologiska krav som personen reagerar 

på. Det innebär att när en person möter en hotfull situation och upplever att den inte har 

kapaciteten att hantera situationen upplever personen stress (Lazarus & Folkman, 1984). Inom 

arbetslivet har det visats att när anställdas psykologiska välbefinnande påverkas negativt kan 

personen inte hantera stressfulla situationer lika effektivt (Cox, 1987). Stress i arbetslivet kan i 

sin tur också påverka det psykologiska välbefinnandet negativt (Cooper, Rout & Faraghar, 

1989). Detta indikerar att stressorer i arbetslivet ofta associeras med låga nivåer av psykologiskt 

välbefinnande (Cox & Griffiths, 1995). Stress kan även ha negativa effekter på hälsa i form av 

hjärt- och kärlsjukdomar men även psykologiska bekymmer så som ångest, sömnproblem och 

oro (Karasek & Theorell, 1990).  

 Tidigare studier har fokuserat på de negativa effekterna en tillfällig anställning 

kan medföra, till exempel lägre välbefinnande och sämre hälsa (De Cyuper & De Witte, 2007; 

Sverke et al., 2002). Resultaten är inkonsekventa eftersom det även finns studier som inte 

påvisar sämre välbefinnande bland bemanningsanställda (Virtanen et. al., 2005). 

Det finns många olika definitioner på psykologiskt välbefinnande och ofta är det 

associerat till personlighetstyp och vilka tillgångar till arbetsresurser man har för att kunna 

hantera stressfulla situationer (Rasulzada, 2007). Individuella skillnader som humör och 

personlighetsdrag kan även påverka över tid. I arbetssammanhang kan psykologiskt 

välbefinnande syfta till huruvida personer mår bra eller inte samt om de känner meningsfullhet 
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i arbetet (Robertson & Cooper, 2011). Denna definition kommer att användas i och med att 

studien syftar till att undersöka anställdas välbefinnande på arbetsplatsen.  

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka om det psykologiska välbefinnandet hos 

anställda på bemanningsföretag har ett negativt samband med höga krav, låg kontroll och 

anställningsotrygghet på arbetsplatsen. 

Frågeställning: Finns det ett negativt samband mellan bemanningsanställdas 

psykologiska välbefinnande och höga krav, låg kontroll och anställningsotrygghet på arbetet? 

 

Metod 

Deltagare 

En webbenkät skickades till 260 anställda från tre olika bemanningsföretag. Åttiotvå personer 

besvarade frågeformuläret vilket ger en svarsfrekvens på 32%. Urvalet bestod av 46 kvinnor 

(56,1%) och 36 män (43,9%). Deltagarnas ålder sträckte sig mellan 20 till 67 år med en 

genomsnittsålder på 37,5 år (SD=12,5). Anställningstiden i det nuvarande bemanningsföretaget 

var mellan 0-16 år med ett medelvärde på 2,5 år (SD=2,8). Fyrtiosex personer (56,1%) var fast 

anställda hos nuvarande bemanningsföretag och 36 personer (43,9%) var tillfälligt anställda 

hos nuvarande bemanningsföretag. 

Instrument 

I studien användes ett onlinebaserat frågeformulär som mätte upplevelser om krav, kontroll, 

anställningsotrygghet samt psykologiskt välbefinnande hos bemanningsanställda. Formuläret 

innehöll även demografiska frågor om kön, ålder, antal år hos nuvarande bemanningsföretag 

samt anställningskontraktets utformning, alltså fast eller tillfällig anställning. 

Anställningsotrygghet. För att mäta anställningsotrygghet användes den uppdaterade 

och validerade svenska versionen av Copenhagen Psychosocial Questionnaire II (COPSOQ II) 

(Berthelsen, Westerlund & Kristensen, 2014). Anställningsotrygghet mättes genom fyra frågor 

med fyra svarsalternativ från 1 (stämmer helt) till 4 (stämmer inte alls) med ett Cronbach’s 

alpha på 0,82. Höga värden innebär att personen upplever hög anställningsotrygghet. Exempel 

på en fråga är: Jag känner mig orolig över att bli arbetslös. 
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Krav och kontroll. Krav och kontroll mättes genom QPS-Nordic som är ett 

frågeformulär som används för att mäta psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet (Dallner, 

2000). Frågorna besvaras på en likertskala med värden från 1 (mycket sällan eller aldrig) till 5 

(mycket ofta eller alltid). 

Krav. Arbetskrav består av tre delskalor som är kvantitativa krav, beslutskrav och 

inlärningskrav. Kvantitativa krav mättes genom fyra frågor, exempel på fråga är: Är din 

arbetsmängd så ojämnt fördelad att arbetet hopar sig? Cronbachs alpha var 0,77. Beslutskrav 

mättes genom tre frågor, exempel på fråga är: Kräver ditt arbete snabba beslut? Cronbach’s 

alpha var 0,69. Inlärningskrav mättes genom tre frågor, exempel på fråga är: Är dina 

arbetsuppgifter för svåra för dig? Cronbach’s alpha var 0,73. 

Kontroll. Kontroll i arbetet mättes genom tre delskalor som är positiv utmaning i arbetet, 

kontroll av beslut samt kontroll av arbetstakt. Positiv utmaning i arbetet mättes med tre frågor, 

exempel på fråga är: Innebär ditt arbete positiva utmaningar? Cronbach’s alpha var 0,77. 

Kontroll av beslut mättes genom fem frågor, exempel på fråga är: Om det finns olika sätt att 

göra ditt arbete på, kan du då själv välja hur du skall göra det? Cronbach’s alpha var 0,73. 

Kontroll av arbetstakt mättes genom fyra frågor, exempel på fråga är: Kan du själv bestämma 

din arbetstakt? Cronbach’s alpha var 0,84. 

Psykologiskt välbefinnande. För att mäta psykologiskt välbefinnande användes 

General Health Questionnaire (GHQ) (Sconfienza, 1998). Den version som använts i denna 

studie är GHQ-12 eftersom den visat sig fungera väl i arbetssammanhang (Banks et al., 1980). 

GHQ-12 består av tolv frågor med ett Cronbach’s alpha på 0,82, hälften är positiva påståenden 

och hälften är negativa. Exempel på en fråga är: Jag kan koncentrera mig på vad jag gör. En 

likertskala med värden från 1 (stämmer inte alls) till 4 (stämmer helt) användes. De negativa 

påståendena omkodas så att ett sammanlagt lågt värde indikerar lågt psykologiskt 

välbefinnande. De positiva påståendena behålls så att ett sammanlagt högt värde indikerar ett 

högt psykologiskt välbefinnande.                                                                                           

Procedur 

Detta var en kvantitativ studie där data samlades in under två veckors tid i april 2016. 

Frågeformulären var onlinebaserade och gjordes i programmet Sunet Survey 

(http://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-

utbildning/kvalitetsarbete/sunet-survey-enkatverktyg) som är tillgänglig för personal och 

studenter på Lunds Universitet. Urvalet gjordes genom att kontakta bemanningsföretag som 
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sedan skickade vidare förfrågan om att delta i studien till deras anställda via mail. Målet var att 

få in data från anställda på olika bemanningsföretag för att få en bred variation av data samt så 

många svar som möjligt. Innan deltagarna kontaktades genomfördes pretest för att få förståelse 

för hur enkäten upplevdes, om den var lättförståelig, om deltagarna upplevde att de kunde svara 

sanningsenligt samt om deltagarna hade övriga synpunkter eller kommentarer. Pretestet gjordes 

på sex personer som har arbetat på eller arbetar på bemanningsföretag. Personerna valdes 

genom ett bekvämlighetsurval från Lund och Stockholm, fast anställda och tillfälligt anställda 

i åldrarna 20-50. Deras svar registrerades inte utan intresset var i upplevelsen av enkäten och 

inte i svaren. Pretestet genomfördes i intervjuform och tog cirka tio minuter per person. 

Efter analys av pretest samt små korrigeringar kontaktades bemanningsföretagen. En 

kontaktperson på bemanningsföretagen kontaktades för att noga följa de etiska riktlinjerna för 

att säkra deltagarnas anonymitet. Kontaktpersonens uppgift var att meddela antalet personer de 

mailat ut förfrågan till, detta för att i efterhand kunna fastställa svarsfrekvensen. Deltagarna fick 

ett mail från kontaktpersonen som innehöll information, syfte, instruktioner samt en länk till 

studien. Mailet innehöll även information om anonymitet samt kontaktinformation för 

eventuella frågor. De blev informerade om att deltagandet är frivilligt och att de hade rätt att 

när som helst avbryta sin medverkan. Deltagarna blev informerade om att de gav sitt 

informerade samtycke till att medverka i studien genom att klicka på länken och fylla i enkäten 

innan utsatt datum. Information om de etiska aspekterna upprepades på första sidan i 

frågeformuläret och på sista sidan tackades deltagaren för medverkan. Studien tog cirka fem 

minuter att besvara. Kontaktpersonen skickade en vecka efter att deltagarna först kontaktades 

en påminnelse om att delta i studien med samma information som i det första mailet. 

Dataanalys 

All analys gjordes i programmet SPSS version 24. Deskriptiv data, medelvärden och 

standardavvikelser undersöktes samt korrelationsanalys och regressionsanalys genomfördes för 

att besvara frågeställningarna. På de frågor där bortfall förekom hanterades det genom att 

ersätta de ofullständiga värdena med medelvärdet för de respektive delskalorna.  

 

Resultat 

Relationen mellan upplevda psykosociala arbetsmiljöfaktorer och psykologiskt välbefinnande 

hos bemanningsanställda undersöktes genom Pearsons korrelations koefficient (se tabell 1) och 

multipel regression (se tabell 2). Beskrivande statistik i form av medelvärde och 
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standardavvikelse samt korrelationsberäkningar för studiens variabler presenteras i tabell 1. 

Korrelationsanalysen visade att psykologiskt välbefinnande var signifikant relaterat till om den 

anställda har fast anställning samt upplevde kontroll av beslut (r=.22, .26). Psykologiskt 

välbefinnande var inte relaterat till krav. Det var inte heller relaterat till de andra aspekterna av 

kontroll som var positiv utmaning och kontroll av arbetstakt eller anställningsotrygghet i 

korrelationstabellen.  
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Tabell 1 

Korrelationsberäkningar och beskrivande statistik av studiens variabler (N=82). 

            M         SD        1            2            3             4           5            6             7             8             9             10          11 

1. Anställningsotrygghet    5.91       2.53                       

2. Positiv utmaning   11.52     2.61        -.16                

3. Kontroll av beslut 11.6       3.35        -.19        .43**               

4. Kontroll av takt   13.66     4.28        -.21        .25         .57**               

5. Kvantitativa krav   11.04     3.16        .13         -.15        -.21        -.19              

6. Besluts krav          10.34     2.09        -.03        .36**     .12          -.07         .28*             

7. Inlärnings krav      7.29       2.34        .20         .03         .04          -.15         .35**     .24*         

8. Anst.kontrakt utform.     1.41       .5        -.05        -.13       -.28**     -.29**     .22*       .22*        -.03           

9. Ålder            37.5       12.5        -.13        .31**     .14          .20          .07         .25*        -.19       .05          

10. Kön             1.56       .5        .23*       -.01        -.18        -.01          .06        -.01          -.09      .00         .08  

11. Anställningstid         2.5         2.8        .09         .12         .14          .16           -.07       -.01         -.03       -.19         .29**     -.06  

12. Psyk. Välbefinnande 32.63     2.69        -.12       .08         .26*         .09          -.06        .03          -.11      .22*       -.06        -.14       -.03 

Not. *p < .05 (2-tailed) **p < .001 (2-tailed). Anställningskontraktets utformning (1=Fast anställning; 2=Tillfällig anställning), Kön (1=Man; 

2=Kvinna).
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Tabell 2  

Summering av hierarkisk regressionsanalys för att predicera psykologiskt välbefinnande 

(N=82). 

Oberoende variabler ΔR2 F (df) β  

Steg 1   .02 1.44 (4) 

Anst.kontrakt utform.   .33* 

 Ålder    -.15 

 Kön    -.07 

 Anställningstid    .02 

 

Steg 2   .08 1.6 (11) 

Anställningsotrygghet   .01 

 Positiv utmaning   .03 

 Kontroll av beslut   .37*  

 Kontroll av arbetstakt   -.03 

 Kvantitativa krav   .03 

 Beslutskrav    -.04 

 Inlärningskrav   -.16 

Total R2   -.1 

Not. *p < .05 (2-tailed) **p < .001 (2-tailed). 

 

Multipel regressionsanalys 

För att undersöka om det fanns en relation mellan bemanningsanställdas psykologiska 

välbefinnande och höga krav, låg kontroll och anställningsotrygghet på arbetet genomfördes en 

multipel regressionsanalys (se tabell 2). Den multipla regressionsanalysen gjordes i två steg. I 

ett första steg kontrollerades för de demografiska variablerna ålder, kön, anställningskontraktets 

utformning samt antal år deltagarna varit anställda på det nuvarande bemanningsföretaget. I 

regressionsanalysens första steg visades det att de demografiska variablerna svarade för 2,1% 

av variansen i psykologiskt välbefinnande F(1.44) p=.23, ΔR2=.021. Det var enbart 

anställningskontraktets utformning som signifikant bidrog till förklarad varians i psykologiskt 

välbefinnande (β=.33). Detta innebär att fast anställning har en positiv relation till psykologiskt 

välbefinnande medan tillfällig anställning är kopplat till lägre psykologiskt välbefinnande hos 

den anställda. 
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 De oberoende variablerna krav, kontroll och anställningsotrygghet lades in i ett 

andra steg i regressionsanalysen F(1.60) p=.12, ΔR2=.08. Det var endast kontroll av beslut som 

signifikant var relaterat till psykologiskt välbefinnande. Resultatet visade att en högre upplevd 

känsla av kontroll av beslut är kopplat till psykologiskt välbefinnande hos den anställda (β=-

.37). Den totala modellen förklarar 10% av variansen för psykologiskt välbefinnande.  

 

Diskussion 

Denna studie undersökte om det finns ett samband mellan bemanningsanställdas psykologiska 

välbefinnande och höga krav, låg kontroll och anställningsotrygghet på arbetet. En multipel 

regressionsanalys visade att en delskala av kontroll, det vill säga kontroll av beslut, var den 

enda av de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna som hade ett positivt signifikant samband med 

psykologiskt välbefinnande. Detta indikerar att högre upplevd kontroll av beslut påvisar ett 

högre psykologiskt välbefinnande. De andra psykosociala faktorerna visade inte signifikanta 

samband med välbefinnande. Studien kontrollerade även för demografisk data som den 

anställdas ålder, kön, antal år på bemanningsföretaget samt anställningskontraktets utformning. 

Psykologiskt välbefinnande visade positivt signifikant samband med att den anställda har fast 

anställning.  

 Föreliggande studie visade inget samband mellan anställningsotrygghet och 

psykologiskt välbefinnande. Tidigare studier har gett motstridiga resultat. De Cuyper och De 

Witte (2007) visade att företaget man är anställd hos kan påverka subjektiv 

anställningsotrygghet. En säker arbetsmiljö, bra lön för det arbete man gör, en god 

arbetsatmosfär och möjligheten att arbeta tillsammans på ett angenämt sätt kan ses som trivsel 

och engagemang i arbetet och är viktigt för de anställdas psykologiska välbefinnande (De 

Cuyper & De Witte, 2007).  Något som också visats påverka psykologiskt välbefinnande är 

socialt stöd och kontroll på arbetsplatsen (Klandermans & Van Vuuren, 1999). En möjlig 

förklaring till varför föreliggande studie inte gav ett signifikant samband mellan 

anställningsotrygghet och psykologiskt välbefinnande kan ha varit att den grupp av 

bemanningsanställda som undersöktes hade socialt stöd och kontroll på arbetsplatsen samt 

upplevde trivsel och engagemang. En annan förklaring är att det inte finns signifikant samband 

mellan anställningsotrygghet och psykologiskt välbefinnande, något som tidigare studier 

påvisat (De Cuyper & De Witte, 2007) utan att det är andra variabler som har ett samband med 

psykologiskt välbefinnande. En meta-analys av Klandermans och Van Vuuren (1999) visar att 
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anställningsotrygghet påverkar psykologiskt välbefinnande mindre än vad litteraturen tidigare 

föreslagit.  

I föreliggande studie har det visats att de som har fast anställning skattar högre på 

psykologiskt välbefinnande än de som har tillfällig anställning. Det finns studier som påvisar 

motsatsen till denna studies resultat (Bernhard-Oettel, Sverke & De Witte, 2005). I en studie av 

Bernhard-Oettel (2008) undersöktes hur olika typer av anställningskontrakt i relation till 

individuella skillnader hos de anställda påverkade deras välbefinnande samt andra psykologiska 

aspekter. De fann att individuella uppfattningar om olika psykosociala arbetsmiljöfaktorer så 

som krav, kontroll och anställningsotrygghet förutspådde välbefinnande, medan olika typer av 

anställningskontrakt inte var lika viktigt.  

Vidare har det påvisats att anställningskontraktets utformning påverkar de förväntningar 

de anställda har gällande anställningsotrygghet. De som är fast anställda förväntar sig 

anställningstrygghet medan de som är tillfälligt anställda inte har denna förväntning. Detta 

innebär att anställningsotrygghet för de som har fast anställning kan påverka deras psykologiska 

välbefinnande i större omfattning än för tillfälligt anställda på grund av de förväntningarna (De 

Witte & Näswall, 2003). 

Denna studie påvisar att fast anställning har ett samband med psykologiskt 

välbefinnande, något som även Virtanen et al. (2005) resultat styrker. De undersökte 27 studier 

och deras resultat indikerar att tillfällig anställning leder till sämre psykologiskt välbefinnande 

jämfört med fast anställning. Det kan tänkas bero på osäkerheten som en tillfällig anställning 

skapar (Virtanen et al., 2005). Att det fanns ett signifikant samband mellan 

anställningskontraktets utformning och psykologiskt välbefinnande var inte förvånande. Det 

har betydelse för att anställningskontraktets utformning visade signifikant samband till 

psykologiskt välbefinnande men att anställningsotrygghet inte gjorde det. Tidigare studier har 

visat en interaktionseffekt mellan anställningskontraktets utformning och anställningsotrygghet 

(Bernhard-Oettel et al., 2005; De Witte & Näswall, 2003), något föreliggande studie inte 

undersökte. 

Denna studie visade att det enbart var kontroll av beslut som visade ett signifikant 

samband med psykologiskt välbefinnande av de psykosociala faktorerna. Om personen 

upplever att den har kontroll att ta beslut gällande sitt arbete kan personen även klara av högt 

ställda krav utan att det skapar negativ stress (Karasek & Theorell, 1990). Kontroll av takt och 

positiv utmaning visade inga signifikanta samband till psykologiskt välbefinnande. De 

delskalorna av kontroll kanske inte är lika relevanta för bemanningsanställda på grund av 
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arbetets temporära natur. Detta eftersom de bemanningsanställda enbart är på en arbetsplats 

under en begränsad tid vilket gör att de kanske inte förväntar sig utmaning eller autonomi nog 

att påverka arbetstakten. Van Der Doef och Maes (1999) visade att urvalet är essentiellt för hur 

utfallet blir på undersökningar om krav och kontroll. Många studier som inte gett ett signifikant 

samband har ett bristfälligt urval, felaktig design eller undersöker en heterogen grupp menar 

Van Der Doef och Maes (1999). Urvalet kan vara en möjlig förklaring till att enbart en delskala 

av kontroll och inte krav visade signifikant samband med psykologiskt välbefinnande. 

Psykologiskt välbefinnande kan upplevas olika mellan anställda. Välbefinnande kan 

ändras beroende på humör och personlighet men många menar att välbefinnande i stora drag är 

stabilt över tid. Välbefinnande på arbetsplatsen kan syfta till huruvida personer mår bra eller 

inte samt om de känner meningsfullhet i arbetet (Robertson & Cooper, 2011). Som tidigare 

nämnt påverkar lågt välbefinnande hur man hanterar stress, samtidigt kan stress bidra till lågt 

välbefinnande. All stress leder inte till ohälsa, stress behöver inte påverka välbefinnandet 

negativt om man upplever att man kan hantera stressen (Karasek & Theorell, 1990). Därför är 

en viktig variabel upplevd kontroll för att hantera stressorer som exempelvis höga krav. Ett 

exempel är förändringarna i arbetslivet som inte behöver betraktas som dåliga om den anställda 

upplever kontroll och kan hantera situationen. Karasek och Theorells krav- och kontrollmodell 

(1990) visar att arbeten som har hög kontroll och låga krav är lågstressarbeten medan arbeten 

med låg kontroll och höga krav är högstressarbeten. Föreliggande studies resultat påvisar att 

kontroll av beslut relaterar till psykologiskt välbefinnande men inte till krav. Det kan bero på 

att bemanningsyrkets föränderlighet gör att yrkesgruppen inte kan jämföras med traditionella 

anställningar på ett lämpligt sätt. Det för att bemanningsanställda kan arbeta i olika 

psykosociala arbetsmiljöer som gör att deras upplevelse av krav och kontroll kan skilja sig över 

tid. Eftersom välbefinnande inte kan mätas objektivt kan det som upplevs som bra för en person 

upplevas som dåligt för någon annan. I denna studie valdes psykologiskt välbefinnande att 

undersökas för att öka kunskapen till befintlig forskning om bemanningsanställdas 

psykosociala arbetsmiljö. 

Studiens begränsningar 

I föreliggande studie förklarades 10% av variansen för psykologiskt välbefinnande, 

flera variabler kan vara ytterligare faktorer som förklarar en större del av variansen. Den 

psykosociala arbetsmiljön kan upplevas olika mellan bemanningsanställda både för att de är en 

heterogen grupp (Andersson & Wadensjö, 2004) och på grund av personlighet. Isaksson och 

Bellaagh (1990) har funnit att personlighet kan påverka personers preferenser som i sin tur kan 
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påverka hur de anställda skattar sina arbetsvillkor. I en regressionsanalys fann de att en 

prediktor för ohälsa var personlighet. De fann att de som skattade högt på personlighetsdraget 

neuroticism även skattade högst på psykologisk ohälsa (Isaksson & Bellaagh, 1999). Det är inte 

möjligt att förutsäga vilka variabler som skulle kunna visa signifikanta samband med 

psykologiskt välbefinnande utifrån tidigare studier.  

En begränsning i studien var att svarsfrekvensen var 32%, vilket är lågt. De som 

besvarade enkäten kan ha tillhört en särskild yrkeskategori, personlighetstyp eller haft en viss 

hierarkisk position som föreliggande studie inte kunde kontrollera för. De resterande 68% som 

inte besvarade enkäten kan ha haft olika skäl. Det kan vara ointresse, för hög arbetsbörda eller 

stress, att de inte hunnit läsa sin mail eller bortprioriterat att delta i studien. Det kan ha medfört 

att de anställda med hög stress och lågt psykologiskt välbefinnande inte besvarade enkäten 

vilket kan ha påverkat resultatet. Resultatet kan även ha påverkats av vilken dag och tidpunkt 

den anställda fick mailet om förfrågan att delta i studien vilket inte heller kunde kontrolleras 

för.  

Ytterligare en begränsning i denna studie är att det är en tvärsnittsstudie som inte kan 

fastställa kausalitet. Påverkan på psykologiskt välbefinnande kan ta tid som eventuellt hade 

uppmärksammats genom en longitudinell studie där deltagarna följs över tid. Medellängden på 

anställningstiden hos deltagarna låg på 2,5 år vilket i förhållande till deltagarnas 

genomsnittsålder, som var 37,5 år, var relativt lågt. Det kan förväntas att en som är 37 år har 

arbetat på ett företag längre än 2,5 år, denna urvalsgrupp kanske därför inte är representativ för 

bemanningsanställda. Det kan även bero på att bemanningsanställda av olika anledningar 

förflyttar sig mellan arbetsgivare i högre grad. För att undersöka det vidare skulle det vara 

intressant att utföra en kvalitativ studie om detta ämne. 

I denna studie användes självrapportering i webbform, för att deltagarna skulle känna 

att de kunde besvara frågorna konfidentiellt samt anonymt. Det kan ha funnits personer som 

upplevde att det var för känsligt att besvara frågor om den psykosociala arbetsmiljön, 

anställningsotrygghet samt psykologiskt välbefinnande eftersom det kan ha upplevts obekvämt 

att rapportera negativa svar vilket kan ha påverkat reliabiliteten i resultatet. Framtida studier 

kan kombinera självrapportering med andra mätinstrument för att ge mer reliabla svar och en 

mer komplett helhetsbild av anställdas upplevelser. 

Frågeformuläret som användes för att mäta psykologiskt välbefinnande, GHQ-12, mäter 

allmänt psykologiskt välbefinnande där psykologiskt välbefinnande i arbetssammanhang 

endast utgör en del. Det är svårt att särskilja om exempelvis känslan av oro och ångest beror på 
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arbetet eller händelser i privatlivet. Däremot har GHQ-12 visat sig fungera väl i 

arbetssammanhang (Banks et al., 1980).  

Eftersom denna studie enbart täcker vissa bemanningsanställda i Sverige är det inte 

möjligt att veta om resultatet kan generaliseras till alla typer av bemanningsanställda. Urvalet 

är för litet för att kunna dra generella slutsatser. Föreliggande studie har enbart undersökt tre 

olika företag vilka var de som tackade ja till inbjudan. I framtida studier kan olika 

bemanningsföretag och bemanningsanställda inkluderas.  

Framtida forskning 

Flexibilitet kan vara en betydande variabel för framtida forskning av 

bemanningsanställda, något som tidigare studier också visat. Som tidigare nämnt i inledningen 

är flexibilitet viktigt i bemanningsbranschen. Isaksson och Bellaagh (1999) kunde visa att om 

personen har valt anställningsformen frivilligt eller inte kan påverka den anställdas hälsa på 

arbetet. Detta innebär att om personen har valt flexibiliteten frivilligt så upplever personen 

mindre ohälsa medan de som accepterat osäkerheten, alltså inte frivilligt valt den typen av 

anställning, upplever mer ohälsa. I flertalet studier har det dragits slutsatser om att frivilligheten 

är viktig för bemanningsanställda, trots det är forskningen om detta begränsad. De som frivilligt 

har valt flexibilitet brukar skatta högre på arbetstrivsel, välbefinnande, 

organisationsengagemang samt flertalet andra variabler än de som inte frivilligt valt den typen 

av anställning (Isaksson & Bellaagh, 1999).  

Något som i denna studie inte valts att undersöka men som är väl värt att ha i beaktande 

i framtida studier är socialt stöd. Tidigare studier om krav- och kontrollmodellen har visat att 

socialt stöd kan användas som buffert för att minska de anställdas stressnivå (Karasek & 

Theorell, 1990) som i sin tur påverkar de anställdas välbefinnande (Cooper et al., 1989). 

Framtida forskning kan även undersöka bemanningsanställdas upplevelser gällande dubbla 

budskap, från bemanningsföretaget och företaget de hyrs ut till, och dess påverkan på 

psykologiskt välbefinnande. Eftersom bemanningsanställda faller under alternativa 

anställningar är det viktigt att nyansera begreppet ytterligare. Flera olika sorters anställningar 

faller under alternativa anställningar som alla har olika villkor och problematik. Därför är en 

polarisering mellan fast och tillfälligt anställda en förenkling av den faktiska situationen på 

arbetsmarknaden. Framtida forskning bör särskilja de olika anställningarna för att få en djupare 

förståelse för gruppen. 
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Slutsatser 

Det är inte endast organisationer i dagens samhälle som behöver reagera på de ständiga 

förändringarna för att fortfarande ses som attraktiva på arbetsmarknaden, även anställda 

behöver anpassa sig till arbetsmarknadens föränderlighet. Bemanningsanställningar är en 

ökande anställningsform på dagens arbetsmarknad. Vissa väljer aktivt att arbeta i denna 

anställningsform då det medför flexibilitet. Andra accepterar osäkerheten som en konsekvens 

av den hårda konkurrensen på arbetsmarknaden. Om anställningen är frivillig eller inte kan vara 

en av många faktorer som påverkar de bemanningsanställdas psykologiska välbefinnande. 

Syftet med denna studie är att undersöka om det psykologiska välbefinnandet hos 

anställda på bemanningsföretag har ett negativt samband med höga krav, låg kontroll och 

anställningsotrygghet på arbetsplatsen. Denna studie visade att kontroll av beslut hade ett 

samband med anställdas psykologiska välbefinnande. Studien visade även att 

anställningskontraktets utformning, det vill säga om den anställda har fast eller tillfällig 

anställning, hade ett samband med anställdas psykologiska välbefinnande. De andra faktorerna 

av kontroll, det vill säga positiv utmaning och kontroll av takt, samt krav och 

anställningsotrygghet var inte relaterade till psykologiskt välbefinnande. Tidigare studier 

indikerar att psykosociala arbetsmiljöfaktorer som krav, kontroll och anställningsotrygghet kan 

ha ett samband med psykologiskt välbefinnande. Det är något denna studie delvis bekräftar och 

därmed bidrar till den befintliga kunskapen om bemanningsanställda. 

Sammanfattningsvis är forskningen om bemanningsanställda inkonsekvent och 

fortfarande relativt liten. Framtida forskning behövs för att få ökad kunskap om de psykosociala 

arbetsmiljöfaktorernas koppling till psykologiskt välbefinnande för bemanningsanställda.  
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