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Sammanfattning 

 

Arbetsmarknaden utvecklas kontinuerligt och det är nödvändigt för företag att anpassa sig 

efter en globaliserad marknad där flexibilitet är starkt efterfrågad. Bemanningsföretag har 

kommit att spela en avgörande roll där hyrd personal representerar en stor del av arbetskraften 

i Sverige idag. Tidigare forskning har visat att arbetstagare anställda av bemanningsföretag 

upplever brist på anställningstrygghet och arbetstillfredsställelse jämfört med arbetstagare 

med andra anställningsformer. Studiens syfte var att undersöka om det fanns ett samband 

mellan anställningsotrygghet och låg arbetstillfredsställelse för bemanningsanställda. Studien 

syftar dessutom till att öka förståelse för bemanningsanställdas tillfredsställelse med sin 

arbetstid och hur de upplever att de kan påverka sitt arbetsschema. En webbenkät besvarades 

av 54 bemanningsanställda från Sverige. Resultaten analyserades med Pearsons 

korrelationskoefficient för kvantitativa data och en tematisk innehållsanalys användes för att 

analysera kvalitativ data om upplevd autonomi. Resultatet visade en stark negativ korrelation 

för anställningsotrygghet och arbetstillfredsställelse. I en kvalitativ tematisk innehållsanalys 

undersöktes den upplevda kontrollen över arbetstimmar där anställningens flexibilitet betonas 

som viktig för arbetstillfredsställelsen. 
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Abstract 

 

The labor market is in a continuous development where agencies are compelled to take shape 

due to a globalized market where flexibility is highly requested. Temporary agencies have 

grown to play a decisive roll where leased staffing represents a large part of the manpower in 

Sweden today. Previous research has found that workers employed by a temporary work 

agency experience a lack of job security and job satisfaction compared to other forms of 

employment. The purpose of this study was to investigate if there is a connection between job 

insecurity and low work satisfaction for temporary workers. Furthermore the study also aimed 

to increase the understanding of the temporary workers satisfaction with working hours and 

how they perceived that they can affect the working schedule. An online survey was replied 

by 54 temporary workers from Sweden. The results were analysed with Pearsons’ correlations 

coefficient for the quantitative data, and a qualitative approach for analyzing the perceived 

autonomy. Results showed a strong negative correlation for job insecurity and work 

satisfaction. With a thematic content analysis the variable perceived control over working 

hours were examined, where employment flexibility is emphasized as important for job 

satisfaction. 
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Introduktion 

”Give me a job, give me security 

Give me a chance to survive 

This is my last time in the unemployment line 

So like it or not I'll take those” 

 

Så sjunger rockbandet ”Styx” när de beskriver arbetsmarknaden i Chicago på 1970-

talet. Arbetsmarknaden förändras jämnt och ständigt, och flera forskare beskriver en rådande 

arbetsmarknad med ökande krav på företag att bli mer flexibla (Rasulzada, 2007) Det ligger i 

företagens intresse att förändras i linje med det globaliserade samhället och förändringar i 

bemanningsförfogandet är ett bra sätt att anses som attraktiva på marknaden. (Allvin et al., 

2006; Olofsdotter, 2011) Bemanningsbranschen betraktas ofta som en förhållandevis ny 

företeelse i det svenska näringslivet och fyller en viktig funktion på dagens arbetsmarknad där 

företag strävar efter flexibilitet (Andersson & Wadensjö, 2004). Personaluthyrning blev 

lagligt i Sverige först år 1993 och har varit på ständig frammarsch sedan dess. 

Bemanningsföretag kan i huvudsak benämnas som företag som ägnar sig åt 

verksamhetsområdena: uthyrning, rekrytering och anpassning (Hellgren, Sverke & Isaksson, 

1999). Mindre företag som inte kan erbjuda långvariga anställningar har möjligheten att 

använda sig av inhyrd personal vid temporära projekt som erfordrar specialistkunskap 

(Andersson & Wadensjö, 2004). Vidare kan personalstyrkan på ett mer flexibelt sätt nu 

anpassas till säsongs- och konjunkturnedgångar (Svenskt Näringsliv, 2016). Som arbetstagare 

inom bemanningsbranschen finns det olika typer av anställningsformer, den vanligaste formen 

är en traditionell tillsvidareanställning men många bemanningsanställda erhåller även 

timanställning, vikariat och behovsanställningar (Andersson & Wadensjö 2004). Som 

bemanningsanställd befinner en sig i en tredelad relation. En affärsrelation råder mellan 

bemanningsanställd och bemanningsföretag, en ledarskapsrelation mellan bemanningsanställd 

och kundföretag, och en affärsrelation finns mellan kundföretag och bemanningsföretag. För 

den bemanningsanställda innebär detta en arbetsmiljö där sociala relationer och 

ansvarsområden växlar mellan två organisationer, vilket både genererar möjligheter och 
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utveckling, men kan samtidigt innebära känslor av osäkerhet och ambivalens (Olofsdotter, 

2011). Flertalet studier visar att bemanningsanställda erhåller en lägre arbetstillfredsställelse 

än medarbetare med andra anställningsformer, samt att sämre karriärmöjligheter bidrar till 

sämre trivsel för denna grupp. Även låg anställningsotrygghet associeras med 

bemanningsbranschen där osäkerhet, utbytbarhet, instabilitet och utsatthet är återkommande 

teman (Aletraris, 2010; Forde & Slaters, 2006; Olofsdotter, 2011). Trots det visar nya siffror 

på det motsatta. Enligt bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagens (2017) 

senaste medarbetarundersökning hävdar 8 av 10 bemanningsanställda att de trivs “ganska 

eller mycket bra” på sin arbetsplats. Vidare rapporterades även att 7 av 10 medarbetare säger 

att erfarenheten att jobba som bemanningskonsult har varit mer positiv än väntat.  Vår avsikt 

att undersöka just bemanningsbranschen grundas i att den är en av de snabbast växande 

marknader inom dagens arbetsliv som får allt större fäste tillsammans med anställningsformer 

som vikarie, tim och deltidsanställda (Allvin, 2006). Då tidigare resultat minst sagt är 

motstridiga, syftar den aktuella studien till att undersöka om det finns samband mellan 

anställningsotrygghet och bemanningsanställdas arbetstillfredsställelse, och om det finns 

något mönster i bemanningsanställdas upplevda kontroll över antalet arbetstimmar i 

förhållande till vilken anställningsform dessa har.  

 

Tidigare forskning 

Arbetstillfredsställelse 

  Den aktuella studien utgår från Lockes (1976) definition där arbetstillfredsställelse 

beskrivs som direkt relaterat till den anställdes känslor och hur denne värderar olika delar av 

sitt arbete. Arbetstillfredsställelse innebär ett behagligt emotionellt tillstånd som resultat av 

den anställdes värdering och upplevelse av sitt arbete medan arbetsotillfredsställelse är ett 

resultat av att arbetet går emot den anställdes värderingar och ger känslor av frustration. Den 

anställdes trivsel påverkas av olika faktorer i arbetets utformning som skapar en affektiv 

reaktion hos den anställde. Faktorerna kan inkludera förmåner, fysisk arbetsmiljö, social 

samhörighet och arbetsvillkor och värdesätts på ett subjektivt sätt. En anställds affektiva 

reaktion på arbetsrollerna är ett liknande sätt att förklara arbetstillfredsställelse (Kalleberg, 
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1977).  

 Andra forskare definierar arbetstillfredsställelse genom att exempelvis kartlägga olika 

områdeskategorier som faktorer som påverkar arbetstillfredsställelse, däribland lön, 

arbetskollegor, arbetsledning och fysisk arbetsmiljö. Den fysiska arbetsmiljön i regel kan 

skildras på ett objektivt sätt, medan den psykiska arbetsmiljön är högst subjektiv för 

medarbetaren vilket gör upplevelsen svår att tolka (Lindell, 1982). Enligt Schultz och Schultz 

(2010) är arbetstillfredsställelse det positiva och negativa känslotillstånd som en medarbetare 

har gentemot sitt arbete. Det kan innefatta faktorer som tidigare arbetslivserfarenhet, status 

och det sociala samspelet på arbetsplatsen. Dessa känslotillstånd påverkas av arbetstagarens 

motivation och förväntan på arbetet, och om dessa uppfylls upplever medarbetaren positiv 

arbetstillfredsställelse. 

Arbetstillfredsställelse och anställningsform 

 Håkansson, Isidorsson & Strauss-Raats (2013) kunskapssammanställning för 

Arbetsmiljöverket visar att bemanningsanställda löper högre risk att utsättas för psykosocial 

ohälsa än andra grupper på arbetsmarknaden. I rapporten lyfts och diskuteras 

bemanningsanställdas psykosociala arbetsmiljö och resultaten visar på att 

anställningsotrygghet är en övervägande ohälsofaktor för denna grupp.  

Vidare understryker författarna även att låg arbetstillfredsställelse är en indirekt risk för 

psykosocial ohälsa, och refererar till en studie gjord av Aletraris (2010). Resultaten visar på 

att arbetstillfredsställelsen är signifikant lägre för bemanningsanställda än för individer med 

annan anställningsform oavsett ålder och utbildning. Även resultat som tyder på att 

anställningstrygghet är den viktigaste variabeln för upplevd arbetstillfredsställelse återfanns. 

Vidare beskriver hon att kontroll över arbetets varaktighet och autonomi är viktiga 

moderatorvariabler för huruvida arbetstagaren upplever arbetstillfredsställelse. Resultaten 

visade även på att bemanningsanställda är mindre tillfreds med arbetsuppgifterna, 

arbetstimmar samt anställningsskyddet de har på sin arbetsplats. Kvinnor visade sig vara mer 

tillfreds med tillfälligt arbete än män.  

 Forde och Slaters (2008) kvantitativa studie som ämnade att jämföra 

arbetstillfredsställelsen mellan bemanningsanställda och individer med andra 
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anställningsformer har undersökt flertalet variabler: Anställningsotrygghet, arbetsuppgifter, 

arbetstid och karriärmöjligheter. Samtliga variabler förutom arbetstid visar ett signifikant 

samband med lägre arbetstillfredsställelse hos bemanningsanställda än jämförelsegruppen.  

 De Graaf-Zijls (2012) forskningsstudie undersökte och jämförde arbetstillfredsställelse 

hos arbetstagare med fyra olika anställningsavtal såsom: tillsvidareanställd arbetstagare med 

fasta arbetstider på det företag som anställt dem (regular), tillfälligt anställd med fasta 

arbetstider på det företag som anställt dem (fixed-term), tillfälligt anställda utan fasta 

arbetstider (on-call) och tillfälligt anställd utan fasta arbetstider uthyrd av det företag som 

anställt dem till ett annat företag (temporary agency work). Studien visade på resultat som 

styrker tesen att tillfälligt anställda i bemanningsföretag (temporary agency work) i 

genomsnitt är mindre nöjda med sin arbetssituation än arbetstagarna med de andra undersökta 

anställningsformerna. De bemanningsanställda är även den enda av de undersökta grupperna 

som visade på genomsnittlig låg arbetstillfredsställelse bland arbetstagarna. Orsaken till den 

låga arbetstillfredsställelsen är enligt de Graaf-Zijls analys till största del arbetets innehåll, 

men även en bristande anställningstrygghet tycks vara en orsak.  

 Ovan nämnda resultat visar på liknande mönster: att vara bemanningsanställd har ett 

negativt samband med arbetstillfredsställelse. Men resultaten är tvetydiga.  

 Den svenska bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen (2017) för 

statistik i syfte att ge omgivningen en sammanställd bild av bemanningsbranschen och dess 

utveckling i siffror. Vad det beträffar arbetstrivsel, görs en årlig medarbetarundersökning som 

skickas ut till samtliga kundföretag. I den senaste rapporten från år 2017 rapporteras att 8 av 

10 bemanningsanställda trivs “ganska eller mycket bra” på sin arbetsplats. Vidare rapporteras 

att 7 av 10 medarbetare säger att erfarenheten att jobba som bemanningskonsult har varit mer 

positiv än väntat, och 4 av 5 anser sig bli väl bemötta av kundföretagen och deras anställda.  

 Ytterligare resultat som tyder på positiva aspekter för bemanningsbranschens anställda 

har påvisats av Ruyter m.fl (2008). Den genomförda intervjustudien visar på resultat att 

sjuksköterskor och socialarbetare gärna byter från traditionella anställningar till anställningar 

via uthyrningsföretag med motiveringen att de får större möjlighet att påverka sina arbetstider. 

Detta trots de negativa verkningar av brist på anställningstrygghet som medföljer en 
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bemanningsanställning. Detta beror på att respondenterna i studien upplever att permanenta 

anställningar resulterar i ännu större skadliga effekter än de tillfälliga via bemanningsföretag. 

Anställningsotrygghet 

 Arbetsmarknaden ökar kraven på företag att bli mer beroende av flexibilitet och 

anställningsformer som vikariat, tim- och deltidsanställning samt inhyrd personal ger 

arbetsgivaren en möjlighet till denna ökade flexibilitet. Men för arbetstagaren innebär det att 

hen blivit mer utbytbar än förut. Med utbytbarheten medföljer en ökad osäkerhet för de 

anställda vilket kan innebära en upplevd otrygghet gällande kontinuitet i anställningen (Allvin 

et al., 2006) Anställningsotrygghet är relaterat till stress, frånvaro från arbetet och utbrändhet 

och på så vis till anställdas välmående (Näswall, Hellgren & Sverke, 2003). Ett vanligt sätt att 

inom forskning definiera anställningsotrygghet är att definiera själva anställningen som 

otrygg, till exempel tillfällig och tidsbegränsad anställning (Greenhalgh & Rosenblatt, 1984). 

Även individens subjektiva upplevelse av potentiella hot och en upplevd brist på möjlighet att 

skydda sig mot dessa (Perrewé & Zellars, 1999) är en definition. Sverke, Hellgren & Näswall 

(2002) beskriver att anställningsotrygghet kan förekomma trots att individen inte ligger i 

riskzonen för att förlora sitt jobb, och långsiktigt kan otryggheten leda till negativa 

konsekvenser för arbetstagarens fysiska och psykiska hälsa.  

Arbetstillfredsställelse och anställningsotrygghet 

 Anställningstrygghet är den viktigaste variabeln för en arbetstagares upplevda 

arbetstillfredsställelse. Arbetstillfredsställelsen för bemanningsanställda är signifikant lägre än 

för individer med annan anställningsform (Aletraris, 2010). En anställning i ett 

bemanningsföretag kan för en del ha många fördelar som exempelvis en möjlighet att komma 

ut på arbetsmarknaden eller en frihet att distribuera sin tid mellan arbete och privatliv, men 

för en del innebär bemanningsanställning snarare osäkerhet, utbytbarhet, instabilitet och 

utsatthet (Olofsdotter, 2011). De Cuyper och De Witte (2006) genomförde en studie som 

tvärtom visar att tillfälliga anställningar korrelerar med lägre anställningsotrygghet. Detta 

efter resonemanget att de som med säkerhet vet att deras anställning ämnar löpa ut inte känner 

samma otrygghet som arbetstagare med tillsvidarekontrakt.  
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Teoretiskt ramverk 

Det finns många teorier om arbetstillfredsställelse, den aktuella studien fokuserar på 

två av dem: Hackman och Oldhams job characteristic model (1976, 1980) och Herzbergs 

tvåfaktorsteori (1959).  

Job characteristic model 

 Hackman and Oldhams modell om arbetskaraktäristika (1976, 1980) beskriver hur 

samband mellan flera faktorer summerar upp till psykologiska tillstånd såsom 

arbetstillfredsställelse. Modellen utgörs av fem egenskaper som den anställdes arbetsuppgifter 

har där varje egenskap bidrar till utvecklingen av tre kritiska psykologiska tillstånd som i sin 

tur leder till utfall inom bland annat arbetstillfredsställelse.  

 Modellen predicerar att arbeten med egenskaper som variation av vilka kunskaper som 

krävs i arbetsuppgifterna, inblick och deltagande i arbetsuppgiftens process, arbetsuppgiften 

upplevs som betydelsefull, autonomi i arbetsprocessen samt att den anställde får återkoppling 

från själva arbetet bidrar till tre kritiska psykologiska tillstånd. De psykologiska tillstånd som 

beskrivs är att arbetsuppgifterna ska upplevas som meningsfulla, att det ska finnas en känsla 

av ansvar för arbetets resultatet och att medarbetaren får kunskap att avgöra huruvida 

resultatet är bra eller dåligt. Dessa tre tillstånd predicerar i sin tur utfall inom inre 

arbetsmotivation, hög utvecklingstillfredsställelse, generell arbetstillfredsställelse och 

arbetseffektivitet (Hackman & Oldham,1976, 1980). 

Modellen tar även hänsyn till att personegenskaper som påverkar motivationen hos de 

anställda, den identifierar  kunskaper och färdigheter, utvecklingsbehovets styrka samt 

tillfredsställelse med arbetets kontext som moderatorer (1980). 

 Fördelar med att använda job characteristic model är att modellen erbjuder mycket 

testbara förslag angående kausalitet mellan intressanta variabler.  
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Figur 1: Forskningsansvarigs egen översättning av Hackman & Oldhams modell (1980, s.90)  

 

Av de fem egenskaperna är autonomi det karaktärsdrag som påverkar den anställdes upplevda 

ansvar för arbetet och handlar om i vilken omfattning den anställde har frihet och 

självständighet att schemalägga sitt arbete och själv bestämma hur det skall utföras. Det 

innebär hur mycket eget ansvar den anställde har över sin egen arbetssituation. 

Det kritiska psykologiska tillståndet upplevt ansvar för arbetet innebär omfattningen som den 

anställde upplever sig personligt ansvarig för sitt arbete och resultatet av det. Det betyder att 

om den anställde upplever att resultaten av dennes arbetsuppgift beror på andra faktorer än sin 

egen insats kan det påverka arbetstillfredsställelsen negativt. 

Dock är det viktigt att förtydliga att modellen visar att alla fem karaktärsdragen kan bidra till 

de tre psykologiska tillstånden. Om en egenskap saknas kan det påverka något av de 

psykologiska tillstånden negativt som alla tre bör vara väl representerade för hög 

arbetstillfredsställelse. Den aktuella studien syftar däremot till att undersöka de 

bemanningsanställdas autonomi i form av upplevd kontroll över arbetstid utan någon 

fördjupning i modellens resterande egenskaper och psykologiska tillstånd. 
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Herzbergs tvåfaktorteori 

 Herzbergs tvåfaktorteori (1959) delar upp faktorer som påverkar den anställdes trivsel 

i två kategorier: motivationsfaktorer och hygienfaktorer. Motivationsfaktorerna bidrar till 

trivsel för den anställde om de finns utan att bidra till vantrivsel om de saknas, och 

hygienfaktorer bidrar till vantrivsel då se saknas utan att bidra till trivsel om de återfinns i 

arbetet. Arbetstrygghet är exempelvis en faktor som bidrar till vantrivsel om den saknas utan 

att bidra till trivsel om den finns. Hygienfaktorer är saker som lön, ledning, mellanmänskliga 

relationer, arbetsförhållanden, företagspolicy och administration. Dessa ökar den yttre 

motivationen och är grundläggande för ett arbete men ger inte en ökad grad av 

tillfredsställelse och motivation. Motivationsfaktorerna är saker som ansvar, prestation, 

avancemang, själva arbetet och erkännande. Dessa ökar den inre motivationen och 

kompletterar hygienfaktorerna och bidrar till arbetarens motivation och ökad produktivitet. 

Kritik har riktats mot teorin då det visat sig svårt för forskare att stödja teorin empiriskt, något 

som sökts motbevisas i en studie av Basset-Jones och Lloyd med signifikanta resultat (2005). 

Den tar till skillnad från Hackman och Oldhams modell inte hänsyn till skillnader mellan 

personegenskaper och saknar tillvägagångssätt för att mäta motivationsfaktorers närvaro eller 

avsaknad (Hackman & Oldham, 1976, 1980).  

Kunskapsluckor 

 Kritik mot Hackman och Oldhams modell (1976, 1980) är bland annat att det inte 

finns något stöd som visar att autonomi påverkar de upplevda psykologiska tillstånden och 

resultaten (arbetstillfredsställelse) (Jacobsen och Thorsvik, 2002). 

 Forde och Slaters (2008) studie visar att av variablerna anställningsotrygghet, 

arbetsuppgifter, arbetstid och karriärmöjligheter, är det endast ”Arbetstid” som inte visar ett 

signifikant samband med lägre arbetstillfredsställelse hos bemanningsanställda än 

jämförelsegruppen. Vad gäller då för upplevd autonomi av arbetstid?  

 Trots att Bemanningsföretagen (2017) årliga medarbetarundersökning rapporterar att 8 

av 10 bemanningsanställda trivs “ganska eller mycket bra” på sin arbetsplats så tyder Aletraris 

(2010) resultat på att arbetstillfredsställelsen för bemanningsanställda är signifikant lägre än 

för individer med annan anställningsform.  
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Syfte 

Syftet med den aktuella studien är att undersöka om det finns ett samband mellan 

bemanningsanställdas arbetstillfredsställelse och upplevd anställningsotrygghet samt att 

undersöka mönster i bemanningsanställdas upplevda kontroll över sin arbetstid.  

 

Frågeställningar  

● Finns det ett samband mellan upplevda anställningsotrygghet och 

bemanningsanställdas arbetstillfredsställelse? 

● Hur upplever bemanningsanställda kontroll över sina arbetstider?  

 

Hypotes 

 Det finns en negativ korrelation mellan anställningsotrygghet och 

bemanningsanställdas arbetstillfredsställelse. 

 

 

 

Metod 

 

Deltagare 

 I studien deltog totalt 54 respondenter, 40 personer identifierade sig som kvinnor 

(74%), 13 identifierade sig som män (24%) och 1 person identifierade sig som annat (2%).  

Av studiens totalt 54 respondenter uppgav 12 att de var “Heltids/Tillsvidareanställd” (22%), 

37 uppgav att de var “Deltids/Timanställd” (69%), 2  uppgav sig ha “Provanställning” (4%) 

och 3 uppgav sig ha “Annan” anställning (6%).  

Instrument 

 Ett onlinebaserat frågeformulär som mätte arbetstillfredsställelse, 

anställningsotrygghet och upplevd kontroll över arbetstid användes. Enkäten distribuerades 

via sociala medier och undersökningens första del bestod av demografiska frågor om 

könstillhörighet och vilken typ av anställningsform respondenterna hade. Till 
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könstillhörigheten fanns fyra (4) svarsalternativ: “Kvinna”, “Man”, “Annat” och “Vill ej 

uppge”.  

Till anställningsformer fanns fyra (4) svarsalternativ: “Tillsvidareanställning/Fast 

anställning”, “Deltidsanställning/Timanställning”, “Provanställning” och “Annan”.  

 

Arbetstillfredsställelse. Enkätens andra del var ämnad att mäta arbetstillfredsställelse. Ett väl 

beprövat mätinstrument valdes för att säkerställa testets validitet och reliabilitet, en svensk 

översättning av Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ), översatt av Lars Nystedt på 

Stockholms Universitet. Testet anses ha hög reliabilitet, konvergent validitet och 

konstruktvaliditet (Weiss et al., 1967). Enkäten består av 20 påståenden som delar upp 

arbetstillfredsställelse i yttre och inre och generell arbetstillfredsställelse. Av dessa 20 frågor 

behandlar 12 påståenden inre arbetstillfredsställelse, 6 frågor yttre arbetstillfredsställelse och 

kvarstående 2 frågor generell arbetstillfredsställelse. Svarsalternativen går i en femgradig 

självskattningsskala med “jag är mycket missnöjd med denna aspekten av mitt jobb” till “jag 

är mycket tillfreds med denna aspekten av mitt jobb”. Exempel på påståenden från MSQ är 

“Att få arbeta med uppgifter som inte strider mot min övertygelse” och “Möjlighet att kunna 

avancera i yrken”. Cronbach’s alpha i denna studie var 0,93. 

 

Anställningsotrygghet. Anställningsotrygghet mättes med Hellgren, Sverke & 

Isakssons (1999) metod. Fem påståenden som fokuserar på arbetstagarnas perception och oro 

för huruvida de har möjlighet att behålla sina jobb mäts. Exempel på påståenden är “Du är 

osäker på din framtida anställning” och “Du skulle önska en högre grad av 

anställningstrygghet”. Svarsalternativen sträcker sig på en självskattad skala från 1 till 4 där 1 

innebär “Instämmer inte alls” och 4 innebär “Instämmer helt”. Höga poäng indikerar på högre 

nivåer av anställningsotrygghet. Ett svarsalternativ formulerades som “Vet ej/Har ingen åsikt” 

och gav 0 poäng. Cronbach’s alpha i denna studie var 0,72.   

Kontroll över arbetstider. Analysen av respondenternas upplevda kontroll över sina 

arbetstider blev av kvalitativ karaktär och analyserades med tematisk innehållsanalys. De 

öppna frågorna utformades att ge en bredare förståelse för respondentens subjektiva 
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upplevelse och utformades utan givna svarsalternativ (Trost, 2007). Enkätens öppna frågor 

ställdes sist i enkätundersökningen och är beskrivna enligt nedan:  

1) Beskriv hur tillfreds du är med antalet timmar du arbetar i månaden? Varför/Varför 

inte? 

2) Berätta på vilket sätt Du kan påverka hur många timmar Du arbetar på en månad? 

Procedur 

 Enkäten skapades i onlineprogrammet Sunet Survey och låg ute till förfogande via en 

länk i början av maj 2018. En mindre pilotstudie genomfördes för att ge en indikation på hur 

den upplevdes, om frågorna var lätta att förstå, och om det fanns andra synpunkter och frågor. 

Pilotstudien genomfördes av tre respondenter som jobbar inom bemanningsföretag, där två 

har tillsvidareanställning och en jobbar som timanställd. Respondenterna till pilotstudien 

valdes genom ett bekvämlighetsurval.  

Efter avslutad pilotstudie distribuerades den webbaserade enkäten ut till bemanningsanställda 

som tros vara intressanta för studien och som tros kunna besvara forskningsfrågan genom ett 

målinriktat bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Enkäten distribuerades via sociala medier 

där Facebook i huvudsak användes som en urvalsplattform. Forskningsansvariga sökte 

medlemskap i slutna bemanningsgrupper. Av nio sökta grupper blev vi antagna till tre där 

enkäten lades upp.  Enkäten låg tillgänglig på hemsidorna i sex dagar innan datainsamlingen 

avslutades. Forskaransvarigas förförståelse och egna åsikter skrevs ner i ett separat dokument 

innan påbörjad bearbetning av kvalitativ data för att öka resultatens tillförlitlighet. Ingen av 

forskaransvariga arbetar eller har tidigare arbetat med bemanning. 

 

Etiska övervägande 

 Enkätundersökningen introducerades med ett informationsblad om vilka 

forskningsansvariga är, att dessa vid tillfället studerar vid Lunds Universitet, samt en 

presentation av studiens syfte. Vidare informerades att deltagandet i studien är frivilligt, att 

respondenterna när som helst kan avbryta, samt en försäkran om respondenternas fulla 

anonymitet. Informationsbladet innehöll även information om att svarsuppgifterna skulle 

behandlas med största möjliga konfidentialitet och att datan endast skulle användas för 
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forskningens ändamål. Kontaktinformation till forskningsansvariga fanns även tillgängligt på 

informationsbladet om deltagarna hade eventuella frågor eller bekymmer (se bilaga 1). 

 

Dataanalys 

 Korrelationsanalys mellan arbetstillfredsställelse och anställningsotrygghet gjordes i 

programmet  SPSS version .25. Vid inmatningen av data var båda forskningsansvariga 

närvarande för att minska risken för felregistrering. 

Den kvalitativa datan för upplevelsen av kontroll av arbetstimmar analyserades och 

bearbetades deduktivt med Braun och Clarkes (2006) stegvisa innehållsanalys. 

Intrabedömmarreliabilitet (stabilitet) testades genom att samma forskningsansvarig fick 

samma resultat av koder vid upprepade försök. Interbedömmar reliabilitet (tillförlitlighet) 

testades genom att samma svar kodades under samma kategorier av båda forskningsansvariga.  

1) Inledningsvis lästes svaren igenom för att ge en helhetsuppfattning om svarens karaktär. De 

svar som ej rörde frågeställningen ogiltigförklarades och plockades bort. 2) De kvarstående 

svaren organiserades genom kodning utifrån innehåll som tolkades som intressant för 

frågeställningen. 3) Vidare sorterades de olika kodernas innehåll i kategorier (teman). Olika 

koder analyserades och kombinerades till att skapa huvudkategorier och underkategorier. 4) 

Kategorierna reviderades till att innehålla data som går ihop meningsfullt med klara och 

identifierbar distinktion mellan teman. 5) Kategorierna definierades genom att identifiera 

essensen av varje temas innehåll. 6) Slutligen relaterades kategorierna till varandra med fokus 

på likheter och skillnader för att söka efter mönster och besluta hur kategorierna är relaterade 

till varandra. De redovisas i en figur under resultat 

 

Resultat 

Kvantitativa resultat 

Relationen mellan upplevd anställningsotrygghet (mätt med Hellgren, Sverke & 

Isakssons frågeställningar, 1999) och generell arbetstillfredsställelse (mätt med Minnesota 

Satisfaction Questionnaire, MSQ) analyserades genom en korrelationsanalys. Först 
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genomfördes tester för att säkerställa att antaganden om outliers, normalfördelning, linjär 

korrelation och homoskedasticitet uppfylldes. Då dessa antaganden var uppfyllda valdes 

Pearson korrelationskoefficient (r), vilken användes genom att dividera variablernas 

kovarians med produkten av dess standarddeviationer (Pallant, 2013). Generell 

arbetstillfredsställelse aggregerades genom att addera summan av variablerna inre och yttre 

arbetstillfredsställelse. 

  Resultatet visade att det fanns en stark, negativ korrelation mellan de två variablerna, 

r= -.632, n= 54, p <.001 där höga värden på den ena variabeln (anställningsotrygghet) hänger 

samman med låga värden på den andra variabeln (generell arbetstillfredsställelse). Vidare var 

måttet R2 Linear = 0,40 vilket visar hur mycket av variationen i den beroende variabeln som 

förklaras av den oberoende variabeln.  

Anställningsotrygghet visade även en stark negativ korrelation med inre arbetstillfredsställelse 

r= -.535, n= 54, p <.001 och yttre arbetstillfredsställelse r= -.668, n= 54, p <.001  

Tabell 1: Sammanfattar korrelation mellan variablerna anställningsotrygghet och inre arbetstillfredsställelse, 

yttre arbetstillfredsställelse samt generell arbetstillfredsställelse. 

Kvalitativa resultat 

 Svarsfrekvensen för första öppna frågan “Beskriv hur tillfreds du är med antalet 

timmar du arbetar i månaden? Varför/Varför inte?” var 69% (N=37) varav åtta svar 

ogiltigförklarades.  
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Av de 29 kvarstående uppgav 24% (N=7) att de hade en tillsvidareanställning/fast anställning 

och 76% (N=22) uppgav sig som timanställda/deltidsanställda, provanställda och annat 

(tillfälligt anställda).  

 Tillsvidareanställd Tillfälligt anställd Total 

Tillfreds 57% (N=4) 82% (N=18) 76% (N=22) 

Ej tillfreds 43% (N=3) 18% (N=4) 24% (N=7) 

Total 24% (N=7) 76% (N=22)  

Tabell 2: Sammanfattar antal respondenter och procentsats  

 

 

 

Figur 2: Kategorin Tillfreds samt antal respondenter som  uppgivit sig som tillfreds utan att nämna orsak, och 

dess underkategorier beskrivande respondenternas tillfredsställelse samt antal respondenter som uppgivit orsak 

till sin tillfredsställelse. 
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Figur 3: Kategorin Ej tillfreds och dess underkategorier beskrivande respondenternas otillfredsställelse samt 

antal respondenter som uppgivit orsak till sin otillfredsställelse. 

 

Tillfreds med antalet arbetade timmar i månaden 

 Nedan följer en sammanställning av de funna kategorier beskrivande 

bemanningsanställdas tillfredsställelse med antalet arbetade timmar i månaden. 

 

 Flexibilitet. Huvudkategori som beskriver respondents tillfredsställelse på grund av 

flexibla arbetstimmar och det självbestämmande att lägga upp sitt egna arbetsschema som 

medföljer. “Jag är mycket tillfreds över antalet timmar. Jag har stor frihet att bestämma själv 

över hur många timmar som jag vill arbeta.” 

 

 Familjeliv. Kategorin beskriver respondents tillfredsställelse på grund av möjligheten 

att kunna kombinera arbete med föräldraskap. 

 

 Studier vid sidan om arbetet. Beskriver tillfredsställelse på grund av möjligheten att 

kombinera arbete med studier. “Arbetar på timmar vid behov vid sidan om studierna och är 
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väldigt tillfredsställd eftersom jag själv kan bestämma när jag vill arbeta.” 

 

Extrajobb. Beskriver tillfredsställelse med möjligheten att kombinera arbete med 

annan sysselsättning.  

 

 Överskott av timmar. Beskriver en stor mängd tillgängliga arbetstimmar. “Får så 

mycket jag vill ha och mer finns.” 

 

Ej tillfreds med antalet arbetade timmar i månaden 

 Nedan följer en sammanställning av de funna kategorier beskrivande 

bemanningsanställdas otillfredsställelse med antalet arbetade timmar i månaden. 

 

 För få timmar. Kategorin beskriver anledningen till respondenternas uteblivna 

tillfredsställelse som få timmar hos den nuvarande arbetsgivaren. 

 

Oregelbundna och oattraktiva timmar. Beskriver anledningen som oregelbundna 

och oattraktiva timmar definierade som: “[...] De timmar och skift som de "riktiga anställda" 

inte vill ha.” 

 

Oproportionerligt många timmar till en låg lön. Beskriver utebliven 

tillfredsställelse då lönen upplevs som låg trots att respondenten arbetar många timmar. 

”Arbetar 40 tim/v och jag hade gärna arbetat mindre om jag inte varit ekonomiskt beroende. 

Olika krämpor som kommit med åldern gör att det varit skönt att arbeta färre timmar.”  

 

Resultat av upplevd påverkan på arbetstid 

 Svarsfrekvensen för andra öppna frågan “Berätta på vilket sätt Du kan påverka hur 

många timmar Du arbetar på en månad?” var 59% (N=32) varav ett svar ogiltigförklarades.  

Av de 31 kvarstående uppgav 29% (N=9) att de var tillsvidareanställda/fast anställda och 71% 

(N=22) uppgav sig som timanställda/deltidsanställda, provanställda och annat. 
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 Tillsvidareanställd/fast 

anställning 

Tillfälligt anställd 

Kan ej påverka/liten  

påverkan 

1 4 

Anmäla tillgänglighet 1 4 

Överenskommelse med 

chef/personaladmin 

1 2 

Påverka själv 1 5 

Tacka ja/nej till förfrågan 1 5 

Efterfråga timmar 1 1 

Flextid 4  

Beror på kundföretaget  1 

Vet ej  1 

Total 10 23 

Tabell 3: Respondenternas beskrivna påverkan på antalet arbetstimmar. Siffror i svarsfälten anger antalet svar 

angivna av respondenter (N) 

 

Påverkar själv. Beskriver att respondenten har möjlighet att påverka och bestämma 

själv hur många timmar hen arbetar. “Jag själv bestämmer hur många events jag vill köra på.” 

 

Anmäla tillgänglighet. Beskriver att respondenten anmäler de dagar och tider hen är 

tillgänglig för arbete till Bemanningsföretaget. “Jag anmäler min egen tillgänglighet för jobb.” 

“Lägger själv in när jag är tillgänglig. Kan ta ledigt mitt i veckan om jag vill.” 
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Överenskommelse med chef/personaladministratör. Beskriver att respondenten 

kommunicerar direkt med chef eller personaladministratör om antalet timmar hen arbetar. 

“Jag har en öppen dialog med min närmsta chef där vi tillsammans bestämmer hur många 

timmar jag ska arbeta.” 

 

Tacka ja/nej till förfrågan.  Beskriver att respondenten har möjlighet att påverka 

genom att antingen tacka ja eller tacka nej till bemanningsföretagets föreslagna arbetspass. 

“Kan säga nej till att arbeta timmarna man blir erbjuden, dock kan det leda till att man inte 

blir erbjuden först nästa gång.” “Genom att tacka ja till så mkt som möjligt så får man mer 

jobb då man visat sig vilja arbeta.” “Kan tacka ja när dom ringer in en samma dag om nån är 

sjuk.” “Genom att ta alla pass som ingen annan vill ha, med usel lön, usla tider och långt 

hemifrån.” 

  

Efterfråga timmar. Beskriver att respondenten själv kan påverka genom att efterfråga 

fler timmar. “Jag kan fråga om fler timmar. Inte vara rädd att prova nått nytt.” 

 

Flextid. Beskriver att respondenten kan påverka antalet timmar de arbetar via flextid, 

till exempel genom att arbeta övertid. “Kan arbeta över eller gå tidigare och på så sätt arbeta 

mer/mindre. Sen har vi aktiviteter som gör att jag arbetar fler timmar vissa månader, men de 

läggs som flex så kan ta ut de vid andra tillfällen. “ 

 

Beror på kundföretaget. Beskriver att det är beroende på kundföretaget hur 

respondenten har möjlighet att påverka. “Det beror helt på jobbet och kulturen (t.ex. vilket 

land jag jobbar, företagets kulturella bakgrund osv.)” 

 

Diskussion 

Korrelationsanalys 

 Flertalet studier visar på att arbetstillfredsställelse och anställningstrygghet är nära 
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kopplade till varandra (Olofsdotter, 2011; De Cuyper och De Witte, 2006). Resultatet går i 

linje med Aletraris (2010) studie som kartlägger anställningsotrygghetens omfattande 

betydelse för arbetstagares upplevda arbetstillfredsställelse. Vad det beträffar intern och 

extern tillfredsställelse indikerade resultaten från Minnesota Satisfaction Questionnaire 

(MSQ) på marginella skillnader i samband med anställningsotrygghet. 

Korrelationskoefficienten för inre arbetstillfredsställelse är (r = -.535) och för yttre 

arbetstillfredsställelse är den (r = -.668). Angående MSQ tydliggör Weiss (1967) att 

människor har olika behov och blir tillfredsställda av olika anledningar. Vidare visar 

Herzbergs tvåfaktorteori (1959) på att externa faktorer (hygienfaktorer) är i hög grad 

väsentliga för en individs tillfredsställelse. För den aktuella studien kan det innebära att 

bemanningsurvalet upplever ett missnöje för externa faktorer såsom lön, arbetsvillkor och 

ledarskap, vilket gav upphov till den starka negativa korrelationen mellan yttre 

arbetstillfredsställelse och anställningstrygghet. Vidare är det rimligt att anta att 

anställningsotrygghet är en hygienfaktor i sig. Då intern och extern arbetstillfredsställelse 

tycks visa på liknande styrka i samband med anställningsotrygghet, kan vi dock inte säga med 

säkerhet vilka aspekter som är bakomliggande till studiens resultat.  

Med anledning av studiens resultat kan vi ej förkasta nollhypotesen. Hypotes 1: Det finns en 

negativ korrelation mellan bemanningsanställdas anställningstrygghet och 

arbetstillfredsställelse. 

 

Kvalitativa resultat 

  Respondenter som upplevde tillfredsställelse över sina arbetstimmar betonade särskilt 

flexibilitet och självbestämmande som bemanningsanställningens största fördel. Deltagarna 

uppgav frihet och möjligheten att kunna påverka schemaläggningen av sitt arbetet som direkta 

anledningar till tillfredsställelse, vilket går i enlighet med Hackman och Oldhams (1980) 

modell. Det bör påpekas att den aktuella studien inte undersökt respondenternas upplevda 

ansvar för resultat av sitt arbete, eller möjligheten att kunna påverka hur arbetet ska 

genomföras, vilket enligt modellen är det känslomässiga tillstånd som kopplar samman 

autonomi och arbetstillfredsställelse. 

 Trots kritik om brist på forskning hur autonomi påverkar arbetstillfredsställelse 
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(Jacobsen & Thorsvik, 2002) ger den kvalitativa datan ett inre perspektiv som tyder på att 

autonomi har viss betydelse för de anställdas tillfredsställelse. Detta går i linje med Forde och 

Slaters (2008) forskning där flertalet variabler undersökts, och “arbetstid” är den enda 

variabel som inte visar ett signifikant samband med låg arbetstillfredsställelse för 

bemanningsanställda. Detta tror vi kan bero på individens upplevda inflytande av sin 

arbetstid. Medarbetare inom bemanningsbranschen med möjlighet att kunna påverka när och 

hur mycket de vill arbeta, tror vi just därför tenderar ha högre arbetstillfredsställelse på 

variabeln arbetstid. 

  Flertalet av de respondenter som uppgav sig vara tillfreds med antalet arbetstimmar 

betonade även att de hade möjlighet att påverka antalet timmar de arbetar. Resultaten är i 

enlighet med Aletraris (2010) resultat att kontroll över arbetets varaktighet och autonomi är 

viktiga moderatorvariabler för huruvida arbetstagaren upplever arbetstillfredsställelse. Dock 

har den tematiska analysen inte gett nog underlag till att undersöka styrkan av upplevd 

påverkan av arbetstider, vilket gör det svårt att uttala sig om hur mycket moderatorvariablerna 

faktiskt påverkar arbetstillfredsställelsen hos de bemanningsanställda. Analysen visar endast 

på att det finns ett mönster av intresse beskrivande respondenternas subjektiva upplevelse av 

kontroll och självbestämmande. 

 Otillfredsställda respondenter redogjorde för låg lön i proportion till många 

arbetstimmar, för få arbetstimmar för en möjlighet att arbeta in en hållbar lön samt oattraktiva 

och oregelbundna arbetsskift långt hemifrån. Dessa anledningar till otillfredsställelse kan i 

enlighet med tvåfaktorteorin (Herzberg, 1951) förklaras som grundläggande krav som kan 

leda till otillfredsställelse och minskad arbetsglädje om de inte tillgodoses.  

 Problemformuleringen innefattar ett antagande om att tillsvidareanställda och tillfälligt 

anställda har olika villkor för självbestämmande över sina arbetstimmar. Antagandet är att 

villkoren avgörs av graden av frihet de har i sina anställningar i relation till faktorer som 

påverkar arbetstillfredsställelse, däribland lön, (Kalleberg, 1977, Lindell, 1982) som ökar den 

yttre motivationen och är grundläggande för ett arbete men ger inte en ökad grad av 

tillfredsställelse och motivation (Herzberg, 1959). Resultat av insamlad kvalitativ data från 

den andra öppna frågan tyder på att de två grupperna inte har samma förutsättningar. Både 

tillsvidare- och tillfälligt anställda betonar kategorier med tonvikt på flexibilitet (flextid och 
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flexibla timmar) som huvudmetod för kontroll över antal arbetstimmar. Dock uppger en stor 

del av urvalet att tillfredsställelsen grundas i att bemanningsanställningen inte utgör deras 

huvudsakliga inkomstkälla. Detta är något som gör utgångspunkterna olika eftersom de 

tillsvidareanställda tvärtemot betonar ett tillstånd där de är beroende av arbetstimmarna ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Därför är det passande att analysera urvalet dels som en grupp, 

bemanningsanställda som helhet, men också som två grupper uppdelade efter respondenter 

med tillsvidareanställning och efter dem som är tillfälligt anställda. Gruppen tillfälligt 

anställda stod för 76% av det totala urvalet, och 82% av dessa uppgav att de var tillfreds med 

antalet arbetstimmar. Eftersom gruppen även innefattar anställningsformen timanställda är det 

rimligt att anta att dessa respondenter i högre grad kan påverka sina arbetstider, vilket har 

beskrivits som en bidragande faktor till de bemanningsanställdas arbetstillfredsställelse.  

I gruppen med tillsvidareanställda var spridningen jämnare. 57% var tillfreds och 43% 

var ej tillfreds. Viktigt att notera är återigen den låga svarsfrekvensen, där endast 24% av 

urvalet tillhörde gruppen tillsvidareanställda. En ojämn fördelning mellan grupperna i 

samband med en liten andel respondenter gör det inte möjligt att med säkerhet kunna dra 

någon slutsats om skillnader mellan grupperna. Utifrån de svar vi fått och den subjektiva 

upplevelse respondenterna förmedlat skiljer sig resultatet från de Graaf-Zijls (2012) resultat 

att arbetstagare med fasta arbetstider (regular) hade generellt högre arbetstillfredsställelse än 

tillfälligt anställda utan fasta arbetstider (on-call). Visserligen var orsaken till den låga 

arbetstillfredsställelsen i de Graaf-Zijls (2012) studie huvudsakligen arbetets innehåll, men i 

denna studie visar resultaten på att tillfälligt anställda åtminstone tycks vara mer tillfreds vad 

det beträffar kontrollen över arbetstimmar än tillsvidareanställda.  

 Det var jämnt mellan grupperna i rapporteringen av låg lön i relation till arbetstimmar 

som bidragande faktor till otillfredsställelse. Det är vår uppfattning att fördelningen eventuellt 

kunnat se annorlunda ut vid högre svarsfrekvens av tillsvidareanställda, då de i större grad än 

timanställda rimligtvis skulle rapportera om för många arbetade timmar i relation till lönen 

eftersom det tycks vara den variabel som betonas för tillsvidareanställda i de funna mönstren 

och i relation till att lön tycks vara en modererande variabel utifrån tvåfaktorteroin (Herzberg, 

1959). 
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Även spridningen av rapporterade tillvägagångssätt att påverka antalet arbetstimmar 

var jämn mellan grupperna, även om tillsvidareanställda uppgav flextid lite oftare och 

tillfälligt anställda uppgav egen påverkan och att tacka ja/nej till förfrågningar lite oftare strax 

före att anmäla tillgänglighet och kan ej/liten påverkan. 

   

Metoddiskussion 

 En av de huvudsakliga fördelarna med en enkätundersökning är att den når ut till en 

stor skara individer på kort och effektiv tid. Dock föreligger risken med en webbenkät att 

svarsfrekvensen blir tämligen låg och minskar undersökningens trovärdighet väsentligt (Trost, 

2007), vilket också var fallet i denna studie.  

 Genom enkäten får respondenten en kort och relativt opersonlig relation till forskaren 

(Bryman, 1997), vilket vi tror resulterade i att respondenterna svarade mer uppriktigt och 

ohämmat på undersökningsfrågorna. Vidare tror vi att deltagarnas rätt till anonymitet bidrar 

till en starkare uppriktighet hos dessa, i synnerhet då de svarar på frågor som berör 

arbetstillfredsställelse och anställningstrygghet hos sin nuvarande arbetsgivare. Dessutom kan 

undersökningen med enkelhet anpassas efter respondentens behov, det vill säga att hen själv 

kunde bestämma om, var, när och hur de ville besvara frågorna. Dock kan en tänka sig att en 

opersonlig kontakt även kan vara till studiens nackdel då forskningsansvariga inte med 

säkerhet kan veta att personen som var ämnad att få enkäten var samma person som besvarade 

den. Skulle exempelvis en tänkt respondent vilja vidarebefordra webbenkäten till en icke-

bemanningsanställd, hade detta varit fullt möjligt utan vår vetskap eller kontroll, vilket hade 

utgjort ett stort hot mot undersökningens validitet (Ejlertsson, 2005).  

 Enkätundersökningar kan ibland uppfattas som ett tämligen oflexibelt instrument där 

respondenten i många fall tvingas hållas inom ramar som forskningsansvariga fastställt (Trost, 

2007). Den aktuella studien kompletterade enkätundersökningen med två öppna frågor för att 

kunna erhålla mer nyanserade svar, och för att inte gå miste om insiktsfull information och 

vinklingar i svaren som annars hade kunnat gå förlorade. Metodvalet motiverades därför av 

att det är den mest lämpliga för studiens syfte och frågeställningar, samt för att erhålla både 

kvantitativ och kvalitativ data inom den tillgängliga resurs- och tidsramen.  
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Reliabilitet och validitet 

 Rörande den föreliggande studiens reliabilitet för den kvantitativa delen kan den 

interna konsistensen anses vara tillförlitlig. Cronbach’s alpha (α) för MSQ var 0,93 och för 

Anställningsotrygghet var Cronbach’s alpha (α) 0.72. Vidare gjordes ett försök att öka 

studiens reliabilitet genom att testa frågornas tydlighet. Detta gjordes genom en mindre 

pilotstudie där det vi ville fastställa att frågor ställdes på ett begripligt sätt och tolkades på ett 

liknande sätt av olika deltagare, för att undvika slumpmässiga svar. Frågornas konstruktion 

för studiens kvantitativa del kan anses som tillförlitlig då kriterium för svarsalternativen var 

tydliga och lämnade inget utrymme för bedömarens subjektiva tolkning. 

 För att öka validiteten valdes väl beprövade mätinstrument i form av MSQ och 

Hellgren, Sverke & Isakssons (1999) frågor om anställningsotrygghet. Vad det beträffar 

studiens inre validitet kan denna anses som god, då de teoretiska begreppen 

”arbetstillfredsställelse” och ”anställningsotrygghet” har definierats och klargjorts för att 

stämma överens med den operationella definitionen från mätinstrumenten.  

 Den yttre validiteten kan delvis ifrågasättas då svarsfrekvensen var tämligen låg 

(N=54) och urvalet baserades på ett bekvämlighetsurval. Detta gör det synnerligen svårt att 

dra generella slutsatser och med säkerhet kunna säga att resultatet kan generaliseras att gälla 

andra bemanningsanställda i andra situationer än de som presentera i studien. Trots att 

resultaten inte är generaliserbara skulle de ändå kunna ge en indikation på deltagarnas 

uppfattning om arbetstillfredsställelse och anställningsotrygghet. 

Stabilitet och tillförlitlighet 

 Rörande studiens kvalitativa del har forskningsansvariga vid tolkning av resultat varit 

medvetna om den egna förförståelsen, tolkningar och bias. En ansats att öka resultatens 

tillförlitlighet gjordes genom att tydliga tolkningsregler enligt tematisk innehållsanalys 

tillämpades. Stabiliteten undersöktes genom att kontrollera intrabedömarreliabilitet, en av 

forskningsansvariga gjorde upprepade kodningar av materialet för att säkerställa att 

kodningarna blev likadana varje gång. För att öka graden av tillförlitlighet undersöktes 

interbedrömarreliabilitet med hjälp av upprepad verifiering av kategoriseringar. Detta gjordes 

genom kodning och tematisering i två etapper av vardera forskningsansvarig för att sedan 
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jämföra resultaten. Bedömningens neutralitet kontrollerades genom beaktning av förförståelse 

och egen reflektion. Frågorna formulerades till öppna för att underlätta mätningen av det som 

var avsett att mätas. Den mindre pilotstudien användes för att testa språket och begripligheten 

av de öppna frågorna.   

Studiens styrkor och begränsningar 

 Föreliggande studies främsta styrka är att den tillför ett inre perspektiv från studiens 

deltagare som bidrar till kunskap om individernas faktiska och subjektiva upplevelser. Vidare 

ger den kvalitativa analysen en förankring i empirin där deltagarnas inifrånperspektiv skildras, 

vilket ger ett djup åt studien. Studiens resultat visar på en signifikant negativ korrelation 

mellan anställningsotrygghet och arbetstillfredsställelse. 

 Studiens största begränsning är den låga svarsfrekvensen (N=54), vilket gör det 

problematiskt att kunna säkerställa tillförlitliga resultat eller generella slutsatser. Trots att 

analysen genom Pearsons korrelationskoefficient (r) visade på ett starkt negativt samband 

mellan anställningsotrygghet och arbetstillfredsställelse, kan en inte bortse från att resultatet 

eventuellt kunnat se annorlunda ut vid en större studie. Detta innebär att resultaten inte går att 

generalisera till en större population, utan endast ger en indikation på hur sambandet skulle 

kunna se ut.  

 Ytterligare en aspekt som påverkar generaliserbarheten är urvalsmetoden. Då de 

tidsmässiga resurserna för datainsamlingen var knappa valdes urvalet att avgränsas till 

bemanningsanställda som var medlemmar i slutna facebookgrupper för att påskynda 

insamlingen. Detta kan innebära att urvalet eventuellt kan vara en relativt homogen grupp, 

vilket innebär att resultaten från undersökningen inte behöver ge en representativ bild av 

populationen. Faktorer som ålder, personlighetstyp eller organisatorisk roll varken kartlades 

eller mättes i föreliggande studie, vilket innebär att dessa variabler inte kunde kontrolleras för 

i urvalet. Ett bekvämlighetsurval gör det svårt att säga vilken population som respondenterna 

representerar. 

 Slutligen är det viktigt att ha i åtanke att en korrelationsanalys endast är beskrivande 

för en relation mellan variabler. För att kunna yttra sig om kausalitet, eller bevisande av 

orsakssamband, krävs andra metoder. Vid ett större urval hade det varit möjligt att göra en 
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bivariat regressionsanalys, vilket hade kunnat visa effekten av den ena variabeln i relation till 

den andra, vilket hade gett mer styrka till den aktuella studien. 

Framtida forskning 

 Föreliggande studie anses endast vara ett litet bidrag till forskningen genom att ge en 

indikation på bemanningsanställdas upplevda tillfredsställelse och dess korrelation med 

anställningostrygghet. Även de bemanningsanställdas upplevda kontroll och möjlighet att 

påverka sin arbetstid har genom undersökningen skildrats. Förslag på framtida forskning är en 

fördjupning i bemanningsanställdas perception av arbetstillfredsställelse eller 

anställningsotrygghet, förslagsvis genom intervjustudier. Intressant att undersöka vidare hade 

varit anställdas arbetstillfredsställelse i relation till andra variabler, till exempel lön eller 

interpersonella relationer på bemanningsföretag och kundföretag. Vidare hade det även varit 

intressant att göra en jämförande studie som belyser skillnader mellan olika grupper inom 

bemanningsföretag, till exempel män och kvinnor, deltids- och heltidsanställda eller 

skillnader för olika chefspositioner. Framtida studier bör generera ett större urval för att kunna 

generalisera resultaten till ett bredare spektrum.   

Slutsatser  

 Föreliggande studie ämnade till att öka förståelsen för bemanningsanställdas 

tillfredsställelse med sin arbetstid och hur de upplever att de kan påverka sitt arbetsschema. 

Den främsta slutsatsen av undersökningen är att det finns ett starkt negativt samband mellan 

arbetstillfredsställelse och anställningsotrygghet för bemanningsanställda. Respondenterna 

beskriver en delad bild av tillfredsställelse med sina arbetstider och upplevd möjlighet till 

påverkan av sitt arbetsschema. De som var tillfreds med sina arbetstimmar beskrev en 

arbetstillvaro där flexibilitet var en stor fördel då möjligheten till studier, bisysslor och 

familjeliv var god. Respondenterna som upplevde sig vara otillfredsställda med antalet 

arbetstimmar i månaden angav att de önskade jobba mer, eller att lönen var oproportionerlig 

till antalet jobbade timmar. Tidigare studier indikerar på att bemanningsanställda generellt 

känner mindre arbetstillfredsställelse och anställningssäkerhet, men att flexibiliteten är till den 

anställdes fördel, vilket föreliggande studie delvis kan bekräfta. Därmed bidrar den till den 

befintliga forskningen till bemanningsanställdas arbetssituation.  
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Bilaga 1. Informationsbrev 

 

Hej! 

 

Vi heter Amanda Visterlind och Nellie Nilsson och studerar psykologi vid Lunds Universitet. 

Vi läser sista terminen vilket innebär att vi nu skriver kandidatuppsats.  

 

Syftet med vår studie är att undersöka sambandet mellan bemanningsanställdas 

anställningstrygghet i förhållande till arbetstillfredsställelsen på sin arbetsplats. 

Ditt deltagande i vår studie är helt frivilligt, och Du kan avbryta undersökningen när som 

helst. Du kommer att förbli anonym och alla svar kommer behandlas med största 

konfidentialitet och kommer endast att användas till forskningens ändamål. Arbetsgivaren har 

inte varit inblandad i val av frågor. 

 

Du kan fylla i enkäten när som helst fram till vecka 19 dock senast 8 maj 

Vi är oerhört tacksamma för just Din medverkan! 

Du når oss på 

 

Amanda Visterlind    

tlv14avi@student.lu.se   

 

Nellie Nilsson 

eng12nn2@student.lu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tlv14avi@student.lu.se
mailto:eng12nn2@student.lu.se
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Bilaga 2. Enkätfrågor 

 

 

Vilket kön identifierar Du Dig med?  

 

● Kvinna 

● Man 

● Annat  

● Vill ej uppge 

 

 Vilken typ av anställningsform har Du?  

 

● Tillsvidareanställning/Fast anställning 

● Deltidsanställning/Timanställning 

● Provanställning 

● Annan  

 

 

Nedan följer påståenden angående Din arbetstillfredsställelse. 

Klicka på det alternativ som stämmer bäst in på Dig. 

 

1. Att vara sysselsatt hela tiden 

● Jag är mycket missnöjd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är missnöjd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag kan inte bestämma om jag är tillfredsställt eller ej med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är tillfredsställd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag ät mycket tillfredsställd med denna aspekt av mitt jobb 

 

      2.    Möjligheten att få arbeta ensam 

● Jag är mycket missnöjd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är missnöjd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag kan inte bestämma om jag är tillfredsställt eller ej med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är tillfredsställd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är mycket tillfredsställd med denna aspekt av mitt jobb 

 

      3.  Att få arbeta med olika uppgifter från tid till annan 
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● Jag är mycket missnöjd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är missnöjd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag kan inte bestämma om jag är tillfredsställt eller ej med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är tillfredsställd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är mycket tillfredsställd med denna aspekt av mitt jobb 

 

       4.  Den sociala positionen i samhället som följer med mitt jobb 

● Jag är mycket missnöjd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är missnöjd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag kan inte bestämma om jag är tillfredsställt eller ej med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är tillfredsställd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är mycket tillfredsställd med denna aspekt av mitt jobb 

 

       5.  Sättet som min chef behandlar underställda på 

● Jag är mycket missnöjd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är missnöjd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag kan inte bestämma om jag är tillfredsställt eller ej med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är tillfredsställd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är mycket tillfredsställd med denna aspekt av mitt jobb 

 

       6.  Min närmaste chefs kompetens i att fatta beslut 

● Jag är mycket missnöjd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är missnöjd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag kan inte bestämma om jag är tillfredsställt eller ej med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är tillfredsställd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är mycket tillfredsställd med denna aspekt av mitt jobb 

 

       7.  Att få arbeta med uppgifter som inte strider mot min övertygelse 

● Jag är mycket missnöjd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är missnöjd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag kan inte bestämma om jag är tillfredsställt eller ej med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är tillfredsställd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är mycket tillfredsställd med denna aspekt av mitt jobb 

 

       8.    Anställningstryggheten 

● Jag är mycket missnöjd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är missnöjd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag kan inte bestämma om jag är tillfredsställt eller ej med denna aspekt av mitt jobb 
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● Jag är tillfredsställd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är mycket tillfredsställd med denna aspekt av mitt jobb 

 

       9.   Möjligheten att få göra ett jobb som andra har nytta/glädje av 

● Jag är mycket missnöjd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är missnöjd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag kan inte bestämma om jag är tillfredsställt eller ej med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är tillfredsställd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är mycket tillfredsställd med denna aspekt av mitt jobb 

 

      10.    Möjligheten att få tala om för andra vad de ska göra 

● Jag är mycket missnöjd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är missnöjd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag kan inte bestämma om jag är tillfredsställt eller ej med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är tillfredsställd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är mycket tillfredsställd med denna aspekt av mitt jobb 

 

      11.   Att få arbeta med uppgifter där min förmåga och kompetens kommer till uttryck 

● Jag är mycket missnöjd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är missnöjd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag kan inte bestämma om jag är tillfredsställt eller ej med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är tillfredsställd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är mycket tillfredsställd med denna aspekt av mitt jobb 

 

      12.   Företagets policy och behandling av sina anställda 

● Jag är mycket missnöjd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är missnöjd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag kan inte bestämma om jag är tillfredsställt eller ej med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är tillfredsställd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är mycket tillfredsställd med denna aspekt av mitt jobb 

 

      13.    Lönen  

● Jag är mycket missnöjd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är missnöjd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag kan inte bestämma om jag är tillfredsställt eller ej med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är tillfredsställd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är mycket tillfredsställd med denna aspekt av mitt jobb 
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      14.   Möjligheten att kunna avancera i yrket 

● Jag är mycket missnöjd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är missnöjd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag kan inte bestämma om jag är tillfredsställt eller ej med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är tillfredsställd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är mycket tillfredsställd med denna aspekt av mitt jobb 

 

      15.   Friheten att själv få ta ansvar och fatta beslut 

● Jag är mycket missnöjd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är missnöjd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag kan inte bestämma om jag är tillfredsställt eller ej med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är tillfredsställd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är mycket tillfredsställd med denna aspekt av mitt jobb 

 

      16.   Möjligheten att få pröva egna idéer om hur arbetet ska utföras 

● Jag är mycket missnöjd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är missnöjd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag kan inte bestämma om jag är tillfredsställt eller ej med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är tillfredsställd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är mycket tillfredsställd med denna aspekt av mitt jobb 

 

      17.   Den fysiska arbetsmiljön 

● Jag är mycket missnöjd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är missnöjd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag kan inte bestämma om jag är tillfredsställt eller ej med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är tillfredsställd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är mycket tillfredsställd med denna aspekt av mitt jobb 

 

 

      18.   Samarbetet mellan mina arbetskamrater 

● Jag är mycket missnöjd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är missnöjd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag kan inte bestämma om jag är tillfredsställt eller ej med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är tillfredsställd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är mycket tillfredsställd med denna aspekt av mitt jobb 

 

     19.   Den uppmärksamhet och "belöning" jag får för att göra ett bra jobb 

● Jag är mycket missnöjd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är missnöjd med denna aspekt av mitt jobb 
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● Jag kan inte bestämma om jag är tillfredsställt eller ej med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är tillfredsställd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är mycket tillfredsställd med denna aspekt av mitt jobb 

 

      20.   Känslan av att mitt arbete ger resultat/har bestående värde 

● Jag är mycket missnöjd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är missnöjd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag kan inte bestämma om jag är tillfredsställt eller ej med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är tillfredsställd med denna aspekt av mitt jobb 

● Jag är mycket tillfredsställd med denna aspekt av mitt jobb 

 

 

Nedan följer påståenden angående Din anställningstrygghet. 

Klicka på det alternativ som stämmer bäst in på Dig. 

 

1. Du är säker på att kunna behålla ditt jobb 

● Instämmer inte alls 

● Instämmer delvis 

● Vet ej/har ingen åsikt 

● Instämmer 

● Instämmer helt 

 

      2.   Du är osäker på din framtida anställning 

● Instämmer inte alls 

● Instämmer delvis 

● Vet ej/har ingen åsikt 

● Instämmer 

● Instämmer helt 

 

       3.   Du tror att du kan förlora ditt arbete inom en snar framtid 

● Instämmer inte alls 

● Instämmer delvis 

● Vet ej/har ingen åsikt 

● Instämmer 

● Instämmer helt 

 

       4.   Du skulle önska en högre grad av anställningstrygghet 

● Instämmer inte alls 
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● Instämmer delvis 

● Vet ej/har ingen åsikt 

● Instämmer 

● Instämmer helt 

 

       5.   Din anställningstrygghet skulle öka vid en annan anställningsform 

● Instämmer inte alls 

● Instämmer delvis 

● Vet ej/har ingen åsikt 

● Instämmer 

● Instämmer helt 

 

 

Nedan följer två öppna frågor. 

Svara på ett sätt som stämmer in för just Din arbetssituation 

 

1. Beskriv hur tillfreds Du är med antalet timmar Du arbetar i månaden? Varför/Varför inte?  

 

 

 

 

2. Berätta på vilket sätt Du kan påverka hur många timmar Du arbetar på en månad?  

 

 

 


