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BETYDELSEN AV ANSTÄLLNINGSFORM FÖR ARBETSTRIVSELN 
OCH SAMMANHÅLLNINGEN I EN ARBETSGRUPP* 

 
              Eva Nordlander 

 
 

Tillfälliga anställningar har de senaste 20 åren blivit allt vanligare på 
arbetsmarknaden till följd av större konkurrens och arbetsgivarens 
krav på flexibilitet. Tidigare studier visar att tillfälligt anställda känner 
ett visst utanförskap och missnöje. Huvudsyftet med studien är därför 
att, med stöd av Social Identity Theory och Parkers modell (2003) om 
psykologiskt klimat, testa om tillfälligt anställda upplever sämre 
arbetsgruppssammanhållning och arbetsattityder än fast anställda. 
Enkäter skickades ut till 796 sjuksköterskor och sedan gjordes 
beräkningar med t-tester för oberoende stickprov. Resultatet 
bekräftade tidigare teori om sambandet mellan psykologiskt klimat och 
arbetsattityder dvs. ju bättre arbetsgruppssammanhållning desto bättre 
arbetsattityder. Däremot fanns ingen signifikant skillnad mellan 
grupperna i upplevelse av arbetsgruppssammanhållning och i 
uppvisande av arbetsattityder. Framtida forskning bör ta hänsyn till 
heterogeniteten i gruppen tillfälligt anställda. 

 
”Few people at the company take the time to speak to Karen and many do not 
know her name, as Karen was never issued a nametag. When there is a birthday or 
some other celebration in the staff room, Karen is not invited. In short, Karen feels 
alienated in her current work environment” 
 

Ovanstående text är hämtad från von Hippels artikel (2006, sid. 533) som handlar om 
det utanförskap som många tillfälligt anställda upplever. Enligt von Hippel (2006) finns 
det liknande historier varje dag över hela USA. Det är inte bara i USA som tillfälliga 
anställningar har ökat utan även i Sverige och internationellt. I Sverige har tillfälliga 
anställningar ökat från ca 10 procent i början av 1990 talet till ca 16 procent av 
arbetskraften i början av 2000 talet (OECD, 2002). De sista åren förefaller utvecklingen 
i Sverige ha stabiliserats något och år 2008 låg procentandelen fortfarande på 16 
procent, motsvarande 660 000 personer (15-74 år), som hade tillfällig anställning (SCB, 
2009). Denna trend är ett resultat av det nya arbetslivet som kännetecknas av stor 
konkurrens, otrygga anställningsformer och krav på flexibilitet hos arbetsgivaren 
(Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson, & Lundberg, 2006). Förändringar i samhället, 
globaliseringen och informationsteknikens framfart är några av de faktorer som 
påverkat arbetsmarknaden i denna riktning (Allvin et al., 2006). Ett sätt för arbetsgivaren 
att bemöta konkurrensen är att i allt större utsträckning använda sig av tillfällig 
arbetskraft. Genom att anställa tillfällig personal blir arbetsgivaren flexibel och kan på 
så sätt anpassa arbetsstyrkan till behovet av arbetskraft. Atkinson (1984) kallar detta för 
numerisk flexibilitet.  
___________________________ 
* Jag vill tacka Katharina Näswall för material och god handledning. 
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Resultatet blir nedskärningar och stora besparingar för arbetsgivaren (Allvin et al., 
2006). Exemplet med Karen ovan, samt det faktum att 75 % av de tillfälligt anställda 
hoppas på fast anställning (Tyler, 2004), gör det angeläget att titta närmare på 
arbetssituationen för de tillfälligt anställda.  Som en konsekvens av det nya arbetslivet 
råder det redan ett tuffare arbetsklimat än tidigare (Allvin et al., 2006), men hur ser 
egentligen arbetsklimatet ut för gruppen tillfälligt anställda?  Von Hippel (2006) anser 
att det finns begränsad forskning om denna grupp av människor, trots ökningen av 
tillfälliga anställningar på arbetsmarknaden. De senaste åren förekommer dock mer 
forskning om tillfälligt anställda, men det förefaller som om denna forskning har 
fokuserats mest på arbetsattityder, beteende och välbefinnande (De Cuyper et al., 2008). 
 
 Mot bakgrund av detta samt det utanförskap som många tillfälligt anställda upplever 
(von Hippel, 2006) är det både av intresse och aktuellt att fördjupa sig i arbetsklimatet 
hos de tillfälligt anställda. Detta är även viktigt ur ett arbetsgivarperspektiv, eftersom 
arbetsklimatet kan påverka den anställdes arbetsattityder negativt (Baltes, Zhdanova, & 
Parker, 2009; Parker et al., 2003), vilket i sin tur kan resultera i sämre lönsamhet för 
företaget. Även funderingar kring huruvida den sociala gemenskapen på arbetsplatsen 
kommer att urholkas på grund av alltfler tillfälliga anställningar visar på föreliggande 
studies aktualitet (Tsoukalas, 2003). 
 
Huvudsyftet med denna studie är att göra en jämförelse mellan tillfälligt anställda och 
fast anställda för att se om det finns någon skillnad mellan gruppernas upplevda 
arbetsklimat, här med fokus på arbetsgruppssammanhållning. Eftersom arbetsklimatet 
har betydelse för arbetsattityderna undersöks även arbetstrivsel och 
organisationssamhörighet för att se om det finns någon skillnad mellan grupperna. 
Därutöver granskas arbetstrivseln inom gruppen tillfälligt anställda för att se om det 
finns någon skillnad mellan män och kvinnor och mellan yngre och äldre. 
 
Definition på tillfällig anställning  
Begreppet tillfällig anställning (Temporary employment) är komplext och det finns inte 
någon universell enhetlig definition på fenomenet. Europa, USA och Australien har 
exempelvis olika benämningar (De Cuyper et al., 2008).  Även inom landet kan det 
finnas olika namn på fenomenet tillfällig anställning. Det kan följaktligen resultera i en 
viss teoretisk förvirring bland de olika begreppen. De vanligaste begreppen i Sverige är: 
visstidsanställning, tidsbegränsad anställning och tillfällig anställning. I denna uppsats 
används benämningen tillfällig anställning, vilken enligt OECD (2002) har betydelsen 
av en tidsbegränsad anställning som oftast omfattas av ett datum då anställningen 
upphör. 
 
De tillfälligt anställda är vidare en mycket heterogen grupp som består av en rad olika 
varianter på tillfälliga anställningar, såsom projektanställda, provanställda, vikarier, 
säsongsanställda, behovsanställda, deltidsanställda och timanställda. Utöver dessa finns 
även bemanningspersonal, som komplicerar statistiken och forskningen ytterligare, ty 
denna grupp ingår ibland i gruppen tillfälligt anställda och ibland inte (Allvin et al., 
2006). Detta beror på bemanningspersonalens dubbla tillhörighet. Enligt Tsoukalas 
(2003) innebär den dubbla tillhörigheten att bemanningspersonal oftast har en fast 
anställning hos bemanningsföretaget samtidigt som de är tillfälligt en del av 
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kundorganisationens arbetsstyrka. I studien kommer likväl fokus att ligga på tillfälligt 
anställda som en enda grupp utan att ta hänsyn till de olika varianterna.  
 
Atkinsons modell (1984) illustrerar innebörden av numerisk flexibilitet, vilket innebär 
att de tillfälligt anställda befinner sig i periferin. I centrum av företaget finns de fast 
anställda och ju längre bort från kärnan de anställda befinner sig desto otryggare och 
mer tidsbegränsad är anställningen med sämre anställningsvillkor som följd. Längst ut i 
periferin befinner sig personal som är inhyrd från bemanningsföretag medan 
projektanställda finns närmast kärnan. Studier bekräftar även denna ojämlikhet och 
menar att inhyrd personal från bemanningsföretag har sämst arbetstrivsel bland de 
tillfälligt anställda medan personer med projektliknande anställningar trivs bättre. 
(Guest et al., 2003, refererat i De Cuyper et al., 2008). Av detta dras slutsatsen att ju 
närmare kärnan den anställde befinner sig desto större arbetstrivsel upplever denne. 
Dessutom framgår det i Tsoukalas forskning att bemanningspersonalen känner sig mest 
utanför av de tillfälligt anställda (Tsoukalas, 2003). 
Ovanstående styrker också tidigare studie där man menar att fast och tillfälligt anställda 
arbetar under olika anställningsvillkor. Håkansson (2001) konstaterar att konsekvensen 
blir ett A- och B-lag på arbetsplatsen, där A-laget (kärnan) har bra villkor och 
intressanta arbetsuppgifter, medan B-laget (periferin) har enkla arbetsuppgifter och mer 
osäkra anställningsvillkor.  
 
Till sist finns det olika anledningar till varför den anställde är tillfälligt anställd. Enligt 
Ellingson, Gruys och Sackett (1998) existerar två huvudsakliga kategorier av människor 
bland tillfälligt anställda - frivilliga och ofrivilliga (voluntary och involuntary). Frivilligt 
tillfälligt anställda är de som väljer en tidsbegränsad anställning framför en fast, 
eftersom tidsbegränsad anställning möjliggör större flexibilitet i arbetstiden och därmed 
innebär en större frihet. Ofrivilligt tillfälligt anställda är de som önskar sig en fast 
anställning men har svårt att få det, antingen på grund av att de saknar kompetens eller 
på grund av organisationers nedskärningar och omorganiseringar. Att vara ofrivilligt 
anställd innebär även större osäkerhet och risken för arbetslöshet är större (Ellingson et 
al., 1998).  
 
Från arbetsklimat till psykologiskt klimat 
Organisationslitteraturen definierar arbetsklimat ofta som upplevd arbetsmiljö (Baltes et 
al., 2009). Från arbetsmiljölagen framgår även att arbetsmiljön inte bara omfattar 
fysiska faktorer som buller och monotona arbetsuppgifter utan även psykologiska 
faktorer som gruppgemenskap och feedback (Prevent- Arbetsmiljö i samverkan Svenskt 
Näringsliv, LO & PTK, 2008). Baltes et al., (2009) går ett steg längre i sin definition av 
arbetsklimat och menar att arbetsklimat är ett abstrakt begrepp som kan förekomma på 
flera nivåer nämligen på individuell-, grupp- och organisationsnivå. Klimatet på 
individuell nivå definierar Baltes et al., (2009) som psykologiskt klimat. Hädanefter 
kommer således begreppet psykologiskt klimat att användas istället för arbetsklimat. 
 
Det finns utarbetat en rad olika strukturer (frameworks) för de olika dimensionerna i 
psykologiskt klimat. Den mest populära och etablerade är den modell som James och 
hans kollegor, däribland Sells, har utarbetat (Baltes et al., 2009). Modellen går ut på att 
det psykologiska klimatet omfattar fem dimensioner: roll (role characteristics), arbetet 
(job characteristics), ledarskap (leadership characteristics), arbetsgruppen (work group 
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and social environment characteristics) samt organisationen (organizational and 
subsystemattributes) (James & Sells, 1981; Jones & James, 1979). Parker et al., (2003) 
utgick från Sells definition på psykologiskt klimat och utarbetade en modell som visar 
på det psykologiska klimatets betydelse för den anställdes trivsel och 
organisationssamhörighet, se Figur 1. 
 

     
 
 Arbetstrivsel 
           
             Arbetsattityder            
  
          
       Organisationssamhörighet 
 
 
 
 

Figur 1. Effekter av uppfattningar om psykologiskt klimat på arbetsattityder. (Delar av Figure 1 i 
Parker et al., 2003). 
 
 
Modellen illustrerar betydelsen av det psykologiska klimatet för arbetstrivsel och 
organisationssamhörighet. Det är många faktorer som påverkar det psykologiska 
klimatet. Ju bättre det psykologiska klimatet upplevs vara desto bättre arbetsattityder 
uppkommer i form av högre arbetstrivsel och organisationssamhörighet hos den 
anställde.   
 
Eftersom medarbetarna är en organisations största tillgång (Armstrong, 2006) vinner 
både arbetsgivaren och arbetstagaren på att det psykologiska klimatet är så bra som 
möjligt. Detta kan således appliceras både på fast- och tillfälligt anställda. I den här 
studien ligger en av dimensionerna i fokus, nämligen arbetsgruppssammanhållningen. 
 
James och Sells (1981, sid. 283) definierar arbetsgruppssammanhållning (work group 
cooperation) som ”degree of perceived cooperative effort among work group members 
to carry out tasks”.  Enligt Furnham (2008) påverkas denna gruppsammanhållning av 
faktorer som kontakt (contact), ömsesidigt beroende (interdependence) och släktskap 
(kinship). Kontakt innebär att gruppmedlemmarna befinner sig fysiskt på samma ställe. 
Det är således svårt att erhålla en grupp med stor sammanhållning om kontakten mellan 
människor är begränsad. Kommunikation är därför en viktig faktor och ju längre tid 
man tillbringat som grupp desto bättre påverkas sammanhållningen (Furnham, 2008). 
Med ömsesidigt beroende menas att det i vissa arbetsgrupper krävs samarbete för att 
kunna utföra arbetsuppgifterna. Detta i sin tur resulterar i större 
arbetsgruppssammanhållning  (Furnham, 2008). Även släktskap ökar 
arbetsgruppssammanhållningen, anser Furnham (2008), även om det inom Västvärlden 
kan uppfattas som nepotism. Likhet i gruppen är dock viktigt för 
arbetsgruppssammanhållningen. Ju mer homogen gruppen är vad gäller attityder, 
värderingar och uppfattningar hos de enskilda gruppmedlemmarna desto större chans 
till sammanhållning enligt Furnham (2008). 

 
Uppfattningar om 
psykologiskt klimat: 
 
-Jobb  
-Roll 
-Ledarskap 
-Organisation 
-Arbetsgruppssamm.håll. 
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Som modellen i figur 1 visar har den anställdes upplevelse av 
arbetsgruppssammanhållning betydelse för viktiga utfall som trivsel och 
organisationssamhörighet. Spector (1997) definierar arbetstrivsel som en känslomässig 
uppfattning som den anställde har om sitt jobb. Begreppet är mångfasetterat och 
innehåller många aspekter kring jobbet t.ex. lön, kollegor. Allen och Meyer (1990) 
definierar affective organizational commitment (organisationssamhörighet) som den 
anställdes emotionella tillgivenhet för organisationen. Detta begrepp kan ses som en 
vidareutveckling av organizational commitment som enligt Mowday, Steers och Porter 
(1979) innebär den anställdes identifiering med och anknytning till organisationen. 
 
Eftersom tidigare forskning visar på ett positivt samband mellan psykologiskt klimat 
och arbetstrivsel och mellan psykologiskt klimat och organisationssamhörighet (Baltes 
et al., 2009; Parker et al., 2003) börjar föreliggande studie med att pröva denna teori, här 
med hjälp av arbetsgruppssammanhållning. Detta med motiveringen att detta samband 
är en förutsättning för att utföra denna studie. Denna bakgrund stödjer hypotes 1. 
 
Hypotes 1:        Arbetstrivsel och organisationssamhörighet är högre vid  
                          högre värde på arbetsgruppssammanhållningen 
 
 
”Vi och dom” grupper 
Det finns mycket forskning om grupper och grupprocesser. Detta är relevant även på 
arbetsplatser eftersom dessa omfattar grupper. Det är ytterst få personer som arbetar 
ensamma (Furnham, 2008). Som beskrivits ovan är förekomsten av alltfler tillfälliga 
anställningar en konsekvens av det nya arbetslivet (Allvin et al., 2006), vilket i sin tur 
leder till att de anställda delas upp i två olika grupper - de fast anställda och de tillfälligt 
anställda, vilket i sin tur kan leda till nya grupprocesser. Bergström (2001) påpekar att 
tillfälligt anställda kan uteslutas från sociala relationer med andra anställda och kan ses 
som andra klassens anställda.  Exemplet med Karen i början belyser detta och visar som 
sagt på det utanförskap som många inhyrda upplever. Detta fenomen skulle kunna 
förklaras med hjälp av nedanstående teorier. 
 
 
Social Identity Theory (SIT) samt begreppen ingrupp och utgrupp. 
Enligt SIT bedömer människan medlemmar från sin egen grupp (ingruppen) mer 
fördelaktigt än medlemmar från andra grupper (utgrupper) (von Hippel, 2006). 
Ingrupper kännetecknas dessutom av personer som har något gemensamt eller delar 
samma intresse, Det kan vara samma kön eller att gruppmedlemmarna delar samma 
religion (von Hippel, 2006). Utgruppen är således den grupp som man inte har något 
gemensamt med. Fiske och Taylor (2008) hävdar att fenomenet med SIT bottnar i 
människans behov av att upprätthålla sin självuppfattning (self concepts). Genom att 
tillhöra en grupp (ingrupp) får människan en identifikation och denna förstärks då icke 
medlemmar värderas sämre (von Hippel, 2006). Det är inte bara personligheten man 
bedömer utan även prestation och beteende (von Hippel, 2006). Knyter vi an teorin om 
SIT till arbetsplaster som består av fast personal och tillfälligt anställda skulle man 
kunna anta att fast anställda motsvarar ingruppen och tillfälligt anställda motsvarar 
utgruppen (von Hippel, 2006). Av den anledningen kan det förväntas att tillfälligt 
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anställda känner sig mer utanför, vilket kan resultera i sämre 
arbetsgruppssammanhållning. 
 
Även Norbert Elias teori om etablerade och outsiders kan förklara detta utanförskap 
som Karen kände. Teorin bygger på maktförhållandet mellan grupper och behandlar 
mötet mellan nykomlingar och redan etablerade grupper (Elias & Scotson, 1994). De 
illustrerar teorin genom att beskriva vad som händer när personer flyttar in i ett redan 
etablerat bostadsområde. Konflikt och maktkamp uppstår mellan dem som bott i 
området under en längre tid och de nyinflyttade, trots att det inte finns några skillnader i 
vare sig religion, etnisk härkomst, klass eller levnadssätt mellan de nyinflyttade och de 
etablerade. De etablerade känner sig alltså hotade av nykomlingarnas intåg (Elias & 
Scotson, 1994). Paralleller kan dras till vad som händer mellan fast och tillfälligt 
anställda på en arbetsplats. De fast anställda motsvarar de etablerade i området och de 
tillfälligt anställda de nyinflyttade (Olofsdotter, 2008). 
 
Mot bakgrund av teorierna om ingrupp och utgrupp respektive etablerade grupper och 
outsiders skulle man kunna anta att det blir svårt för de tillfälligt anställda att komma in 
i arbetsgruppen och känna gemenskap. Hypotes 2 formuleras i linje med detta 
antagande. 
 
 
Hypotes 2:     Tillfälligt anställda upplever mindre arbetsgruppssammanhållning    
                       än fast anställda 
 
 
Social Exchange Theory (SET) 
Eftersom tillfälligt anställda utestängs till viss del från vissa sociala aktiviteter 
(Tsoukalas, 2003) och ofta har låg status (von Hippel, 2006) kan man anta att de 
upplever missnöje och orättvisa i enlighet med Social Exchange Theory. SET innebär 
att den anställde jämför sig med sina kollegor avseende feedback och resultat och om 
den anställde anser att han/hon har blivit orättvist bedömd av arbetsgivaren kan det leda 
till försämrad arbetstrivsel och organisationssamhörighet (De Cuyper et al., 2008).  
De Cuyper et al., (2008) hävdar sammanfattningsvis att teorin om Social Exchange kan 
förklara eventuella negativa attityder hos tillfälligt anställda i samband med upplevelse 
av orättvisa. 
 
Utifrån teorin om Social Exchange jämförs således arbetsattityderna (arbetstrivsel och 
organisationssamhörighet) mellan tillfälligt och fast anställda för att se om det finns 
någon skillnad mellan grupperna. Hypotes 3a baseras på denna teori. 
 
Hypotes 3a:   Tillfälligt anställda uppvisar sämre arbetstrivsel än fast anställda 
 
 
Hypotes 3b:   Tillfälligt anställda uppvisar sämre organisationssamhörighet än fast  
                       anställda 
 
Tidigare forskning (Tan & Tan, 2002) har framhållit att män sätter större värde på lön, 
befordran och självständigt arbete och eftersom tillfälliga anställningar omfattar ofta 
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mindre avancerade arbetsuppgifter förväntas män uppvisa mindre arbetstrivsel än 
kvinnor i gruppen tillfälligt anställda. Av den anledningen är det intressant att jämföra 
kvinnors och mäns arbetstrivsel i denna grupp för att se om ovanstående stämmer. I så 
fall borde den skillnaden bli tydlig. Detta leder fram till hypotes 4a. 
 
 
Hypotes 4a:     Kvinnor uppvisar bättre arbetstrivsel än män bland de tillfälligt  

  anställda 
 
Slutligen har studier om fast anställda, visat på ett positivt samband mellan ålder och 
arbetstrivsel, vilket innebär att äldre tenderar att ha lägre förväntningar och trivs således 
bättre än sina yngre kollegor (Tan & Tan, 2002). Av den anledningen är det angeläget 
att testa om detta även gäller bland tillfälligt anställda. Detta leder fram till hypotes 4b. 
 
Hypotes 4b:   Äldre tillfälligt anställda uppvisar bättre arbetstrivsel än yngre tillfälligt     
                      anställda? 
 

 
Metod 

 
För denna studie användes data från en tidigare studie som gjordes på psykologiska 
institutionen vid Stockholms Universitet. Syftet med den studien var att undersöka vilka 
effekter privatisering av sjukhus hade på arbetsmiljön samt hur läkare, sjuksköterskor 
och undersköterskor påverkades av detta (Falkenberg, Näswall, Sverke,& Sjöberg, 
2009). 
 
Undersökningsdeltagare 
För att undvika skillnader mellan yrkesgrupper fokuserade denna studie bara på 
sjuksköterskor. Totalt tillfrågades 796 sjuksköterskor, varav svar erhölls från 547, vilket 
innebär en svarsfrekvens på 68 %. På grund av internt bortfall, dvs. att 
undersökningsdeltagarna hoppade över att svara på vissa frågor, blev det totala antalet 
471 deltagare i slutändan. Av dessa 471 deltagare var 430 kvinnor (91 %) och 41 män 
(9 %). Medelåldern var 40,68 år (SD = 9,88, åldersspann 23-67 år). Angående 
anställningsform hade 394 fast anställning (84 %) och 77 tillfällig anställning (16 %). 
Bland de tillfälligt anställda fanns inte några uppgifter om anställningsform såsom 
projektanställda, provanställda, vikarier, säsongsanställda, behovsanställda, 
deltidsanställda, timanställda och bemanningspersonal. 
 
Material 
Materialet som användes var en enkät som konstruerades av Falkenberg et al., (2009) 
för den tidigare studien. Formuläret bestod av ett stort antal frågor om arbetsmiljön men 
till föreliggande studie valdes 10 ut som handlade om arbetstrivsel, 
organisationssamhörighet och arbetsgruppssammanhållning. Utöver dessa frågor fanns 
inledningsvis frågor om kön, ålder och anställningsform. Arbetstrivsel mättes med hjälp 
av tre frågor (three-item scale) (Hellgren, Sverke, & Isaksson, 1999).  Exempel på fråga 
om arbetstrivsel är: ”Jag känner att jag trivs på mitt arbete”. Organisationssamhörighet 
mättes med hjälp av fyra frågor (four-item scale) (Sjöberg & Sverke, 2000). Exempel på 
fråga om organisationssamhörighet är: ”Jag ser med glädje fram emot att tillbringa 
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resten av mitt yrkesverksamma liv inom sjukhuset”. Arbetsgruppssammanhållning 
mättes med hjälp av 3 frågor (three- item scale) (Nystedt, 1992).  Exempel på fråga om 
arbetsgruppssammanhållning är: ”Kontakterna mellan medlemmarna i min arbetsgrupp 
är öppna och raka”. Alla 10 frågor poängsattes med hjälp av en 5 gradig skattningsskala 
(1=instämmer inte alls, 5=instämmer helt). Detta innebär att ju högre värde desto bättre 
arbetsgruppssammanhållning, organisationssamhörighet och desto högre arbetstrivsel. 
Skalorna som användes för att mäta arbetstrivsel, organisationssamhörighet och 
arbetsgruppssammanhållning är väl beprövade och har i tidigare studier uppvisat god 
reliabilitet och validitet (Allen & Meyer, 1990;Brayfield & Rothe, 1951; Nystedt, 
1992). 
 
Procedur 
Enkäter skickades hem till samtliga 796 sjuksköterskor från båda sjukhusen. I brevet 
bifogades även ett försättsblad där syftet klart och tydligt beskrevs. Sedan skickades 
ytterligare ett brev ut, denna gång från ledningen från respektive sjukhus, där man 
utryckte sitt stöd för studien. Samtidigt bifogades ett förfrankerat svarskuvert. 

 
 
Resultat 

 
Test av Hypotes 1 
Korrelationsanalysen visade (se Tabell 1) att både arbetstrivsel och 
organisationssamhörighet var signifikant högre ju högre arbetsgruppssammanhållning 
personen upplevde.  
 
Tabell1. Korrelationer, medelvärden, standardavvikelser och reliabilitet (Chronbachs alfa) för 
studiens variabler. 
_____________________________________________________________________________________ 
 Variabler       Mean   SD   α     1     2     3     4    5     6   
_____________________________________________________________________________ 
Bakgrundsvariabler 
     1. ålder           40,68         9,88                      - 
     2. kön 1,09         0,28                 -0,07          - 
     3. anst.form          1,16         0,37                 -0,29        0,07          - 
Arbetsklimat 

4.  Arb.gr.sam       3,71         0,92      0,82    -0,03        0,01       0,02         - 
Arbetsattityder 

5  Arbetstr.            3,82         0,97      0,87     0,08       -0,07      -0,01      0,44           - 
6. Org.sam.            2,59         0,85      0,65*    0,13       -0,02      -0,003    0,19        0,52           -      

_____________________________________________________________________________________ 
Not: Korrelation på 0,13 eller över är signifikant på 0,01 nivån.* = dålig reliabilitet Kön: 1 = 
kvinna, 2 = man. Anst.form = Anställningsform: 1 = fast, 2 = tillfällig. Arb.gr.sam = 
arbetsgruppssammanhållning, Arbetstr. = arbetstrivsel, Org.sam. = organisationssamhörighet. N 
= 471.  
 
Test av Hypotes 2 
Ett T-test för oberoende stickprov visade ingen signifikant skillnad mellan fast och 
tillfälligt anställda vad gäller upplevd arbetsgruppssammanhållning, se Tabell 2.  
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Tabell 2. Medelvärden, standardavvikelser, t- och p-värde för arbetsgruppssammanhållning, 
arbetstrivsel och organisationssamhörighet för fast-och tillfälligt anställda. 
 
           Fast anst. (M)  Tillfäll.anst.(M)       t-värde                  p            
                                       n=394                         n= 77     
_____________________________________________________________________________
                             
Arb.gr.sam.         3,70 (SD=0,94)              3,76 (SD=0,82)         -0,48                   0,63 ns 
Arb.tr                      3,83 (SD=0,97)              3,81 (SD=0,97)          0,18                   0,86 ns 

Org.sam         2,59 (SD=0,86)              2,58 (SD=0,83)          0,07                   0,95 ns 
  
Not: ns = ej signifikant. Fast anst.= fast anställning, Tillfäll.anst.= tillfällig anställning. 
Arb.gr.sam = arbetsgruppssammanhållning, Arb.tr. = arbetstrivsel, Org.sam = 
organisationssamhörighet. 
 
Test av Hypotes 3a och 3b 
Ett T-test för oberoende stickprov pekade inte på någon signifikant skillnad mellan fast 
och tillfälligt anställda vad gäller uppvisad arbetstrivsel, se Tabell 2. Ett T-test för 
oberoende stickprov visade inte på någon signifikant skillnad mellan fast och tillfälligt 
anställda vad gäller uppvisad organisationssamhörighet, se Tabell 2.  
 
Test av Hypotes 4a och 4b 
Ett preliminärt T-test för oberoende stickprov antydde inte på någon signifikant skillnad 
mellan män (n = 10) och kvinnor (n = 66) bland de tillfälligt anställda vad gäller 
uppvisad arbetstrivsel [t(74) = 0,49, p = 0,63]. Medelvärdet för män var 3,67 (SD = 
1,04) och för kvinnor 3,83 (SD = 0,97). För att testa hypotes 4b delades 
undersökningsdeltagarna in i två grupper: yngre och äldre. Yngre fastställdes till 23-30 
år och äldre fastställdes till 31-67 år. Ett T-test för oberoende stickprov uppvisade inte 
någon skillnad mellan yngre (n = 41) och äldre (n = 35) bland de tillfälligt anställda vad 
gäller uppvisad arbetstrivsel [t(74) = -0,49, p = 0,62]. Medelvärdet för yngre var 3,76 
(SD = 0,99) och för äldre 3,87 (SD = 0,96).  
 
 

Diskussion 
 
Huvudsyftet med studien var att göra en jämförelse mellan tillfälligt och fast anställda 
för att se om det finns någon skillnad i upplevelsen av arbetsgruppssammanhållningen 
mellan dessa grupper. Baserad på Parker et al.,: s  modell (2003), se Fig. 1, undersöktes 
även om det finns någon skillnad i arbetsattityder (arbetstrivsel och 
organisationssamhörighet). Därutöver granskades arbetstrivseln i gruppen tillfälligt 
anställda för att se om det finns någon skillnad mellan män och kvinnor och mellan 
yngre och äldre. Totalt testades fyra hypoteser, varav endast en av hypoteserna fick 
stöd. 
 
Studien började med att pröva teorin om huruvida det psykologiska klimatet har 
betydelse för den anställdes arbetsattityder. Resultatet visade på ett positivt signifikant 
samband mellan arbetsgruppssammanhållning och respektive arbetsattityd, vilket gav 
stöd åt hypotes 1. Eftersom arbetsgruppssammanhållning är en del av det psykologiska 
klimatet överensstämmer resultatet med tidigare forskning som anser att det 
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psykologiska klimatet har betydelse för utfallen av arbetstrivsel och 
organisationssamhörighet. Ju bättre psykologiskt klimat desto högre arbetstrivsel och 
organisationssamhörighet (Baltes et al., 2009; Parker et al., 2003).  
 
Vidare pekade resultatet inte på någon signifikant skillnad mellan tillfälligt och fast 
anställda angående upplevelse av arbetsgruppssammanhållningen, vilket innebär att 
hypotes 2 inte fick stöd. Detta var något överraskande eftersom tidigare forskning visar 
på att tillfälligt anställda känner sig utanför (Bergström, 2001; von Hippel, 2006). 
Resultatet överensstämmer således inte med ”Social Identity Theory ” och teorin om att 
de tillfälligt anställda skulle representera ”utgruppen” och därmed bli sämre bemött av 
sina kollegor som är fastanställda. En viktig orsak till detta, skulle kunna vara att 
studien gjordes enbart på sjuksköterskor. Enligt Furnham (2008) råder det nämligen 
större arbetssammanhållning i arbetsgrupper där det krävs att man hjälper varandra för 
att kunna utföra arbetet. Sjuksköterskeyrket kan tänkas vara ett exempel på en sådan 
arbetsgrupp som präglas av ömsesidigt beroende, vilket i sin tur borde försvåra 
”ingrupp” och ”utgrupp” beteenden. Studien saknade även uppgifter om 
anställningstiden hos de tillfrågade sjuksköterskorna. Enligt Furnham (2008) påverkar 
längden på anställningstiden arbetsgruppssammanhållningen. Eventuellt kan det vara så 
att sjuksköterskorna i studien har arbetat en längre tid tillsammans, vilket enligt 
Furnham (2008) ökar arbetssammanhållningen. En annan anledning till att ingen 
skillnad mellan grupperna kunde påvisas angående arbetsgruppssammanhållningen kan 
möjligen bero på att studien fokuserades på tillfälligt anställda som en enda grupp, dvs. 
att ingen hänsyn togs till heterogeniteten inom gruppen. Vidare kan det hänföras till 
brister i definitionen på tillfälligt anställda. Vissa studier inbegriper 
bemanningspersonal, andra inte. I denna studie framgick inte om det fanns några 
sjuksköterskor som var inhyrda från bemanningsföretag. Det skulle dock kunna vara så 
att det inte fanns någon bemanningspersonal i studien eftersom tidigare studier visar på 
att bemanningspersonal upplever mest utanförskap av de tillfälligt anställda (Tsoukalas, 
2003).  
 
Dessutom visade resultatet ingen signifikant skillnad i uppvisade arbetsattityder mellan 
fast och tillfälligt anställda, dvs. hypotes 3a och 3b fick inte stöd i studien. Resultatet 
var både överraskande och väntat. Överraskande då det inte överrensstämmer med 
teorin om Social Exchange och föreställningen om att tillfälligt anställda löper större 
risk att uppleva större orättvisor.  Detta var tämligen oväntat då tidigare forskning 
hävdar motsatsen dvs. att arbetsattityderna kan försämras hos tillfälligt anställda (De 
Cuyper et al., 2008; Olofsdotter, 2008). Resultatet skulle kunna förklaras av att denna 
studie fokuserade på arbetsgruppssammanhållningen, dvs. endast på en av 
dimensionerna i det psykologiska klimatet. En reflektion är att det kan vara så att de 
tillfälligt anställda upplever starkare orättvisor när det gäller de övriga fyra 
dimensionerna av det psykologiska klimatet, speciellt jobb- och 
organisationsdimensionerna. Detta med motiveringen att fast anställda oftast har bättre 
anställningsvillkor och intressantare arbetsuppgifter, enligt Olofsdotter (2008), vilket 
kan leda till konflikter och missnöje hos de tillfälligt anställda. En annan förklaring till 
resultatet kan tänkas vara att det i föreliggande studie saknas uppgifter om orsaken till 
sjuksköterskornas tillfälliga anställning – frivillig eller ofrivillig. Studier har nämligen 
bekräftat att de som frivilligt arbetar som tillfälligt anställd upplever både bättre trivsel 
och större organisationssamhörighet (Feldman, 1990, 1995; Feldman et al., 1994, 1995, 
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refererad i Tan & Tan, 2002). Andra förklaringar kan vara att vissa sjuksköterskor i 
studien frivilligt har valt en tillfällig anställning för att kunna kombinera arbete med 
familjeåtaganden. Tillfällig anställning ger även en chans till att tjäna extra pengar, så 
av den anledningen kan det finnas sjuksköterskor i studien som har valt att kombinera 
studier med arbete (Tan & Tan, 2002). Resultatet var väntat i det avseendet att tidigare 
studier har både pekat på lägre och högre organisationssamhörighet hos tillfälligt 
anställda jämfört med hos fast anställda (De Cuyper et al., 2008).  
  
Studien pekade inte heller på någon signifikant skillnad mellan män och kvinnor när det 
gäller arbetstrivsel hos tillfälligt anställda. Följaktligen fick hypotes 4a inte något stöd. 
Detta var något förvånande eftersom tidigare studier hävdar att män har större krav på 
lön och karriärmöjligheter än kvinnor och borde således uppvisa mindre arbetstrivsel 
som tillfälligt anställd (Tan & Tan, 2002). Samtidigt bör noteras att detta endast var ett 
preliminärt t-test eftersom fördelningen mellan män och kvinnor var så olika stora, bara 
15 % män. Resultatet kan även bero på föreställningen om att manliga sjuksköterskor 
inte värdesätter lön och karriärmöjligheter lika mycket som män i andra yrkesgrupper, 
för i så fall borde de inte välja sjuksköterskeyrket. 
 
Slutligen kunde ingen signifikant skillnad i arbetstrivsel mellan äldre och yngre bland 
de tillfälligt anställda påvisas. Därför fick inte heller hypotes 4b något stöd. Detta 
förväntades dock med tanke på att tidigare studier om fast anställda har visat på större 
arbetstrivsel hos äldre, eftersom de tenderar att ha lägre förväntningar på jobbet (Tan & 
Tan, 2002). Snedfördelningen mellan yngre och äldre kan ha haft betydelse för utfallet. 
Det var bara ca 19 % av sjuksköterskorna som var 23-30 år. En annan förklaring kan 
vara indelningen i yngre och äldre. Det är en definitionsfråga på vad som räknas som 
äldre och yngre. I efterhand kan man tänka sig att gränsen för äldre borde ha varit 
närmare 50 år. 
 
Studiens begränsningar 
Det finns några faktorer som kan ha påverkat studiens resultat. Framförallt begränsas 
studien av att gruppen tillfälligt anställda behandlades som en enda grupp utan att ta 
hänsyn till de olika varianterna av tillfällig anställning. Även den ojämna fördelningen 
mellan grupperna tillfälligt och fast anställda är ytterligare en aspekt som bör beaktas. 
Det är nämligen svårare att få ett signifikant resultat med små grupper, med andra ord 
sannolikheten minskar att upptäcka en skillnad även om den finns (Borg & Westerlund, 
2006).  
 
Reliabiliteten på organisationssamhörighet var under rekommenderat värde, vilket 
innebär att sjuksköterskornas skattade organisationssamhörighet bör tolkas med 
försiktighet. Följaktligen påverkas även organisationssamhörighetens relation till de 
andra variablerna. Även problemet med definitionen av tillfällig anställning kan ha 
påverkat resultatet på organisationssamhörigheten. Som ovan nämnts, framgår det inte 
om det fanns någon bemanningspersonal eller inte bland de tillfälligt anställda. Det bör 
dock noteras att begreppet organisationssamhörighet är extra svårt att mäta hos 
bemanningspersonal eftersom denna ingår i ett treparts förhållande ”triangular 
relationship” som innefattar bemanningsföretaget, kundföretaget som de arbetar för 
samt de själva. Om det förekommer bemanningspersonal bland sjuksköterskorna i 
studien så kan resultatet ha påverkats av det faktum att det inte är säkert vilken 
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organisation som sjuksköterskorna haft i åtanke: bemanningsföretaget eller sjukhuset 
(Biggs & Swailes, 2005). Dessutom finns det studier som till och med visar på större 
organisationssamhörighet med kundföretaget bland bemanningspersonal (Barringer & 
Sturman, 1998; Benson, 1998; Van Breugel et al., 2005, refererat i De Cuyper et al., 
2008). 
 
Enligt Spector (1994) finns det brister med tvärsnittsstudier, vilket var fallet i denna 
studie. Tvärsnittsstudier kan nämligen inte ge några svar på kausala samband mellan 
variabler utan det krävs designmetoder såsom ”longitudinal observational studies”, som 
mäter variabler över tiden. Det är därför svårt att dra några korrekta slutsatser om orsak 
och verkan angående det funna sambandet mellan arbetsgruppssammanhållning och 
arbetsattityder (Spector, 1994). Är det arbetstrivsel som ger högre 
arbetsgruppssammanhållning eller är det tvärtom? 
 
Slutligen kan det finnas begränsningar i studiens validitet. Spector (1994) menar att 
detta är vanligt i studier om arbetsförhållanden. Det finns nämligen ett antal 
bakomliggande variabler som kan påverka resultatet t.ex. sjuksköterskornas attityd, 
sinnesstämning, personlighet samt social önskvärdhet (Spector, 1994). Av den 
anledningen kan det finnas en risk att svaren i denna enkät inte speglar en sanningsenlig 
bild av sjuksköterskornas arbetsgruppssammanhållning, arbetstrivsel och 
organisationssamhörighet. Det finns alltså betänkligheter angående validiteten men 
eftersom skalorna är väl beprövade i tidigare studier talar det mesta ändå för en viss 
validitet i denna studie. 
 
Slutsatser och framtida forskning 
Studien gav inte stöd åt föreställningen om att tillfälligt anställda upplever sämre 
arbetsgruppssammanhållning och arbetsattityder än fast anställda. Det finns alltså ingen 
skillnad mellan grupperna, utan båda grupperna verkar trivas lika bra på sin arbetsplats. 
Detta resultat är bra med tanke på tidigare studier som visar på problemet med 
utanförskap hos tillfälligt anställda. Resultatet indikerar även att den sociala 
gemenskapen fortfarande verkar existera på arbetsplatsen i alla fall inom vårdyrken. För 
att lättare kunna generalisera till samtliga tillfälligt anställda i populationen bör framtida 
studier utgå från lika stora grupper av tillfälligt och fast anställda (Hartman, 2004). 
Även heterogeniteten i gruppen tillfälligt anställda bör tas i beaktande. Avslutningsvis, 
eftersom denna studie bekräftade tidigare teori om det psykologiska klimatets betydelse 
för utfall som arbetsattityder är det viktigt att i framtida forskning inkludera alla fem 
dimensioner för att få en bättre bild av det psykologiska klimatets betydelse. Detta är 
viktigt inte bara för den anställde utan även för arbetsgivaren eftersom medarbetarna är 
en organisations största tillgång (Armstrong, 2006).  
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