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Sammanfattning 

Mot bakgrund av aktuell debatt kring såväl bemanningsföretag som hushållsnära tjänster 

undersöks i denna studie trivseln hos ett antal anställda hos ett bemanningsföretag som 

förmedlar konsulter för att utföra arbete inom en hushållsnära tjänst till sina kunder. Fokus i 

undersökningen är hur förväntningar, arbetskrav, kontroll, samt socialt stöd inverkar på 

arbetstagarnas trivsel. Studiens teoretiska referensram baseras på teorier kring 

arbetstillfredsställelse, Karaseks krav/kontrollmodell, samt tidigare forskning. Det empiriska 

materialet baseras på en enkät, vars svar analyseras och tolkas med hjälp av linjär 

regressionsanalys. Resultaten indikerar att trivseln hos de anställda generellt sett är hög. Deras 

syn på sina arbetsvillkor inom arbetskrav, kontroll, och socialt stöd är i de flesta fall positiv, 

och de anser även till större del att förväntningarna på arbetet infriats när de börjat arbeta. 

Varken arbetskraven eller kontrollen uppvisade några signifikanta samband med 

arbetstagarnas trivsel. Däremot uppvisade infriandet av förväntningar på arbetet samt det 

upplevda sociala stödet från arbetsledare positiva och signifikanta samband med trivseln. 

Slutsatser som härleds från undersökningen är att arbetskrav och kontroll inom arbetet spelar 

mindre roll för de anställda. Däremot har det sociala stödet från arbetsledare större betydelse 

då arbetet är aktivt och isolerat. De anställda arbetar relativt få timmar i veckan vilket kan 

tänkas påverkar resultaten. Arbetstid kan tänkas påverka förväntningar så att krav och kontroll 

blir mindre viktiga för arbetstillfredsställelsen om den anställde inte tillbringar många timmar 

i anställningen. En alternativ förklaring är att socialt stöd kan kompensera för bristen på krav 

och kontroll.  Utifrån den synvinkeln föreslås en djupare analys av begreppet socialt stöd som 

vidare forskning på området. 
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Inledning 
Sedan den svenska arbetsmarknaden avreglerades på 90-talet har bemanningsbranschen 

uppstått som ett ständigt växande fenomen (Berg, 2008, Bemanningsföretagen Almegas 

Årsrapport, 2010). I dagens Sverige har en ökad acceptans till inhyrning av konsulter som 

komplement till lagstadgade anställningsformer infunnit sig. Förespråkare, framförallt inom 

näringslivet, menar att bemanningsföretagens fördelar, så som att de ökar organisationers 

flexibilitet genom möjligheten att hyra in personal vid arbetstoppar, överväger nackdelarna1. 

Även tesen att grupper som annars har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden kan gynnas av 

bemanningsföretagens förekomst har förts fram (Andersson & Wadensjö, 2004), exempelvis 

genom att personer med invandrarbakgrund eller ungdomar kan få arbetslivserfarenhet genom 

konsultanställningar. Kritiker mot bemanningsbranschen menar istället att branschen skapar 

obalans på arbetsmarknaden genom att företagen enkelt kan anställa och avveckla konsulter 

och därigenom exempelvis kringgå Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) – framförallt 

har de svenska arbetareförbunden intagit en sådan kritisk ställning.2 

Den stundtals heta debatten kring bemanningsbranschen gör det relevant att bidra med 

forskning som utgår från de konsultanställdas perspektiv på sin arbetssituation. I föreliggande 

uppsats undersöks arbetstilfredsställelsen hos anställda på ett bemanningsföretag. Företaget 

riktar sina tjänster mot svenska hushåll och därmed finns ytterligare en aktuell fråga i 

samhällsdebatten som denna uppsats skulle kunna ge intressanta insikter om: hur de 

anställningar som skapas genom det så kallade RUT-avdraget ser ut.3 Det har sedan RUT-

avdragets införande pågått diskussioner om huruvida arbetena som återfinns i denna kategori 

är så kallade ”pig-jobb”. En argumentation i debatten har handlat om den potentiella ökningen 

av befintliga klyftor mellan klasserna; de som arbetar inom RUT-tjänster, kontra de 

välbärgade personer som har råd med dylika tjänster.4 Det har även framförts kritik om att de 

jobb som skapas med RUT-avdragets hjälp inte är goda arbeten – med avseende på svaga 

anställningsförhållanden, visstidsanställningar med uppdragskaraktär och i dessa en 

inneboende otrygghet – en diskussion som återknyter till ovannämnda kritik mot 
                                                

1 http://www.dn.se/ekonomi/foretagen-vill-kunna-oka-flexibiliteten 
2 http://www.dn.se/debatt/8-av-10-beredda-strejka-mot-inhyrd-arbetskraft 
3 Skattereduktion för hushållsarbete som infördes efter Motion 2003/04:Sk426. Avdrag för hushållsnära tjänster 
samt för reparation, om- och tillbyggnad. 
4 http://www.dn.se/nyheter/valet-2010/rut-avdraget-ett-problem-for-socialdemokratin 
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bemanningsföretagen5. Även detta gör det intressant att studera arbetstagarnas synvinkel vad 

gäller arbetssituationen och trivseln, särskilt som de svenska hushållens nyttjande av RUT och 

ROT fortsätter öka.6  

Frågorna som beskrivits ovan är således aktuella i såväl samhällsdebatt som 

arbetslivsforskning. Både bemanningsbranschen som RUT verkar av allt att döma vara här för 

att stanna.  

Syfte, frågeställning, och avgränsningar 
Inom ramen för denna uppsats ryms dock inte eventuella för- och nackdelar med dessa 

fenomen per se, utan uppmärksamheten riktas istället mot den konkreta arbetssituation ett 

antal anställda på ett bemanningsföretag inom hushållsnära tjänster befinner sig i.  

I denna uppsats undersöks arbetssituationen i form av anställdas arbetstillfredsställelse, vilket 

likställs med trivsel. Med bemanningsföretag avses här ett företag där ett antal arbetstagare är 

anställda av företaget, men arbetar hos företagets kunder. Uppsatsens syfte är att undersöka de 

konsultanställdas trivsel och hur deras förväntningar på arbetet och deras syn på sina 

arbetsvillkor inverkar på denna. De arbetsvillkor som undersöks berör dels arbetets konkreta 

krav, dels möjligheten till kontroll, uttryckt genom kvalifikationsgrad och autonomi, samt 

upplevelsen av socialt stöd från arbetsledare. 

Frågeställningar: Hur inverkar arbetstagarnas upplevelse av arbetskrav, arbetets 

kvalifikationsgrad, autonomi, och socialt stöd från arbetsledare, på deras trivsel? Inverkar 

arbetstagarnas förväntningar på arbetet deras trivsel, och i sådana fall, hur? 

Frågeställningen undersöks kvantitativt, och baserar sig på enkätfrågor som anpassats särskilt 

till företagets verksamhet. Enkäten används för att mäta upplevelsen av arbetskrav, kontroll 

och socialt stöd hos arbetstagarna. De bidrag som uppsatsen förväntas ge till befintliga 

kunskaper inom ämnet är främst fler insikter om arbetstagares trivsel och syn på sina 

arbetsvillkor inom ett bemanningsföretag som har verksamhet inom hushållsnära tjänster, då 

                                                

5  För en översikt kring diskursen om ”det goda arbetet” se Johansson och Abrahamsson (2007). 
6 
http://www.skatteverket.se/omskatteverket/press/pressmeddelanden/riks/2011/2011/okaderotochhushallsavdr
agforstahalvaret2011.5.70ac421612e2a997f85800098945.html 
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företaget som undersöks verkar inom en relativt ny bransch som skiljer sig från de som 

undersökts i tidigare forskning.  

Beskrivning av företaget  
Avgränsningen till ett enskilt företag har gjorts av praktiska skäl, och resultaten är endast 

giltiga inom ramen för företaget.  Inga generaliseringar till andra företag kan därmed göras 

utifrån uppsatsens resultat. Av forskningsetiska skäl kan en fullständig beskrivning av 

företagets verksamhet inte göras, då en premiss för att få utföra undersökningen varit att den 

inte ska kunna härledas till det enskilda företaget. 

Företaget som undersöks är ett bemanningsföretag som förmedlar konsulter till kunder. Dock 

är företaget nischat mot en specifik bransch inom tjänstesektorn. De konsultanställdas 

arbetsuppgifter skiljer sig inte åt beroende på uppdrag hos kunderna - med andra ord är de 

arbetstagare som deltagit i undersökningen alla anställda för att utföra samma typ av arbete. 

Arbetet kan beskrivas som en tjänst där syftet är att hjälpa kunderna och avlasta dem - 

däremot är inte arbetet okvalificerat och de som rekryteras förväntas oftast ha påbörjat studier 

på eftergymnasial nivå.  

Organisationen är uppbyggd så att koordinering och uppföljning av uppdragen, samt 

administration och ekonomihantering sker centralt, medan själva tjänsten i sig utförs av de 

konsultanställda. Arbetstiden per konsultanställd varierar mellan 2 och 10 timmar i veckan, 

och en viktig detalj är därmed att ingen av de konsultanställda arbetar heltid genom sitt/sina 

uppdrag – det är ett extrajobb, och merparten av arbetstagarna har en annan huvudsaklig 

sysselsättning än arbetet på företaget. Den korta arbetstiden betyder att de anställda kan 

tänkas ha andra förväntningar på arbetet som påverkar arbetstillfredställelsen på olika sätt. 

Exempelvis kan man tänka sig att de anställda inom detta arbete värdesätter flexibilitet 

framför stabilitet, så som att det är viktigare att extrajobbet passar ihop med ens övriga 

schema och har bra arbetstider, än att man har en fixerad inkomstnivå. Vidare kan tänkas att 

förväntningarna på åtagandet som den anställde tagit på sig genom arbetet, är lägre än om det 

hade varit ett heltidsjobb. Slutligen kanske förväntningarna på graden av egenkontroll och 

arbetets kvalifikationsgrad och möjligheter till karriärsutveckling är lägre. 
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Teori och tidigare forskning 
Tidiga studier av arbetstillfredsställelse fokuserade på de fysiska arbetsvillkorens och lönens 

inverkan på arbetstagarnas attityder till arbetet, medan man i och med Hawthornestuderierna 

på 1930-talet och fram till sent 1950-tal tenderat att i större utsträckning undersöka sociala 

faktorer, så som övervakning och arbetsgruppens dynamik, som inverkandes på 

arbetstillfredsställelse (Locke, 1976). Därefter började forskning och teori än mer fokusera på 

effekterna av arbetenas karaktäristika på arbetstagarnas attityder till arbetet. Från 1970-talet 

och framåt har sådana så kallade arbetsvillkor i bred bemärkelse varit föremål för 

forskningens intresse (Locke, 1976). Anledningarna till att det länge setts som intressant att 

undersöka arbetstillfredställelse är många. Frågan om sambandet mellan 

arbetstillfredsställelse och produktivitet är i mångt och mycket omdiskuterad, likaså 

arbetstillfredsställelse som ett mått på individens generella välmående (Clark m.fl, 1996; 

Hultin, 1996), samt insikter om arbetsmarknadsdeltagande i den bemärkelsen att 

arbetstillfredställelsen möjligen kan ge förklaringar till arbetstagares beslut om att stanna eller 

lämna en arbetsplats, och engagemang i utförande av arbetsuppgifterna (Clark, 1996; 

Freeman, 1978).  

Bemanningsbranschens arbetsvillkor 
Att arbeta som inhyrd konsult på uppdrag av ett bemanningsföretag kan upplevas som en 

osäker anställning. Kantelius (2010) studie av långtidsinhyrda och ordinarieanställda 

montörers upplevda utvecklingsmöjligheter och upplevda anställningsbarheten visar 

exempelvis på stora skillnader mellan grupperna, där långtidsinhyrda upplever sig sakna 

möjligheter till utveckling och lärande i arbetet samt rapporterar sporadiska kontakter med sitt 

bemanningsföretag. De långtidsinhyrda har en låg upplevd anställningsbarhet och tycks vara 

en perifer arbetskraft. Förklaringar till detta som Kantelius undersökning pekar mot, är dels 

kundföretagens krav, dels brister i bemanningsföretagens långsiktiga arbetsmiljöarbete 

(Kantelius 2010). 

Men bemanningsbranschens kan också tänkas ha positiva effekter vad gäller 

anställningbarhet. Exempelvis kan  konsultanställningar via bemanningsföretag vara en bra 

ingång för grupper som annars kan ha svårare att ta sig in på arbetsmarknaden, främst unga 

och personer med utländsk bakgrund. Andersson och Wadensjö (2004) finner vid en 
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undersökning av anställda i bemanningsföretag i Sverige att unga människor, kvinnor, 

storstadsbor och invandrare är överrepresenterade bland dem som är anställda av 

bemanningsföretag. Ett av studiens resultat indikerar att invandrare oftare lämnar sin 

anställning på ett bemanningsföretag till förmån för en annan anställning – något som kan 

tolkas som att en anställning på ett bemanningsföretag kan fungera som en ingång till 

arbetsmarknaden (ibid, 2004). 

Bemanningsbranschen kan alltså tänkas fungera som en ingång på arbetsmarknaden via 

periferin. Anställda i branschen kan därmed sägas tillhöra den perifera arbetsmarknaden, som 

kännetecknas av sämre arbetsvillkor.   

 

Betydelsen av förväntningar 
Man skulle kunna förvänta sig att arbetstillfredsställelsen generellt är låg inom 

bemanningsbranschen, men sambanden mellan arbetstillfredsställelse och arbetsvillkor är inte 

starka som man skulle kunna tro.  Hultin (1996) visar i sin studie av svenska arbetstagares 

arbetstillfredsställelse att många överlag är nöjda med sina arbeten. Hultin diskuterar att man 

ofta finner en huvudsakligen positiv inställning till arbetet hos arbetstagare även på 

arbetsplatser där höga frånvarotal och hög personalomsättning är ett faktum – trots att dessa 

fenomen snarare bör tyda på sämre arbetsvillkor. En möjlig förklaring till detta skulle enligt 

Hultin vara begreppet aspirationsnivå:  

”det vill säga att individer skiljer sig åt med avseende på vad de 

önskar och kräver av sina arbeten. Aspirationsnivån påverkas av 

hur personen uppfattar andra personers situation i förhållande till 

hennes egen och dels av tidigare erfarenheter..” (Hultin 1996, 

s.239) 

Utbildningsnivåns inverkan på arbetstillfredsställelse tas upp som ett exempel på detta. 

Högutbildade arbetstagare är i regel mindre tillfredsställda med arbetet än vad lågutbildade 

arbetstagare med liknande arbetsvillkor är (Lincoln & Kalleberg 1990). Enligt Hultin är detta 

inte förvånande: 
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”med tanke på att högre utbildning vanligtvis innebär möjligheter 

till bättre arbetsförhållanden och belöningar, vilket i sin tur kan 

höja individens förväntningar på arbetet” (Hultin 1996, s.240) 

Muñoz De Bustillo Llorente och Fernández Macias gör såväl en jämförelse mellan flertalet 

europeiska länder som en fallstudie på arbetstagare i Spanien, för att undersöka om upplevd 

arbetstillfredsställelse kan användas som ett mått på huruvida arbetet kan klassas som ett 

”bra” arbete (2005). De finner inget stöd för att den upplevda arbetstillfredsställelsen skulle 

ha ett samband med huruvida arbetenas villkor var bättre eller sämre. De diskuterar hur det 

kan komma sig att en generellt hög arbetstillfredsställelse kan samexistera med stora 

variationer i arbetenas kvalitet. Möjliga förklaringar till detta enligt Muñoz De Bustillo 

Llorente och Fernández Macias är dels att arbetstagarna anpassar sina förväntningar på arbetet 

utefter vad arbetet faktiskt erbjuder, och dels att arbetstagare hellre stannar på arbeten som 

överensstämmer med deras egna förväntningar (2005). 

Som ett ytterligare exempel kan en studie gjord av Clark & Oswald (1996) föras fram. Som 

ett led i undersökningen av arbetstillfredsställelsens samband med inkomstens 

jämförelsenivåer fick respondenterna i Clark & Oswalds studie gradera sin 

arbetstillfredsställelse ur ett antal aspekter via skalan 1-7, där 1 = inte alls nöjd, och 7 =  

fullständigt nöjd. Respondenterna fick även frågan (egen översättning): ”Med alla faktorer i 

beaktande, hur tillfredsställd eller otillfredsställd är du med ditt nuvarande arbete som helhet, 

användandes samma skala 1-7?”. 7 Det var nästan en tredjedel (27%) av de 5195 tillfrågade 

som uppgav det högsta möjliga alternativet gällande tillfredsställelse med arbetet som helhet. 

Ju lägre ned på skalan, desto färre var det som valt det alternativet, med undantaget för det 

allra lägsta, 1, där en liten ökning kunde ses (Clark & Oswald, 2007, s. 366). Dessa bidrag 

från tidigare forskning antyder att arbetstillfredsställelsen möjligen inte är så nära 

sammanlänkad med arbetsvillkoren som man inledningsvis kan tro. Utifrån tidigare forskning 

formuleras följande hypotes: 

H1: Att arbetstagarens förväntningar på arbetsvillkoren infrias har ett positivt 

samband med arbetstillfredsställelsen.  
                                                

7 "'All things considered, how satisfied or dissatisfied are you with your present job overall using the same 1-7 
scale?" (Clark & Oswald, 2007, s. 364) 
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Arbetets villkor: Karaseks krav/kontrollmodell 
En väl etablerad modell inom forskning om arbetsvillkor är Karaseks krav/kontrollmodell 

(1979) samt vidareutvecklingen av denna med tillägget av socialt stöd som en tredje 

dimension (Johnson & Hall, 1988; Karasek & Theorell, 1990). Denna modell har valts som 

teoretisk bakgrund till studien, för att utforska antagandet om att arbetstagarnas egna 

uppfattning om deras arbete som havandes hög eller låg grad av olika indikatorer inverkar på 

deras trivsel. Modellen har traditionellt sett använts för att undersöka arbetsvillkorens 

inverkan på stress och ohälsa hos arbetstagarna. I denna uppsats tillämpas den istället på 

arbetstagarnas trivsel i sitt arbete. I undersökningen görs vissa relevanta anpassningar av 

modellen för att öka dess tillämplighet för organisationen som undersöks samt arbetet som 

utförs.  

Karaseks utgångspunkt är att reaktionerna på arbetsvillkoren påverkas av de krav som arbetet 

ställer på den enskilde anställde och de möjligheter han eller hon har att själv kontrollera sitt 

eget arbete. Modellen definierar och skiljer åt arbeten med hög- respekive låg grad av stress 

och aktivitet kontra passivitet för att på så vis finna vilka faktorer som inverkar på 

individernas hälsa. Arbetskraven som Karasek framförallt definierar i modellen är dels de 

fysiska så som ansträngning och risker, och dels de psykiska, så som arbetets omfattning, 

enformighet och om det finns tillräckligt med tid att utföra uppgifterna. Kontrollen delas även 

den upp i modellen: arbetets kvalifikationsgrad, det vill säga om man lär sig nya saker genom 

arbetet, om arbetet är utvecklande, kreativt, eller repetitivt, samt individens möjligheter att 

fatta beslut, det vill säga graden av autonomi och medinflytande över sin arbetssituation. 

Johnsons (1988) tillägg är begreppet socialt stöd som blir en tredje dimension som inverkar på 

individens välmående: arbetstagaren får det sociala stödet framförallt från närmsta 

arbetsledare samt arbetskamrater.  

Sammanfattningsvis kallas de goda arbetena ”aktiva” och innehåller höga krav och hög 

kontroll. Ännu bättre är när ett sådant jobb också kombineras med ett högt socialt stöd, ett så 

kallat kollektivt aktivt arbete. När höga krav istället kombineras med låg grad av kontroll blir 

resultatet sämre: ett högstressarbete.  De sämsta jobben uppenbararar sig där det dessutom 

finns ett lågt socialt stöd, så kallade isolerade högstressarbeten. 
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Arbetskrav  

Som ovan nämnts innebär höga arbetskrav exempelvis att tiden inte räcker till för att utföra de 

egna arbetsuppgifterna, att man får fysiska besvär och/eller ett arbete som innehåller många 

upprepningar. Enligt modellen har övriga arbeten låga arbetskrav. Eftersom arbetstagarna i 

organisationen som undersökts har ett arbete som inte kan sägas innebära några egentliga 

fysiska ansträngningar eller risker så som avsetts i Karaseks ursprungliga modell, har de 

fysiska arbetskraven i traditionell bemärkelse inte varit fokus i undersökningen. En 

anpassning av vad som menas med fysiska arbetskrav har gjorts för att göra dimensionen mer 

relevant för att undersöka trivseln. Resvägen till uppdragen är en faktor som kan tänkas 

inverka på arbetstagarnas trivsel, då denna inte är avlönad och arbetspassen korta. Platsen där 

de utför sitt arbete, den fysiska arbetsmiljön, skiljer sig också åt beroende på uppdrag och kan 

därför också tänkas inverka, likaså arbetstiderna. De psykiska arbetskraven antas kunna ha 

desto större inverkan, i och med att arbetet är relativt kvalificerat. Även här har en viss 

modifiering av Karaseks ursprunliga psykiska arbetskrav gjorts för denna undersökning. Det 

är framförallt om arbetets omfattning upplevs som krävande, och om det finns tillräckligt med 

tid att utföra arbetsuppgifterna, samt om arbetstagarna ägnar mycket tid åt att tänka på sitt 

arbete utanför arbetstiden, som ses som relevant för undersökningen.  

H2: Tillfredsställelse med fysiska och psykiska arbetskrav har ett positivt samband med 

trivseln.  

Kontroll 
Inom kontollfaktorerna ryms arbetets kvalifikationsgrad samt individens möjligheter att fatta 

egna beslut. Mycket intressant att beakta i denna undersökning är arbetstagarnas upplevelse 

av det som i Karaseks modell benämns som arbetets kvalifikationsgrad - om de lär sig nya 

saker genom sitt arbete, om de får användning av befintliga kunskaper, och upplever en 

personlig utveckling och utlopp för kreativitet genom arbetet, då det, som tidigare beskrivits, 

krävs vissa kvalifikationer för att få en anställning. Frågan om arbetstagarna upplever en hög 

grad av autonomi och medinflytande över sin arbetssituation är också intressant utifrån denna 

specifika organisations förutsättningar. Å ena sidan är arbetstagarna konsultanställda och 

utför arbetet ensamma hos kunderna, vilket i teorin ger stort utrymme för eget beslutsfattande 

i samband med själva utförandet av arbetet. Å andra sidan är organisationen centraliserad, då 

koordinering, uppföljning, ledning, ekonomi och administration sköts centralt, vilket skulle 
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kunna medföra att arbetstagarna inte upplever en speciellt hög grad av medinflytande över sin 

arbetssituation strukturellt sett – exempelvis vad gäller att bestämma över arbetspassens längd 

och uppdragens omfattning.  

H3: Upplevelsen av arbetet som kvalificerat och med hög egenkontroll har ett positivt 

samband med trivseln.  

Socialt stöd 
Den ursprungliga krav/kontroll-modellen har vidareutvecklats av Johnson (Johnson & Hall, 

1988) genom tillägget av socialt stöd som en tredje dimension. Finns socialt stöd är arbetet 

kollektivt, finns inget eller en lägre grad av stöd är arbetet är isolerat.  Utgångspunkten i 

Johnsons teori är att socialt stöd såväl har en konkret betydelse för individens arbetssituation, 

som att dämpa den belastning som höga arbetskrav innebär. Genom att kombinera de olika 

kategorierna av arbete i Karaseks modell med låg respektive hög grad av socialt stöd skapar 

Johnson åtta kategorier av arbete (se figur 1 nedan). Det sociala stödet mäts genom frågor om 

individernas förhållande till sina arbetskamrater, till exempel om interaktion under arbetstid 

och umgänge på fritiden. Resultaten av den studie som Johnson genomförde visade att 

arbetstagare behöver både möjlighet att kontrollera sin arbetssituation och socialt stöd i sitt 

arbete för att bemöta och hantera arbetskraven (Johnson & Hall, 1988; Karasek & Theorell, 

1990).  

Figur 1: Karaseks krav/kontrollmodell med tillägget om socialt stöd 

Tabell från Eriksson (2007) 

Dimensionen socialt stöd är intressant att beakta för just denna organisation, eftersom arbetet 

är mycket självständigt och utförs hos kunderna - kontakter med arbetsledare och kollegor är 

därför begränsade, även om möjligheten till att kontakta arbetsledare och kollegor finns. 

Arbetet som utförs på företaget är ett aktivt, isolerat arbete, därigenom blir teorin om att det är 



13 
 
 

viktigt med socialt stöd från arbetsledare för att få anställda att trivas speciellt intressant. En 

rimlig hypotes är därför att de konsultanställda som upplevt ett gott socialt stöd från 

arbetsledare och kollegor i genomsnitt trivs bättre än de som inte gjort det.   

H4: Hög grad av upplevt socialt stöd inverkar positivt på arbetstagarens trivsel.  

 

Kritik / teoretiskt resonemang 
Som tidigare nämnts har den ursprungliga teorin anpassats för att öka relevansen för det 

specifika företaget som undersöks. Ett flertal avvikelser från modellens tidigare 

användningsområden yttrar sig, exempelvis att samtliga arbetstagare som ingår i 

undersökningen är anställda för att utföra liknande arbetsuppgifter. Samtidigt har dessa 

anpassningar setts som relevanta för organisationen som studeras. Ett problem med 

anpassningen blir dock att det mätinstrument som används i uppsatsen utvecklats med tidigare 

forskning som grund, men det har inte på samma sätt granskats och testats tidigare. 

Vidare är det faktum att arbetet är en extra sysselsättning, några få timmar i veckan utöver en 

annan huvudsaklig sysselsättning, också något som kan tänkas inverka på studiens resultat. 

Eventuellt är det inte fullt lika rimligt att exempelvis anta att arbetskrav har samma effekt på 

en anställd som endast utför arbetet några få timmar i veckan, jämfört med en anställd som 

arbetar heltid. På samma spår är det faktum att arbetstagarna som här undersöks har arbetet 

som ett extrajobb viktigt att beakta vad gäller förväntningarnas betydelse. Kort sagt är ett 

rimligt antagande att någon som arbetar extra har lägre förväntningar på vad han eller hon kan 

tänkas få ut av arbetet som utförs några timmar i veckan, jämfört med om personen hade 

arbetat heltid.   
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Metod 
Val av metod 
Denna uppsats studerar hur konsultanställda på ett företag inom hushållsnära tjänster ser på 

sina arbetsvillkor, så som upplevda arbetskrav, arbetets kvalifikationsgrad, autonomi och 

socialt stöd från arbetsledare, samt att undersöka hur detta inverkar på deras trivsel. För att 

undersöka detta har en enkät med strukturerade svarsalternativ valts, med motiveringen att 

datainsamlingsmetoden ger möjlighet till analys och tolkning av många fler konsultanställdas 

upplevelser än om en kvalitativ metod valts. Då frågeställningen dessutom underbyggts 

teoretiskt och med tidigare forskning har det varit möjligt att formulera testbara hypoteser 

kring sambanden mellan arbetsvillkor och arbetstillfredsställelse, vilket lämpar sig 

synnerligen väl att undersöka kvantitativt. Den kvantitativa metoden inom samhälls- och 

beteendevetenskaplig forskning innebär att forskaren mäter utbredningen av fenomen och 

egenskaper i den sociala verkligheten (Edling & Hedström, 2003). För att undersöka samband 

mellan upplevelser om arbetsvillkor och trivsel är det viktigt att göra dessa mätbara, vilket 

också är en anledning till att den kvantitativa metoden är lämplig för denna undersökning. För 

att anta ett kritiskt förhållningssätt till den valda metoden, kan sägas att den kvanitativa 

metodens främsta brist inneburit att möjligheten till följdfrågor och erhållande av djupare 

förklaringar till och förståelse av de upplevelser om arbetsvillkor som de anställda redovisat 

varit begränsad (Creswell, 2007).   

Datamaterial – insamling och omfattning  
Ett datamaterial definieras som ”en begränsad uppsättning variabler som alla hänför sig till 

samma grupp observationsenheter” (Edling & Hedström, 2003, s. 15). Som tidigare nämnts, 

bygger denna uppsats på empiriska data som samlats in med hjälp av en enkät. Enkäten 

skickades ut via mail till samtliga konsultanställda på företaget 2011-05-18, och en 

påminnelse skickades ut 2011-06-03. Deltagande i undersökningen var frivilligt och studien 

baseras därmed endast på det urval om 273 personer som valt att besvara enkäten, 

innebärandes ett större bortfall.8 Ur ett forskningetiskt perspektiv finns framförallt en viktig 

aspekt att reflektera över: i enkäten presenterades undersökningen som ett verktyg för 

                                                

8 Bortfallets exakta storlek kan ej avslöjas här av forskningsetiska skäl. 
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arbetsgivaren att få underlag till förändrings- och förbättringsarbete i organisationen. Detta 

var även syftet med att utföra undersökningen från företagets sida. För författarens egna 

forskarroll har detta inneburit att ha framstått som arbetsgivarens representant snarare än en 

forskare – detta tros dock inte allvarligt inverka på undersökningens resultat då 

undersökningsdeltagarna haft möjligheten att vara anonyma. Anonymiteten innebär att risken 

för eventuella färgade svar, exempelvis på grund av oro för repressalier på grund av angivna 

svar från undersökningsdeltagarnas sida, minimerats. Förtjänsten med att utföra 

datainsamlingen på detta sätt var att det annars inte hade varit möjligt att genomföra 

undersökningen ifråga. 

Operationaliseringar  
Den kvantitativa ansatsen kräver mätbara operationaliseringar av centrala begrepp. I 

metodbeskrivningen kommer vissa förbehåll att diskuteras, framförallt vad gäller mätningen 

av subjektiva åsikter. De centrala begreppen – förväntningar, krav, kontroll och socialt stöd – 

härstammar från teori och tidigare forskning varför analysen blir av deduktiv karaktär. 

Operationaliseringen av de centrala begreppen har anpassats till företagets organisation och 

verksamhet. Av forskningetiska skäl måste vissa ord som refererar till företaget som där 

undersökningen genomförts uteslutas i redovisningen av operationaliseringarna. Dessa ord har 

i redovisningen ersatts med tre punkter (…).  

Arbetstillfredsställelse - trivsel 
De anställdas arbetstillfredsställelse undersöktes genom de fick ta ställning till påståendet 

”Jag trivs som anställd på …”. Undersökningsdeltagarna fick ta ställning till påståendet via en 

skala, 1-10, där 1 innebar att man inte alls trivdes, och 10 innebar att man trivdes mycket väl. 

Variablen utgör undersökningens beroende variabel och det är alltså variationen i 

arbetstillfredsställelse som relateras till förväntningar, krav, kontroll och socialt stöd. 

Förväntningar 
Respondenternas åsikter om förväntningarnas infriande mättes genom påståendet ”Arbetet 

som … motsvarar de förväntningar jag hade när jag började”. Detta påstående fick de ta 

ställning till genom skalan 1-4 där 1 = ”instämmer inte alls”, och 4 = ”instämmer helt och 

hållet”. Det femte alternativet, ”Vill ej svara”, kommer i resultatredovisningen att benämnas 

som X. 
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Arbetskrav 

Undersökningsdeltagarnas åsikter om arbetets krav mättes genom ett flertal påståenden 

rörande såväl fysiska som psykiska arbetskrav. Respondenterna fick ta ställning till ett antal 

påståenden där samtliga påståenden skulle graderas via skalan 1-4 där 1 = ”instämmer inte 

alls”, och 4 = ”instämmer helt och hållet”. Det fanns även ett femte alternativ, ”Vill ej svara”, 

som i resultatredovisningen kommer att benämnas som X. 

• ”Jag anser att resvägen till och från mitt/mina uppdrag är rimlig”  

• ”Jag anser att den fysiska arbetsmiljön är tillfredsställande”.  

• ”Jag anser att arbetstiderna är tillfredsställande” 

• ”Jag anser att arbetet som … är krävande” 

• ”Jag anser att det finns tillräckligt med tid för att utföra mina arbetsuppgifter” 

• ”Jag tänker ofta på mitt arbete även när jag inte är på uppdrag” 

Kontroll 
De konsultanställdas åsikter om kontroll, det vill säga kvalifikationsgrad och autonomi inom 

arbetet, operationaliserades på samma sätt genom påståenden som de fick ta ställning till via 

skalan 1-4 där 1 = ”instämmer inte alls”, och 4 = ”instämmer helt och hållet”. Det fanns även 

ett femte alternativ, ”Vill ej svara”, som i resultatredovisningen kommer att benämnas som X. 

• ”Arbetet innebär att jag får använda mig av mina befintliga kunskaper”  

• ”Arbetet innebär att jag får använda min kreativitet”  

• ”Arbetet innebär att jag får lära mig nya saker” 

• ”Jag har stor frihet att bestämma över min egna arbetssituation” 

• ”Jag har möjlighet att bidra med idéer som rör hela verksamheten” 

Socialt stöd 
Respondenternas åsikter om socialt stöd från arbetsledare och kollegor inom arbetet 

operationaliserades även de genom påståenden som de fick ta ställning till via skalan 1-4 där 

1 = ”instämmer inte alls”, och 4 = ”instämmer helt och hållet”. Det fanns precis som tidigare 

också ett femte alternativ, ”Vill ej svara”, som i resultatredovisningen kommer att benämnas 

som X. 
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• ”Mitt arbete innebär att jag då det behövs kan få stöd och hjälp från koordinatorerna 

som arbetar på kontoret”  

• ”Jag läser alltid nyhetsmailen som skickas ut en gång i månaden” 

• ”Jag uppfattar kontakten med de … jag hjälper som positiv” 

• ”Jag utnyttjar möjligheten att skapa kontakter med andra … genom de träffar som 

anordnas flera gånger per termin”  

Metodbeskrivning 
Enkätens resultat analyseras med linjär regressionsanalys. I denna undersökning har såväl den 

beroende variabeln trivsel som de oberoende variablerna arbetsvillkor värden på ordinal 

skalnivå, och tolkningen av resultatet av analyser på ordinalskalevariabler måste göras med 

stor försiktighet på grund av att de inte precist anger hur mycket eller lite av en viss egenskap 

som observationen har (Edling & Hedström, 2003). Med andra ord är det vid tolkning av 

undersökningens resultat viktigt att minnas att det inte rakt av går att kvantifiera åsikter och 

subjektiva upplevelser som om de hade objektiva skalor.  

Syftet med regressionsanalysen är att finna en linje som sammanfattar sambandet mellan 

variablerna på ett så bra sätt som möjligt (Edling & Hedström, 2003). Regressionsanalysen 

utrönar även hur väl linjen sammanfattar de data som finns – ett övergripande mått för detta är 

determinationskoefficienten, R2, vilken mäter hur mycket bättre prediktioner av individernas 

värden på den beroende variabeln blir då vi känner till resultatet av regressionsanalusen 

jämfört med om vi endast skulle känna till medelvärdet för nämnda variabel. R2  kan variera 

mellan 0 och 1 och tolkas oftast som den andel av den totala variansen i den beroende 

variabeln som kan förklaras av modellen. Man skall dock inte stirra sig blind på detta mått, 

och alltid ha goda skäl för vilka variabler som ska ingå i en modell – inkluderar man variabler 

bara för att de leder till högre R2 riskerar man att få felspecifierade modeller (Edling & 

Hedström, 2003). Sammanfattningsvis kan för denna undersökning sägas att ju högre R2-

värdet är för en viss modell, desto mer relevant är den som förklaring till om någon trivs mer 

eller mindre, sålänge variablerna som är med i modellen är relevanta och teoretiskt 

välgrundade. 

De statistiska sambanden har även en riktning och en styrka, B-koefficienten (Edling & 

Hedström, 2003). Riktningen definierar om sambandet mellan en ökning i en variabels värde 

gör så att den andra variabelns värde minskar (negativt samband), alternativt om den andra 
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variabelns värde också ökar (positivt samband). Styrkan visar hur mycket förändringen i den 

ena variabeln gör så att den andra variabeln förändras – om den andra variabelns värde ökar 

eller minskar lite (svagt) eller mycket (starkt). 

Inom statistiska undersökningar är det också viktigt att minnas att sambanden kan bero på 

slumpen - det finns därför ett mått på om det är sannolikt att sambandet är riktigt och inte 

slumpmässigt. Inom samhällsvetenskapen brukar en sannolikhet på att sambandet inte är 

slumpmässigt på 0,05 eller mindre ses som tillräcklig för att vi ska anta att sambandet är 

riktigt, detta kallas för att sambandet är signifikant (Edling & Hedström, 2003). Denna 

riktlinje för sambandets sannolikhet att vara riktigt, 0,05, har använts också i denna 

undersökning. Signifikanstest är dock känsliga för antalet observationer, och då studiens 

datamaterial är förhållandevis litet är det alltså synnerligen svårt att uppnå signifikanta 

resultat. 

Som redan beskrivits utförs undersökningen genom att analysera om statistiska samband 

mellan olika variabler föreligger. Det är framförallt på vilket sätt värdena på en eller flera 

variabler har samband med en enskild variabel som är intressant. Det är dock inte självklart 

att ett statistiskt samband innebär en uttalad kausalitet mellan variablerna som har ett 

samband (Edling & Hedström, 2003). Detta innebär för denna undersökning att även om ett 

samband finns kan man inte säkert kan säga vad som påverkat vad från början – att någon 

trivdes på grund av att den tyckte ett visst arbetsvillkor var bra, eller om någon trivdes 

generellt, och därför också tyckte att ett visst arbetsvillkor var tillfredsställande. Det som 

däremot kan göras är rimliga antaganden utifrån teori och tidigare forskning, sunt förnuft och 

logik. Slutligen bör en stor försiktighet i tolkningen av undersökningens resultat tillämpas.  
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Resultat 
Beskrivning av bakgrundsvariabler 

Tabell 1: Beskrivning av bakgrundsvariabler  
Variabel  Frekvens, % 
Kön   
Kvinnor 71 
Män 29 
Ålder   
18-25 år 85 
25-57 år 15 
Sysselsättning   
Studier 81 
Arbete 11 
Arbetssökande 6 
Övrigt 2 
Utbildning (bland dem som studerar)   
Gymnasial utbildning 6 
Eftergymnasial utbildning, < 2 år 31 
Eftergymnasial utbildning, > 2 år 62 
Forskarutbildning 1 
Utbildningsinriktning (bland dem som studerar)   
Pedagogik/lärarutbildning 21 
Humanioria/konst 9 
Samhällsvetenskap/juridik/handel/administration 13 
Naturvetenskap/matematik/data 31 
Teknik/tillverkning 9 
Hälso- och sjukvård/social omsorg 9 
Övrig inriktning 8 
Anställd sedan    
HT-2008 eller tidigare 3 
VT-2009 4 
HT-2009  11 
VT-2010  15 
HT-2010  23 
VT-2011 44 
N = 273   
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Totalt besvarade 273 personer enkäten, av dessa var 193 kvinnor och 80 män. 

Undersökningsdeltagarnas åldrar sträckte sig från 18-57 år, där de flesta återfanns inom 

intervallet 18-25 år. Den huvudsakliga sysselsättningen var studier, därefter arbete och 

arbetssökande. Bland de svar som angavs i fritext vad gäller den huvudsakliga 

sysselsättningen återfanns egenföretagare, personer som både arbetade och studerade, och 

föräldralediga. Bland de studerande hade en majoritet högskoleutbildning, men fördelningen 

visar en hel del variation. Närmare två tredjedelar av de som angav att de studerade hade läst 

två år eller längre på högskola eller universitet.  

Vad gäller utbildningsinriktningar fick respondenterna välja en av ett antal kategorier9, 

alternativt själva benämna sin utbildningsinriktning i fritext. Resultaten visar att det är en stor 

variation bland de svarande vad gäller specifik utbildningsinriktning. En sista 

bakgrundsvariabel är hur länge de som deltagit i undersökningen varit anställda på företaget. 

Denna operationaliserades genom att respondenterna fick välja vilken termin de började 

arbeta på företaget, och som synes var det nästan hälften av undersökningsdeltagarna som var 

relativt nyanställda då undersökningen utfördes i slutet av VT-2011.  

Beskrivning av trivseln samt arbetsvillkoren 
Figur 2 nedan visar en sammanställning av hur respondenterna svarat angående påståendet 

”Jag trivs som anställd på …”. 

 

                                                

9 Kategorierna är utformade efter kategorier i SUN (Svensk Utbildningsnomenklatur), 2000. 
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Samtliga 273 respondenter graderade påståendet. Det var flest som valde att gradera sin trivel 

till 10 på skalan, 26 %, och sammantaget var det 69,2 % som valde något av alternativen 8-

10. Det var få som valde de lägsta alternativen, det var endast 4,4 % som valde något av 

alternativen 1-4. Sammanfattningsvis visar resultatet att de flesta instämt med påståendet i 

relativt hög grad. Resultatet ligger helt i linje med resultat från tidigare forskning (Clark & 

Oswald, 1996,  Hultin, 1996, Muñoz De Bustillo Llorente & Fernández Macias, 2005). 

Tabell 2 nedan visar en sammanställning i nominella tal gällande frekvenserna på 

svarsalternativen för variablerna som undersökts.   

Tabell 2: Sammanställning av svarsfrekvenserna för de oberoende variablerna 
Variabel Svarsalternativ        

1= 
instämmer 

inte alls 

2 = 
instämmer 
till viss del 

3 = 
instämmer 
till stor del 

4 = 
instämmer 

helt 

X = 
vill ej 
svara 

Förväntningar       
Arbetet motsvarar 
förväntningar 1 16 112 133 11  
Krav   
Resväg rimlig  7 53 81 125 7   
Fysisk arbetsmiljö 
tillfredsställande 0 9 89 166 9   
Bra arbetstider 3 19 99 144 8   
Arbetet krävande 8 84 121 54 6   
Tillräcklig tid 4 25 93 139 12   
Tänker ofta på arbete 7 88 111 58 9   
Kontroll   
Befintliga kunskaper 0 10 56 202 5   
Kreativitet 2 15 87 164 5   
Lära nya saker 8 43 86 129 7   
Bestämma över arbetssituation 6 27 99 129 12   
Bidra idéer till verksamheten 28 74 58 40 73   
Socialt stöd   
Stöd från koordinatorer 12 40 77 114 30   
Läser månadsmail 15 21 63 166 8   
Kontakt med kund positiv 0 4 51 209 9   
Träffar kollegor 146 47 30 25 25   
N = 273       
 

Intressant att beakta är att för de flesta påståenden har en relativt stor andel av respondenterna 

valt en högre grad av instämmande. Detta gäller dock inte för påståendena ”Jag har möjlighet 
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att bidra med idéer som rör hela verksamheten”, samt ”Jag utnyttjar möjligheten att skapa 

kontakter med andra … genom de träffar som anordnas flera gånger per termin”. För 

påståendet som behandlade möjligheten att bidra med idéer till verksamheten var det en hel 

del som inte instämde i någon högre grad, eller som valde att inte ta ställning till frågan. För 

påståendet som behandlade möjligheten att träffa kollegor var det en majoritet som valde att 

de inte instämde med påståendet.  

Bivariata analyser 
Inledningsvis gjordes bivariata analyser med samtliga bakgrundsvariabler (presenteras inte i 

uppsatsen men finns tillgängliga hos författaren). Analysen visade inga skillnader baserade på 

kön, ålder, utbildningsinriktning eller anställningstid. Den enda bakgrundsfaktorn som blev 

signifikant handlade om utbildningsnivå; de som läst högst gymnasieutbildning trivdes i 

genomsnitt bättre än de som hade högre utbildning. Dock kunde inte ett konkret samband 

liknande ”ju högre utbildning, desto sämre trivsel” beläggas då inga av de andra 

utbildningsvariablerna blev signifikanta. Intressant är dock att också detta resultat ligger i 

linje med tidigare studier om aspirationsnivåers betydelse på arbetstillfredsställelse (Hultin, 

1996). 

 

Tabell 3 visar en sammanställning av bivariata analyser utförda med påståendet ”Jag trivs 

som anställd på …”, hädanefter benämnt som trivsel, som beroende variabel. 

 
Tabell 3: Resultat av bivariata analyser med teoretiskt grundade variabler, med trivsel 
som beroende variabel. 
  B-koeff R2 N 
Förväntningar    
Arbetet motsvarar förväntningar 0,89** 0,101 262 
Krav   
Resväg rimlig  0,292* 0,021 266 
Fysisk arbetsmiljö tillfredsställande 0,46* 0,022 264 
Arbetstider 0,536** 0,043 265 
Arbetet krävande -0,159 0,005 267 
Tillräcklig tid 0,266 0,013 261 
Tänker ofta på arbete 0,115 0,003 264 
Kontroll 
Befintliga kunskaper 0,717** 0,048 265 
Kreativitet 0,58** 0,046 268 
Lära nya saker 0,363** 0,031 266 
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Bestämma över arbetssituation 0,732** 0,104 261 
Bidra idéer till verksamheten 0,734** 0,158 200 
Socialt stöd 
Stöd från koordinatorer 1,027** 0,286 243 
Läser månadsmail 0,259* 0,016 265 
Kontakt med kund positiv 0,948** 0,061 264 
Träffar kollegor 0,34** 0,039 248 
* sig < 0,05 ; ** sig < 0,01       

Analyserna är utförda endast på de respondenter som valt att besvara påståendena med något av alternativen 
1- 4, de som inte tagit ställning genom att välja alternativ X = ”vill ej svara” togs ej med i analyserna. 

 

Förväntningar, krav, kontroll och socialt stöd: inverkan på trivseln 
Vid bivariat regressionsanalys visade förväntningarna ett positivt och signifikant samband 

mellan trivseln och att anse arbetet instämma med de förväntningar man hade när man 

började. Variabelns förklaringsvärde var 10,1 %. De bivariata regressionsanalyser som 

utfördes antydde att det fanns ett positivt och signifikant samband mellan trivsel och såväl 

resvägen, som den fysiska arbetsmiljön och att anse sina arbetstider vara tillfredsställande. 

Eftersom trivseln mättes på en tiogradig skala och krav-variablerna mättes på en fyrgradig 

skala, kan man av koefficienternas storlek utröna att tillfredställelse med arbetstiderna hade 

starkast samband med trivseln, 0,536. Det var även arbetstiderna som hade det högsta R2-

värdet av dessa tre variabler, 4,3%.  

De tre efterföljande variablerna inom området krav: att anse arbetet vara krävande, anse sig ha 

tillräcklig tid till sina arbetsuppgifter, och att ofta tänka på arbetet utanför arbetstid, visade 

inte några signifikanta samband med trivseln. Dessa uteslöts därför från vidare analyser med 

motiveringen att de antingen inte var relevanta för undersökningen, eller var felformulerade så 

att de inte mätte det som avsågs mätas.  

För samtliga påståenden under området kontroll visade de bivariata regressionsanalyserna 

signifikanta samband med trivseln. De två sista, att anse sig kunna bestämma över sin 

arbetssituation samt att anse sig kunna bidra med idéer till verksamheten, hade högst R2-

värden – 10,4% respektive 15,8%. Sambanden för dessa två variabler är dessutom tämligen 

starka, med koefficienter på 0,732 respektive 0,734. Det var dock många som valde att inte 

besvara påståendet om att kunna bidra med idéer till hela verksamheten genom att välja 

alternativ X = vill ej svara. Detta innebär att analysen gjorts på färre respondenter än de 

tidigare analyserna.  
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Samtliga variabler inom socialt stöd visade signifikanta samband med trivseln, där det mest 

intressanta fyndet är stödet från koordinatorer, som har det starkaste sambandet med en 

koefficient på 1,027, och där R2-värdet uppgår till 28,6 %. Även här var det dock ett större 

antal personer som valde att inte besvara frågan. Att kontakten med kunderna upplevs som 

positiv hade också ett jämförelsevis starkt samband med trivseln, koefficienten var 0,948, och 

R2-värdet var 6,1%.  

Multivariat analys 
Nästa steg i analysen är att beakta sambanden till trivsel givet att också de andra variablerna 

beaktas. I tabell 4 presenteras resultaten av en multivariat analys. 

Tabell 4: Resultat av multivariat analys med trivsel som beroende variabel.  
  Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
Konstant 4,948 3,360 1,670 0,803 
Förväntningar     
Arbetet motsvarar förväntningar 0,932** 0,749** 0,576** 0,231 
Krav     
Resväg rimlig   0,225 0,100 0,118 
Fysisk arbetsmiljö tillfredsställande  0,110 -0,038 0,008 
Bra arbetstider  0,335 0,139 0,006 
Kontroll     
Befintliga kunskaper   0,272 -0,012 
Kreativitet   0,181 0,33 
Lära nya saker   0,074 0,108 
Bestämma över arbetssituation   0,243 0,240 
Bidra idéer till verksamheten   0,444** 0,233 
Socialt stöd     
Stöd från koordinatorer    0,832** 
Läser månadsmail    -0,050 
Kontakt med kund positiv    0,531* 
Träffar kollegor    -0,067 
   
N 262 264 200 200 
R2 0,101 0,135 0,251 0,429 
* sig < 0,05 ; ** sig < 0,01     

 
Tabell 4 redovisar fyra modeller, där först förväntningarna, och sedan variablerna inom krav, 

kontroll och socialt stöd förts in stegvis efterhand.10 Den första modellen mäter 

                                                

10 Som redan påpekats togs de variabler som ej visade signifikanta samband med den beroende variabeln i de 
bivariata analyserna ej med i den multivariata analysen. 
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förväntningarnas inverkan på trivseln och modellen testar hypotes 1: ”att arbetstagarens 

förväntningar på arbetsvillkoren infrias har ett positivt samband med arbetstillfredsställelsen”. 

Resultatet antyder att de anställda som i högre grad instämmer med att arbetet motsvarade 

deras förväntningar när de började i genomsnitt trivs bättre än de som inte instämmer lika fullt 

ut eller inte alls, eftersom sambandet är positivt och signifikant. Hypotes 1 kan således inte 

förkastas. 

I modell 2 fördes variablerna som avsåg mäta krav in i regressionsanalysen för att testa 

hypotes 2: ”tillfredsställelse med fysiska och psykiska arbetskrav har ett positivt samband 

med trivseln”. Den andra hypotesen får inget stöd i analysen då variablerna inom krav är 

insignifikanta, dock är variabeln förväntningar fortfarande signifikant i modell 2. Dess 

koefficient har minskat något vilket innebär att en del av dess effekt ryms inom någon av 

krav-variablerna. 

I modell 3 togs även variablerna inom kontroll med i analysen. Kontroll förväntades enligt 

hypotes 3 ha ett positivt samband med trivseln: ”upplevelsen av arbetet som kvalificerat och 

med hög egenkontroll har ett positivt samband med trivseln”. Den enda variabeln inom 

kontroll som blev signifikant var att bidra med idéer till hela verksamheten. Sambandet är 

positivt vilket innebär att de anställda som i högre grad instämmer med att de kan bidra med 

idéer som berör hela verksamheten i genomsnitt trivs bättre än de som inte instämmer i lika 

hög grad eller inte alls. Därmed bör hypotes 3 förkastas då den inte får tillräckligt stöd i 

modell 3. Förväntnings-variabeln är fortsatt positiv och signifikant, dock har dess styrka 

minskat till nästan hälften av vad den ursprungligen var. 

I den fjärde och sista modellen introducerades slutligen betydelsen av socialt stöd. Enligt 

hypotes 4 skulle ”hög grad av upplevt socialt stöd inverkar positivt på arbetstagarens trivsel”. 

I denna modell, där samtliga variabler fanns med, var endast två variabler signifikanta: stödet 

från koordinatorerna samt att uppleva kontakten med kunden på uppdraget positiv.  För båda 

dessa variabler visar analysen ett samband med en positiv lutning, innebärandes att de 

anställda som i högre grad instämmer med att de upplevt stöd från koordinatorer samt 

upplever kontakten med kunden på uppdraget positiv i genomsnitt trivs bättre än de som inte 

instämmer lika fullt ut eller inte alls. Därmed kan hypotes 4 antas.  

För att jämföra de fyra modellernas R2-värden, kan sägas att modell 1, förväntningarna, hade 

ett relativt högt förklaringsvärde på 10,1 %. Införandet av arbetskraven  hade relativt liten 
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effekt på förklaringsvärdet, då det endast ökade till 13,5 % i modell 2. Därefter skedde en 

markant ökning till modell 3 då variablerna inom kontroll fördes in, och R2 för modell 3 blev 

25,1 %. Till den sista modellen skedde den enskilt största ökningen och R2 för modell 4 

resulterade i 42,9 %. Detta antyder att modellens variabler kan förklara 42,9 % av variationen 

i trivseln hos de anställda.  

Diskussion och slutsatser 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka ett antal anställdas förväntningar på arbetet samt 

syn på sina arbetsvillkor, och dessa åsikters eventuella inverkan på trivseln. Företaget där 

undersökningen gjorts är ett bemanningsföretag med verksamhet inom en specifik bransch, 

och ämnet har setts som intressant och aktuellt mot bakgrund av samhällelig debatt kring 

såväl bemanningsföretag som branschen som företaget verkar inom, då tjänsten som företaget 

tillhandahåller klassas som en hushållsnära tjänst. Enligt teori och tidigare forskning 

formulerades ett antal hypoteser kring vilka villkor som kan tänkas inverka på de anställdas 

välmående. Dessa villkor återfinns inom de arbetskrav som arbetstagarna utsätts för, graden 

av egenkontroll och kvalifikation i arbetet, samt socialt stöd från kollegor och arbetsledare. 

Även de anställdas förväntningar har i tidigare forskning visat sig spela roll för deras trivsel.  

Ett första resultat värt att beakta, är att analysen visar att för de flesta påståenden instämde en 

majoritet i hög eller relativt hög grad med påståendena, något som i sig indikerar att de 

anställda trivdes med sina arbetsvillkor. På det stora hela verkar det som att trivseln hos de 

anställda på bemanningsföretaget med verksamhet inom  en  hushållsnära tjänst inte avviker 

nämvärt från anställda i tidigare undersökningar.  

Det finns dock några detaljer som man kan diskutera vidare. Vid ett fåtal av påståendena var 

det exempelvis många som valde att inte ta ställning (genom att välja svarsalternativet ”X = 

Vill ej svara”). För påståendet som behandlade möjligheten att bidra med idéer till 

verksamheten var det en hel del som inte instämde i någon högre grad, eller som valde att inte 

ta ställning till frågan. Detta kan exempelvis indikera att många inte ansåg sig ha ett forum för 

att bidra med idéer till hela verksamheten. En annan möjlig förklaring är att de inte förväntat 

sig ett dylikt forum, då många av de som ingick i undersökningen var unga och möjligen 

arbetade på företaget som ett första arbete. Även det faktum att de endast arbetade extra på 

sina respektive uppdrag kan ha inverkat på hur de uppfattat möjligheten till att bidra med 
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idéer till hela verksamheten – nämligen att de inte förväntat sig detta på grund av de relativt få 

timmar som de arbetade.  

För påståendet som behandlade möjligheten att träffa kollegor var det en majoritet som valde 

att de inte instämde med påståendet. Som omnämnts i beskrivningen av företaget var 

arbetstagarna anställda av företaget men arbetade ensamma hos kunderna. Detta innebär 

självklart en starkt begränsad möjlighet att träffa kollegor – dock gällde frågan framförallt 

deltagande på de träffar för anställda som regelbundet anordnades. Det var sannolikt många 

som aldrig deltagit på en sådan träff, och därför självmant valt att avstå från det sociala stöd 

från kollegor som en sådan träff skulle kunna innebära. Detta innebär att det sociala stödet 

från arbetsledare eventuellt fått en ökad betydelse för trivseln än vad det annars skulle ha haft, 

då det blivit kvar som enda kanal för socialt stöd för de anställda. 

Bland de mest intressanta fynden var att koordinatorstöd, det vill säga, att känna att man fick 

stöd från arbetsledare, hade ett positivt och signifikant samband med trivseln, och ett mycket 

högt förklaringsvärde, med ett R2-värde på 28,3 %. Detta kan tolkas på flera sätt – det 

enklaste varandes att om någon upplevt ett gott stöd från sina arbetsledare (koordinatorer), så 

trivdes den personen också bättre. En annan tolkning är att de som behövt vända sig till sina 

koordinatorer, har gjort det på grund av att de haft frågor och/eller problem på sina uppdrag. 

Dessa kan ha haft en större inverkan på trivseln, som en bakomliggande variabel. En annan 

tolkning är att påståendet varit formulerat så att respondenterna tolkat in en mängd olika 

faktorer i meningen – att kunna få stöd och hjälp från koordinatorer kan eventuellt betyda 

olika saker för olika personer. Som diskuterades i metodkapitlet bör man tolka resultaten av 

dylika undersökningar där subjektiva åsikter gjorts mätbara med stor försiktighet.  

Uppsatsens första hypotes handlade om arbetstagarnas förväntningar, och den bivariata 

analysen visade att dessa hade ett positivt och signifikant samband  med trivseln, och i den 

multivariata analysen hade förväntningarna ett signifikant samband med trivseln till dess det 

sociala stödet beaktades. Därmed kan sägas att hypotesen att arbetstagarens förväntningar på 

arbetsvillkoren infrias har ett positivt samband med arbetstillfredsställelsen får begränsat stöd.  

Varken arbetskrav eller kontroll hade några signifikanta samband med trivseln. 

Anledningarna till att krav och kontroll faktorerna inte fick genomslag kan vara att 

undersökningen är genomförd på anställda som haft en betydligt lägre sysselsättningsgrad på 

sina uppdrag på företaget än i tidigare studier – någonstans mellan 2 och 10 timmar i veckan. 
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Resultatet tyder på att för anställda med kortare arbetstider verkar andra faktorer ha mer 

betydande samband med trivseln – där stöd från arbetsledare och förväntningar, det vill säga 

om det arbete som man sökte sig till verkligen visade sig vara det arbete som man sedan fick 

utföra. Det finns andra arbetsvillkor som inte tagits med i undersökningen – exempelvis 

lönen, att arbetet varit meriterande för framtida arbetsliv, med flera. Med tanke på att 

respondenterna till stor del var studenter, kunde frågeställningarna om arbetsvillkor möjligen 

ha anpassats ännu mer till deras kontext. På så vis kan man tolka anställningen i 

bemanningsföretaget som ett typexempel på den tes Andersson och Wadesnjö (2004) 

diskuterar som första steget i en karriärstege – tjänsten är ett ingångsjobb på arbetsmarknaden 

och att förväntningar anpassats efter detta.   

Koordinatorstöd hade ett positivt och signifikant samband med trivseln även då samtliga av 

de andra variablerna beaktades. Hypotesen som formulerades om vikten av socialt stöd fick 

därmed stöd. Även om vissa förbehåll vad gäller tolkningen av variabeln har diskuterats ovan, 

kvarstår faktum att upplevelsen av att ha fått stöd i sitt arbete, även om det har tolkats olika av 

respondenterna, haft en större positiv inverkan på deras trivsel. Detta ligger i linje med 

resultaten som Kantelius diskuterar om att bemanningsanställda som far illa ofta upplever att 

de ”glöms bort ” av bemanningsföretaget. Här finns möjligen en lärdom kring denna relativt 

nya form av anställning – att arbeta som uthyrd med en stöttande och bra chef eller 

arbetsledare gör anställningsformen mer tillfredsställande.  

Sammanfattningsvis visade undersökningens resultat att trivseln hos de anställda på 

bemanningsföretaget med verksamhet inom hushållsnära tjänster generellt sett var hög. Deras 

syn på sina arbetsvillkor inom arbetskrav, kontroll, och socialt stöd var i de flesta fall positiv, 

och de ansåg även till stor del att deras förväntningar på arbetet hade infriats när de börjat 

arbeta. Dock hade varken arbetskraven eller kontrollen några signifikanta samband med de 

anställdas trivsel, vilket däremot förväntningarna och det sociala stödet från arbetsledare hade.  

Diskussion 
Arbetet som utförs på företaget är ett aktivt, isolerat arbete (Johnson, 1988, Karasek & 

Theorell, 1990), därigenom blir fyndet att det är viktigt med socialt stöd från arbetsledare för 

att få anställda att trivas speciellt intressant. I studien visar det sig att upplevt socialt stöd från 

arbetsledaren har samvarierar positivt med arbetstillfredsställelse. Som ovan diskuterats 

medför begreppet socialt stöd en hel del att fundera över vad gäller frågan om vad det faktiskt 
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är som avgör att man upplever sig få stöd. Är det för arbetstagarnas del att kunna vända sig 

till någon med problem, frågor och funderingar, eller är det att ha fått tillräckligt med 

information och verktyg på förhand för att utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande 

sätt? Skulle exempelvis en väl författade och uttömmande personalhandbok kunna ersätta en 

stor del av det som benämnts som socialt stöd? Är en stöttande arbetsledare någon som kan 

hjälpa en anställd att (slippa) ta svåra beslut kring sin arbetssituation? Eller finns det andra 

faktorer som för vissa faller under begreppet stöd som överhuvudtaget inte beaktats här?   

Möjlig vidare forskning 

Diskussionen ovan utmynnar i en frågeställning kring begreppet socialt stöd. Vidare forskning 

skulle lämpligen kunna göra en djupdykning i begreppet, exempelvis genom en 

fenomenologisk kvalitativ studie där anställda får delge sina upplevelser av socialt stöd. 

Andra förslag på vidare forskning inom området är en undersökning där utfallsvariablerna i 

större utsträckning anpassas till den ringa arbetstid som de anställda lägger ned på arbetet. 

Dessutom kan starkare kopplingar till branschen och arbetet som utförs i sig göras – här 

skulle ett fokus kunna vara motivationsfaktorer hos de anställda, vad driver en person som 

jobbar med att tjäna andra på ett eller annat sätt? Ytterligare vidare forskning skulle kunna 

jämföra trivseln och synen på arbetsvillkoren hos arbetstagare inom olika branscher där 

företag inom hushållsnära tjänster verkar.  
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