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SKILDA VÄRLDAR? EN ARBETSPSYKOLOGISK STUDIE OM SKILLNADER 

MELLAN UTHYRD OCH EJ UTHYRD PERSONAL 
Natalie Squalli 

 

Enligt Maslows behovshierarki är de högre behoven, autonomi, 

uppskattning och självkänsla viktiga faktorer för att uppnå motivation på 

arbetsplatsen. Autonomi ökar arbetstagarens engagemang i arbetet. 

Uppskattning är nödvändigt för att uppleva intresse att prestera bättre. Hög 

självkänsla behöver arbetstagaren för välmående och trygghet. Om 

självkänslan däremot är låg finns det risk att arbetstagaren blir beroende av 

uppskattning och överpresterar för att uppnå bekräftelse. Denna 

prestationsbaserade självkänsla har vid tidigare studier visats öka risken för 

ohälsa. Föreliggande studies syfte var att undersöka skillnader mellan 

Uthyrda på bemanningsföretag och Ej Uthyrda, gällande faktorer som skulle 

kunna påverka deras hälsa och motivation. Grupperna jämfördes med en 

enkätundersökning och resultatet visade att de som var Ej Uthyrda upplevde 

större grad av trivsel och autonomi. Det visade sig även finnas signifikanta 

samband mellan feedback och trivsel samt autonomi och trivsel för båda 

grupperna, vilket indikerar att feedback och autonomi är viktiga faktorer för 

arbetstrivsel på arbetsplatsen.  

 

År 2010 var 60 100 personer årsanställda inom något av de 360 auktoriserade 

bemanningsföretagen i Sverige (Bemanningsföretagen, 2012). Tidningen Universum granskar 

årligen bemanningsföretag och för andra året i rad har Poolia, som inriktar sig på 

kvalificerade tjänstemän, utnämnts som ”branschbäst” under kategorin bemanningsföretag. 

Uthyrda konsulter fick svara på frågor gällande hur bra företaget var på områdena: rykte, 

egenskaper, företagskultur, ersättning och avancemang. Frågorna mätte även nöjdheten hos 

konsulterna angående företaget som helhet och hur benägna de var att stanna kvar i företaget 

(Poolia, 2011). Bellaagh och Isaksson (1999) indikerade att det finns relativt få studier som 

beskriver arbetsvillkoren för uthyrda personer. I Bellaaghs och Isakssons (1999) studie 

undersöktes uthyrda konsulter på ett stort bemanningsföretag i Sverige. De fann ett klart 

samband mellan känslostabilitet och arbetstrivsel, även frivilligheten av att vara uthyrd eller ej 

påverkade de anställdas trivsel. Den upplevda trivseln påverkades även av de uthyrdas 

personlighet och utbildning samt predicerades av upplevda utvecklingsmöjligheter, lön, 

socialt stöd, och anställningstrygghet. Symtom på ohälsa förklarades i studien med 

personlighetsaspekter, otrygghet, inget upplevt stöd, lön och arbetsbelastning. Bellaagh och 

Isaksson som hade antagit att frivilliga generellt var mer trygga och stabila som personer än 

de ofrivilliga som antogs vara mer ängsliga och oroliga, fann inga signifikanta skillnader 

mellan dessa två grupper. De fann inte heller några könsskillnader gällande känslolabilitet 

eller ohälsa (1999).  
 

 

 

 

_________________________________________________ 

* Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Elisabet Borg, för sitt varma engagemang, Jag vill även tacka Poolias konsulter och interna 

personal, samt Lantmännen i Kalmar för hjälp med datainsamlingen, Ett stort tack går även till familj, vänner och kollegor för ovärderligt 

stöd och förståelse.  
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Mitlacher (2008) undersökte skillnaden på arbetskvalitén för bemanningskonsulter jämfört 

med arbetskvalitén för de traditionellt anställda i Tyskland och fann att det fanns bristande 

respekt och erkännande från arbetsgivaren för de som arbetade som uthyrda hos 

bemanningsföretag.  

Eftersom bemanningsbranschen är en växande men relativt outforskad genre är föreliggande 

studies syfte att undersöka hur bemanningsföretaget Poolias uthyrda konsulter trivs och 

motiveras i jämförelse med anställda vid ett traditionellt företag i Sverige.  

Maslows teori  

Maslows behovshierarki är uppbyggd kring behov och inleds med de grundläggande 

mänskliga nödvändigheterna, såsom mat, husrum, trygghet och säkerhet. När dessa är 

uppfyllda eftersträvas att fylla de högre behoven: social status, självkänsla, uppskattning som 

slutligen leder till självförverkligandet som finns högst upp i toppen av hierarkin. Enligt 

Maslow var just självförverkligandet en av de starkaste motivationsfaktorerna på 

arbetsplatsen, då självförverkligandet inte är något som kan bli mättat likt de andra behoven. 

Maslow menade också att när en arbetstagare uppfyllt ett visst kriterium, till exempel 

trygghet, så motiveras denne inte längre av ytterligare trygghet. Då tar den anställde ett kliv 

upp i behovshierarkin och motiveras endast av faktorerna på denna nya nivå, tills det att ett 

behov från en undre nivå återigen uppstår och detta mer basala behov blir den primära 

motivationsfaktorn. En slutsats som presenterades av Bratton, Callinan, Forshaw & 

Sawchuck, (2007) är att människor arbetar för och mot mål i arbetslivet, vilket kan få dem att 

utvecklas och avancera. I en perfekt värld vet arbetsgivaren var någonstans på 

behovshierarkin arbetstagaren befinner sig och kan försäkra sig om att varje persons 

individuella behov blir uppfyllda (Bratton et al., 2007).  

 

Självkänsla 

”Självuppfattning, inom psykologin en med känslor och värderingar förbunden del av en 

persons självmedvetande” är Nationalencyklopedins (2011) definition av självkänsla. 

Rosenberg (1965) beskrev självkänsla som den positiva och negativa attityden mot ett 

specifikt objekt, självet. På liknande sätt skildrade Johnson (2003) Global självkänsla 

[Johnsons term] som något som berör individens känslomässiga förhållande till sig själv. Hur 

denne värderar sin självbild, upplever inre tillfredställelse och tillit till sig själv. Johnson 

(2003) indikerade att självkänsla är en relativt stabil grundegenskap hos individen. 

Självförtroende däremot syftar enligt Nationalencyklopedin (2011) på stark tilltro till den 

egna förmågan, och handlade enligt Johnson (2003) istället om vad vi gör. Självförtroendet är 

bundet till situationer och till skillnad från självkänslan föränderlig. God självkänsla ger 

stabilare självförtroende, klargjorde Johnson (2003). 

 

Självkänsla bygger på individens självbild, vilken utvecklas och byggs upp i barndomen. 

Denna självbild påverkar sedan hur individen förhåller sig till sig själv genom livet. 

Självbilden skapas utifrån personens upplevelse av hur denne blir sedd och bemött av viktiga 

personer i dess liv (Cullberg-Weston, 2007).  Även Johnson (2003) antydde att andras åsikter 

är av vikt för individen och dess sociala och psykologiska överlevnad. Johnson (2003) ansåg 

också att individen är i behov av andras uppfattning för att kunna anpassa sig till 

omgivningens uppskattande eller avvisande.  

I likhet med självbilden hade Maslow en människobild som bygger på att alla individer har ett 

medfött själv med instinktsliknade behov som betecknar den inre naturen. Detta själv 
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påverkas av vilken miljö det växer upp i. I miljöer där de grundläggande behoven trygghet, 

kärlek och respekt är uppfyllda, växer barnet och dess själv upp till att bli kreativt. Är miljön 

däremot ogynnsam och de grundläggande behoven ouppfyllda, blir självet hämmat (Bärmark, 

1985). Individer som oavbrutet söker godkännande från andra försöker ständigt återställa de 

bristande behoven. Dessa personer har sämre självkänsla än de individer som strävar efter att 

utvecklas (Dykman, 1998; Reeve, 2009). Personer med hög självkänsla har självrespekt och 

ser sig själva som något värdefullt (Rosenberg, 1965).  

 

En förklaring till att vissa har bättre självkänsla än andra finns i objektrelationsteorin 

(Johnson, 2003; Klein, 1992). Det centrala i teorin är att det finns ett samband mellan barnets 

behov av närhet med dess föräldrar och dess senare vuxna sociala samhörighet med 

människor i deras liv. I likhet med Maslows teori om människobilden, bygger 

objektrelationsteorin på att barnet och dess själv kan lita på andra, känner sig älskat, 

uppmärksammat, upplever tillhörighet och godkännande. Om dessa behov är tillfredställda 

kan positiva mentala modeller av barnets själv förutspå barnets framtida själv och dess grad 

av tro på sig själv, självkänsla och sociala självsäkerhet (Reeve, 2009). Bowlby (1984, 

refererat i Jonson 2003) menade att självkänslan gynnas av en trygg anknytning till mamman. 

Dock menar han, till skillnad från objektrelationsteorin, att förklaringen grundar sig i att 

trygga barn utvecklas snabbare än otrygga barn eftersom ett otryggt barn känner sig 

försummat och osäkert. Detta leder sedan till att barnet blir klängigt för att försäkra sig om 

uppmärksamhet och lägger då fokus på anknytningsbeteendet i stället för att utvecklas. 

Kendler, Gardnerm och Prescott (1998) menade tvärtemot objektsrelationsteorin att 

självkänsla kan ha en genetisk bakgrund, då man genom att ha jämfört biologiska och 

adopterade barn funnit stöd för detta. De som inte upplevt tillräcklig emotionell bekräftelse i 

sin tidiga barndom kan utveckla ett starkt beroende av att prestera (Crocker & Wolfe, 2001). 

Arieti och Bemporad (1980) menade att det finns två områden i livet som individen hämtar 

sin självbekräftelse från; nära relationer eller från arbete och prestationer. På liknande sett 

ansåg Cullberg-Weston (2007) att när individens självkänsla är låg blir dess tillvaro dyster av 

inre kritik. Vissa personer skadar sig själva, medan andra sliter hårt för att uppfattas som 

duktiga och på detta sätt erhålla bekräftelse. Enligt Johnson (2003) hänger individers 

självkänsla förutom uppväxtförhållande och familjens värderingar även ihop med kulturen 

den lever i. I den västerländska kulturen anses individuella prestationer vara av stor betydelse.  

Johnson (2003) ansåg att en låg inre självkänsla kan stärkas genom insikter, personlig mognad 

eller terapi. Individer med låg självkänsla drabbas i högre grad av depressioner än individer 

med hög självkänsla, då misslyckanden påverkar dem med låg självkänsla i större grad. 

(Johnson, 2003). I studien av Bellaagh och Isaksson (1999) på uthyrda konsulter från ett 

bemanningsföretag i Sverige, fann författarna att känslolabilitet var den största indikatorn för 

ohälsa. Det visade sig även att de med hög känslostabilitet trivdes i större utsträckning.  

Prestationsbaserad självkänsla 

Enligt Johnson (2003) finns det två typer av självkänsla, inre och yttre självkänsla. Den inre 

självkänslan har främst betydelse för relationer och beteenden. En god inre självkänsla kan 

betecknas med att individen kan uttrycka känslor och vet sina gränser. Yttre självkänsla 

handlar om yttre faktorer som talang och framgång. En person med hög yttre självkänsla anser 

att det är viktigt att känna sig duktig och gör därmed alltid sitt bästa. En individ med låg inre 

självkänsla men med hög yttre självkänsla titulerade Johnson (2003) som tvångspresteraren, 

denna har ett stort behov av att skaffa sig självkänsla genom kompetens och har ett begär av 

att få andras uppskattning.   
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Prestationsbaserad självkänsla är en mycket instabil form av självkänsla då den enligt Johnson 

och Forsman (1995) växlar beroende på om individen upplever misslyckanden eller 

framgång. Kombinationen av en låg grundläggande självkänsla och ett högt prestationsbehov 

för att erhålla självkänsla har visat sig leda till överpresterande och ett ignorerande av fysiska 

och psykiska gränser.   

På liknande sätt antydde Blom (2011) i sin avhandling att en person är beroende av att 

prestera för att kompensera låg grundläggande självkänsla. Detta kallade Blom (2011) för 

villkorlig självkänsla, vilket visat sig innebära en ökad risk för att drabbas av stressrelaterad 

ohälsa. Särskilt visade det sig vara av betydelse i kvinnors utbränningsprocess. Det framkom 

även under ett experiment av Blom (2011) att villkorlig självkänsla utgjorde ett viktigt 

verktyg för att kunna förstå sårbarhetsmekanismerna bakom stressrelaterad ohälsa. Strävan 

efter prestation är inte alltid negativt. Det kan också vara en positiv kraft som uppmuntrar 

människor att lägga ned stor ansträngning på sina uppgifter (Dweck, 2000). 

 

Feedback  

Feedback är återkoppling som vägleder, motiverar och förstärker gynnsamma beteenden för 

att minska eller avsluta misslyckade sätt att agera (London, 1997). Även Hagemann (1990) 

menade att feedback och respons stimulerar för bättre prestation, men däremot menade hon att 

överdrivet med beröm kan irritera. Beröm bör vara något som ger glädje, är ärligt och 

helhjärtat (Hagemann, 1990). Utan feedback blir prestationen emotionellt ointressant. 

Feedback kan vara användbart för att rätta till fel och minska osäkerhet, med det kan också bli 

dysfunktionellt om det hotar individens självkänsla (Reeve, 2009). Johnson och Forsman 

(1995) menade att positiv feedback endast ger en tillfällig ökning av självkänslan för personer 

med bristande grundläggande självkänsla, eftersom dessa personer inte tillåter sig att godta 

beröm de har arbetat för. Johnsons och Forsmans (1995) tidigare studier visade att personer 

med låg grundläggande självkänsla och hög prestationsbaserad självkänsla som fick negativ 

feedback hade orealistiskt hög ambitionsnivå och låga resultat. Däremot reagerade personer 

med hög grundläggande självkänsla med att prestera sitt yttersta vid negativ feedback.  

Bengtsson (2001) förklarade att människor vill bli sedda och bekräftade, både på arbetsplatsen 

och privat. Han menade att denna aspekt påverkar trivseln mer än vad lönen gör.  En omtalad 

studie som stöder detta är Hawthornstudien som genomfördes i USA på 1920-talet. 

Experimentet utfördes på en fabrik med en kontrollgrupp och en experimentgrupp för att se 

om deras produktivitet ökade med förbättrad belysning, Det visade sig att produktiviteten 

ökade med förbättrad belysning, men även vid oförändrad belysning. Asplund (2000) tolkade 

orsaken till detta med sin teori om Social responsivitet, [Asplunds term] som handlar om att 

människan är en social varelse beroende av respons från omgivningen. Hawthorneffekten var 

ett resultat av den varierande grad av förutsättningar för arbetarnas sociala responsivitet, då de 

utsattes för starkt ökat intresse utifrån (Asplund, 2000).  

 

Autonomi  

Autonomi betyder ”Självständighet och Oberoende” enligt Nationalencyklopedins (2011) 

definition. Autonomi är ett psykologiskt behov individen har för att påverka sitt beteende och 

uppleva egen riktning och personligt stöd (Deci & Ryan, 1985). Deci och Ryan (1991, 

refererat i Reeve, 2009) indikerade att när individen lämnar beroendet av andra och upplever 

autonomi förs personen närmare upplevelsen av självförverkligande. Enligt Ohlsson (1994) 

var det förutom beröm och feedback viktigt att arbetstagaren känner sig delaktig på sin 

arbetsplats och upplever att den har inflytande och insyn. Känslan av delaktighet leder vidare 

till att arbetstagaren blir motiverad (Ohlsson, 1994). Även Hagemann (1990) och Bengtsson 

(2001) påvisade att tillhörigheten och upplevelsen av ansvar är en viktig motivator.  
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Den positiva utfallen av autonomi är att det tillfredsställer de psykologiska behoven som leder 

till personlig utveckling, hälsosam motivation, stort engagemang, bättre presterande och 

psykologiskt välmående (Reeve, 2009). Hallberg, Johansson, och Schaufeli (2007) fann i en 

studie hos en svensk avdelning på ett internationellt IT-företag att hög upplevelse av autonomi 

hade ett samband med arbetsengagemang och låg autonomi kunde framkalla utbrändhet hos 

personalen.  

Könsskillnader 

I tidigare forskning har kvinnor i allmänhet visat sig ha lägre självkänsla än män. Skillnaden 

visade sig vara liten, men betydelsefull (Kling, Hyde, Showers, Buswell, 1999). En förklaring 

till skillnaden kan ligga i att män förväntas utveckla självförtroende då detta anses vara en 

stereotypt manlig egenskap. En annan förklaring var enligt Kling., et al. att i amerikanska 

skolan interagerar lärare oftare med pojkar än med flickor och lärarna ger även pojkarna mer 

detaljerad och hjälpsam feedback. Enligt Kling., et al. (1999) ansågs misslyckanden vara en 

Brist på motivation hos pojkar respektive en bristande förmåga hos flickor. 

 

Enligt Johnson (2003), var föreställningen om att män har bättre självkänsla än kvinnor en 

myt. Denna föreställning har grundat sig i iakttagelser istället för vetenskapliga bevis. 

Johnson (2003) har inte funnit några skillnader i sina studier. I en studie av Eskin (2003) som 

genomfördes i Sverige och Turkiet förekom ingen skillnad i självsäkerhet, trots att Turkiet ses 

som ett land med väldigt könsstereotypa grunder. Det visade sig även att flickorna i studien 

var mer öppna med att erkänna sina svagheter, vilket pekar på en inre styrka och självkänsla. 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att utifrån ett arbetspsykologiskt perspektiv undersöka om 

det finns några skillnader mellan de som arbetar som Uthyrda (genom Poolia) och de som 

arbetar som Ej Uthyrda (på Kalmar Lantmän), gällande deras arbetstrivsel, upplevelse av 

feedback och autonomi, samt prestationsbaserad självkänsla. Ett syfte är också att studera hur 

dessa variabler samvarierar för de två grupperna. 

 

Metod 

 

Data samlades in med  kvantitativ metod. En internetbaserad enkät utarbetades, dels eftersom 

undersökningsdeltagarna var bosatta på olika platser i Sverige, samt för att undvika att svar 

blev påverkade av social önskvärdhet. 

 

Undersökningsdeltagare 

I föreliggande studie deltog yrkesverksamma tjänstemän, främst ekonomer och 

administratörer, från två skilda branscher; Kalmar Lantmän, ett traditionellt företag med 

kontor beläget i Kalmar, samt Poolia, ett bemanningsföretag med uthyrda konsulter och intern 

kontorspersonal i Stockholm. Stickprovet (N=130) kom därmed att bestå av de två grupperna, 

Ej Uthyrda (n=67) respektive Uthyrda (n=63). Sammanlagt deltog 98 kvinnor (45 Ej Uthyrda 

och 53 Uthyrda) och 32 män (22 Ej Uthyrda och 10 Uthyrda) i studien. För gruppen Ej 

Uthyrda var den genomsnittliga anställningstiden 10,4 år (s=13,55) och för grupp Uthyrda var 

den 2,6 år (s=3,73). Den vanligaste anställningsformen var tillsvidareanställning för båda 

grupperna, 98,6% för gruppen Ej Uthyrd, respektive 55,6% för gruppen Uthyrd. Den näst 

vanligast förekommande anställningsformen var projektanställning för gruppen Ej Uthyrd 

(6,0 %), såväl som för gruppen Uthyrd (27,0%). Svarsfrekvensen 35,9% av totalt 362 

utskickade enkäter innebar ett högt bortfall av 232 personer. Av de som inte svarade var 
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17,6% Uthyrda män och 18 % Ej Uthyrda män, samt 47,5% Uthyrda kvinnor och 16,8% Ej 

Uthyrda kvinnor. 

 

Mailinglistor erhölls från personalansvariga och konsultchefer på Poolia respektive Kalmar 

Lantmän. Totalt skickades 362 stycken internetbaserade enkäter ut till givna mailadresser, 

varav 130 enkäter mottogs fullständigt besvarade.  

Material 

Enkäten bestod av 15 items, indelade i fyra dimensioner, samt en inledande text med 

undersökningens syfte, information om konfidentialitet och frivillighet samt var det slutliga 

resultatet skulle komma att finnas. De fyra dimensionerna utgjordes av bakgrundsvariablerna; 

Trivsel, Prestationsbaserad självkänsla (PBS), Autonomi och Feedback. Enkätens 

svarsalternativ bestod av en femgradig skala som gick från ”Stämmer inte alls” till ”Stämmer 

helt” för samtliga fyra skalor (dimensioner).  

 

Trivselskalan utgjordes av sammanlagt tre items som utarbetats av Hellgren, Sjöberg & 

Sverke (1997) baserad på en skala av Brayfield, & Rothe, (1951) (Cornbach alfa 0,89). 

Exempel på en fråga från denna del var: Jag är nöjd med det arbete jag har. Höga värden 

indikerade hög trivsel. Skalan för Prestationsbaserad självkänsla (PBS) med totalt fyra items 

har utvecklats av Hallsten, Josephson & Torgén (2005) (Cronbach alfa 0.72). Exempel på en 

fråga från denna del var: Jag tror att jag ibland försöker bevisa mitt värde genom arbete. 

Höga värden indikerade hög grad av prestationsbaserad självkänsla. Autonomi innehöll fyra 

items, exempelvis Jag har tillräckligt stort inflytande i mitt arbete. Skalan har gjorts av 

Sverke & Sjöberg (1994) baserad på Hackman & Oldham (1975) och Walsh, Taber, & Beehr 

(1980) (Cronbach alfa 0,86). Höga svar visade på hög upplevelse av autonomi. Skalan för 

Feedback innehöll fyra items som utarbetats under en pilotstudie (Squalli, 2011) inför denna 

uppsats, och som sedan validerats i en faktoranalys (Cronbach alfa 0,6). Exempel på en 

förekommande fråga var: Jag tycker inte det är någon idé att prestera maximalt. Där låga 

svar indikerade på hög upplevelse av feedback.  

 

Procedur 

Företagen Poolia och Kalmar Lantmän valdes ut på grund av tillgänglighet, då kontaktperson 

hos båda företagen fanns. De personalansvariga på vardera företaget kontaktades per telefon 

och tillfrågades om det fanns intresse att medverka i en studie gällande arbetspsykologi med 

fokus på prestationsbaserad självkänsla. Då detta intresse fanns erhölls ett stort antal 

mailadresser till arbetande tjänstemän. Till dessa sändes ett mail med enkäten där de tillbads 

besvara denna innan angiven tid. Då det framkom att svarsfrekvensen var mycket låg (26%) 

skickades ytterligare en påminnelse om att besvara enkäten, varvid den slutliga 

svarsfrekvensen på 35,9% erhölls. Besvarade enkäter mottogs i det internetbaserade 

enkätverktyget Google docs utan namn eller e-postadress synlig.  

 

Databearbetning  

Medelvärden för grupperna Ej Uthyrd och Uthyrd beräknades för de fyra dimensionerna, samt 

antal år de arbetat och anställningsform. Oberoende t-test och Pearsons korrelationer 

beräknades för att se eventuella skillnader och samband mellan variablerna och grupperna. 

Data bearbetades och behandlades i statistikprogrammet SPSS 19.0. En alfanivå på 0,05 

användes som gräns för signifikans. 
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Resultat 

 

I undersökningen deltog totalt 130 personer. Gruppen Ej Uthyrda bestod av 67 personer och 

gruppen Uthyrda av 63 personer.  

 

Inledningsvis utfördes beräkningar av medelvärden och standardavvikelser för de olika 

variablerna, se Tabell 1. Som framgår av tabellen erhölls högst värden för Trivsel, följt av 

Autonomi och Prestationsbaserad självkänsla för gruppen Ej Uthyrd, och minst värden erhöll 

Feedback, vars låga värden innebar hög upplevelse av feedback. För gruppen Uthyrd erhölls 

högsta värden för Trivsel följt av Autonomi och Prestationsbaserad självkänsla, minst värden 

erhöll Feedback, vilken hade en omvänd skala. (2,0 på feedback dimensionen kan jämföras 

med ett värde på 4,0 för de andra dimensionerna). Det totala medelvärdet för Arbetade år var 

6,7 (s=10,76). 

 

Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelser för antal anställningsår och för de fyra 

dimensionerna Autonomi, Trivsel, Feedback, PBS för grupperna Ej Uthyrd och Uthyrd samt 

för totalgruppen (uppdelat på män och kvinnor). 

 N Antal år* Autonomi Trivsel Feedback** PBS*** 

  M S M S M S M S M S 

Ej Uthyrd            

Totalt 67 10.4 13.55 3.9 0.70 4.1 0.74 1.9 0.65 2.9 0.85 

Kvinna 45 8.9 12.64 3.8 0.75 4.1 0.76 1.8 0.56 2.7 0.86 

Man 22 13.5 15.07 3.8  0.86 4.2 0.70 2.2 0.76 3.1 0.77 

            

Uthyrd             

Totalt  63 2.6 3.73 3.3 0.92 3.6 1.06 2.1 0.78 2.7 0.86 

Kvinna 53 2.4 2.71 3.4 0.87 3.6 0.99 2.0 0.75 2.7 0.88 

Man 10 3.9 7.17 2.8 1.11 3.1 1.33 2.4 0.81 2.4 0.91 

            

Totalt 130 6.7 0.76 3.6 0.87 3.9 0.95 2.0 0.72 2.8 0.87 

Kvinnor 98 5.4 9.32 3.6 0.85 3.8 0.91 1.9 0.68 2.7 0.86 

Män 32 10.5 13.76 3.5 0.91 3.8 1.05 2.2 0.77 2.9 0.87 
*Antal arbetade år 

**Observera, låga värden indikerar hög upplevelse av feedback.  

*** Prestationsbaserad självkänsla 

 

 

Oberoende t-test gav tre signifikanta skillnader för resultatet i Tabell 1: en för Autonomi; en 

för Trivsel; och en för Feedback. För Autonomi erhölls en signifikant skillnad där gruppen Ej 

Uthyrda upplevde detta i större utsträckning än de som är Uthyrda, t128=4,08 (p<0,001). Även 

effektstyrkan var stark, avseende Cohens riktlinjer (Borg & Westerlund, 2009), (Cohens 

D=0,74). Mellan de Uthyrda männen och kvinnorna erhölls ingen signifikant skillnad t61= -

1,54 (p>0,05). Inte heller mellan Ej Uthyrda män och kvinnor påträffades någon signifikans 
t65= -0,11 (p>0,05).  

 

En signifikant skillnad fanns mellan grupperna gällande Trivsel, då gruppen Ej Uthyrda 

trivdes mer än gruppen Uthyrda, t128=3,39 (p<0,001). Effektstyrkan var dock måttlig, (Cohens 

D=0,55). Ingen signifikans erhölls mellan Uthyrda män och kvinnor t 61= -1,504 

(p>0,05), inte heller mellan Ej Uthyrda män och kvinnor t65= 0,48 (p>0,05) (se Tabell 1).  
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Det erhölls även en signifikant skillnad gällande Feedback: mellan män och kvinnor (Tabell 

1). Ej Uthyrda kvinnor upplever att de får mer feedback än Ej Uthyrda män, t₆₅= 2,21 

(p=0,036). Effektstyrkan var måttlig, (Cohens D=0.60). Bland övriga variabler erhölls inga 

signifikanta skillnader (Se även Tabell 2).  

 

Pearsons korrelationskoefficient beräknades för att undersöka om det fanns några samband 

mellan variablerna för grupperna Ej Uthyrda respektive Uthyrda. Tabell 3 och 4 visar 

samtliga korrelationer. 

 

 

Tabell 2. Skillnader mellan variablerna för grupperna Ej Uthyrda och Uthyrda.   

   T-värden df p-värden Cohens D 

Autonomi    4.08 128 <.001  0.74 

Trivsel   3.39 128 0.001 0.55 

Feedback     -1.30 128 0.196 0.28 

PBS   1.14 128 0.256 0.23 

 

 

Tabell 3. Korrelationer för de studerade variablerna Ej Uthyrd (N=67). 

Variabler   1. 2. 3. 4. 

1. Autonomi   - 

2. Trivsel   0.612 *** -   

3. Feedback   -0.494*** -0.562*** -  

4. PBS   -0.387** -0.378** 0.464*** - 
Notera: * = p<0.05, ** = p<0.01, *** = p<0,001  

 

Tabell 4. Korrelationer för de studerade variablerna Uthyrd (N=63) 

Variabler   1. 2. 3. 4. 

1. Autonomi   -  

2. Trivsel   0.570 *** - 

3. Feedback   -0.672 *** -0.700 *** -  

4. PBS   0.15 -0.022 0.106 - 
Notera: * = p<.05, ** = p<.01, *** = p<0,001 

 

De flesta sambanden mellan de olika variablerna var måttliga till starka och signifikanta för 

både gruppen Ej Uthyrd (r låg mellan 0,378 och 0,612) och gruppen Uthyrd (r låg mellan 

0,022 och 0,672). En intressant skillnad mellan grupperna var dock att för gruppen Uthyrd 

erhölls inga signifikanta korrelationer mellan Prestationsbaserad självkänsla och de andra 

dimensionerna (se Tabell 3 och 4).  

 

Eftersom en misstanke fanns att undersökningsdeltagarnas anställningstid kunde påverka 

sambanden mellan de olika variablerna i Tabell 3 & 4, beräknades partiella korrelationer (med 

anställningstid konstanthållen). Dock blev sambanden fortfarande signifikanta mellan 

samtliga variabler för gruppen Ej Uthyrda. (r låg mellan 0,327 och 0,572). För gruppen 

Uthyrda erhölls låga till måttliga samband (r låg mellan 0,010 och 0, 561).  
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Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om det fanns några skillnader mellan de som 

arbetar som uthyrda på bemanningsföretag och de som arbetar på ett traditionellt företag 

gällande deras arbetstrivsel, upplevelse av feedback och autonomi, samt prestationsbaserad 

självkänsla. Ett syfte var också att studera hur dessa variabler samvarierar för de två 

grupperna. 

Prestationsbaserad självkänsla 

Den Prestationsbaserade självkänslan var något över medel på skalan för både gruppen Ej 

Uthyrd och för gruppen Uthyrd (M var 2,7 respektive 2,9, se Tabell 1). I Hallstens, 

Josephsons & Torgéns (2005) tre longitudinella studier mellan åren 1999-2002  på arbetande 

personer i Sverige, erhölls något lägre medelvärden på Prestationsbaserad självkänsla (M var 

mellan 2,45 och 2,77 och S var mellan 1,02 och 1,13). 

Bloms studier (2011) påvisade att en person med hög prestationsbaserad självkänsla kan 

drabbas av ohälsa och utbrändhet. I föreliggande studie förekom inte någon signifikant 

skillnad mellan grupperna gällande den Prestationsbaserade självkänslan. Därmed kunde inga 

antaganden göras om vilken grupp som löper störst risk att drabbas av ohälsa. Varför det inte 

förekom någon skillnad kan bero på att båda grupperna är bosatta i Sverige och svenskar kan 

generellt sätt har samma form av prestationsbaserad självkänsla. Detta får stöd av Johnson 

(2003) som menade att i det västerländska samhället har de individuella prestationerna stor 

betydelse. De erhållna medelvärdena för båda grupperna gällande Prestationsbaserad 

självkänsla var i föreliggande studie något högre än tidigare studier av Hallsten, Josephson & 

Torgén, (2005) vilka använde samma skala. Detta kan indikera att anställda personer idag har 

blivit något mer prestationsinriktade i sitt arbete än för 10 år sedan, oberoende av vilken 

bransch de arbetar i.  

 

Det negativa sambandet mellan Prestationsbaserad självkänsla och Trivsel för gruppen Ej 

Uthyrd (Tabell 3) indikerade att deras prestationsbaserade självkänsla samvarierade med 

förmågan att kunna trivas på arbetsplatsen. Detta stöds av Bellaaghs och Isakssons studie 

(1999) som också erhöll ett starkt samband mellan känslostabilitet och arbetstrivsel.  

 

Gruppen Ej Uthyrdas Prestationsbaserade självkänsla korrelerade även positivt med 

Feedback, vilket pekar på att personer med låg PBS upplever att de får mer Feedback och att 

personer med hög PBS skattar att de får mindre Feedback. Detta har även diskuterats i 

tidigare studier. Johnson och Forsman (1995) påvisade att personer med låg grundläggande 

självkänsla eller hög prestationsbaserad självkänsla som erhöll positiv feedback under en kort 

tid hade en ökning av självkänsla och prestation. Även Johnson hade en teori (2003) om 

tvångspresteraren, som fick självkänsla genom att prestera och få uppskattning från andra.  

 

Varför inte gruppen Uthyrdas Prestationsbaserade självkänsla samvarierade med Feedback är 

dock oklart. De Uthyrdas Prestationsbaserade självkänsla är i genomsnitt konstant, och de blir 

kanske varken mer eller minde motiverade till att prestera genom att erhålla feedback. En 

anledning kan vara att den Uthyrda gruppen arbetar på annan plats än sin konsultchef och 

feedbacken de erhåller är via telefon eller mail. Dock fanns ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna i deras nivå av Feedback. Men då feedback måste ges uppriktig och helhjärtad för 

att bli verksam (Hagerman 1990), finns det anledning att tro att de uthyrda inte tar åt sig på 

samma sätt som gruppen Ej Uthyrda, vilka mottar feedbacken personligen.   
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Autonomi  

Upplevelsen av Autonomi för gruppen Ej Uthyrd visade sig vara hög (M=3,9, S=0,70) och 

var signifikant högre än för gruppen Uthyrd (M=3,3, S=0,92). I en studie av Hallberg, 

Johansson och Schaufeli (2007), som använt sig av samma skala för att undersöka autonomi 

på ett IT-företag, erhölls det relativt höga medelvärdet (M=3,46, S=0,69). Att Uthyrda erhöll 

lägre värden kan förstås av att det i bemanningsbranschen finns få, eller inga, friheter att 

påverka sitt arbete. Bengtsson (2001) påvisade att autonomi är viktigt för att arbetstagaren ska 

bli motiverad. På liknande sätt menade Hallberg, Johansson och Schaufeli (2007) att hög 

upplevelse av autonomi hade ett samband med arbetsengagemang medan låg autonomi kunde 

framkalla utbrändhet. Med detta som stöd finns det därför anledning att misstänka att gruppen 

Uthyrda har mindre arbetsengagemang och motivation och större chans att drabbas av 

utbrändhet än gruppen Ej Uthyrda.  

Korrelationsanalysen gav signifikanta positiva samband mellan Trivsel och Autonomi för 

båda grupperna. Detta får stöd av Decis & Ryans teori om de psykologiska behoven (1999, 

refererat i Reeve, 2007), vilka indikerade att autonomi och friheten av att kunna påverka sitt 

arbete ökade arbetstrivseln. Även utifrån Maslows behovshierarki finns medhåll. Maslow 

ansåg på liknande sätt att det var viktigt att mätta behovet av autonomi för att uppnå 

självförverkligande, motivation och trivsel (Bratton et al. 2007).   

 

Ett negativt samband mellan Autonomi och Prestationsbaserad självkänsla fanns för gruppen 

Ej Uthyrd. Detta indikerar att de som har högre Prestationsbaserad självkänsla upplever 

mindre Autonomi. En person med hög prestationsbaserad självkänsla hade enligt Johnson 

(2003) större behov av andras uppskattning och ett misslyckande påverkar dem i högre grad. 

Därav kan det antas att dessa personer inte är lika oberoende och självständiga i sitt arbete på 

grund av att de är rädda för att misslyckas. En förklaring till att de inte erhålls något 

signifikant samband för gruppen Uthyrd kan vara att de inte i samma utsträckning kan 

påverka sina arbetsuppgifter, vare sig de har hög eller låg Prestationsbaseradsjälvkänsla.   

 

Feedback  

Medelvärdena för Feedback gällande grupperna Ej Uthyrda (M=1,9, S=0,65) och Uthyrda 

(M=2,1, S=0,78) var relativt låga (låga värden innebär hög upplevelse av feedback. Se Tabell 

1). I en pilotstudie (Squalli, 2011) som genomfördes på studenter med arbetslivserfarenhet 

erhölls medelvärdet M=2,2 (S=1,05) vilket inte skiljer sig mycket åt från föreliggande 

resultat.  

Ingen signifikant skillnad i upplevelsen av Feedback upptäcktes mellan grupperna EJ Uthyrd 

respektive Uthyrd, därmed får Mitlachers (2008) studie om att uthyrda konsulter upplever 

mindre erkännande från sin chef inget stöd. Det finns varierande förklaringar till detta. Det 

kan bero på att denna studie är gjord i Sverige, där chefer ger mer feedback än i Tyskland. En 

annan anledning kan vara att föreliggande studie är gjord på endast ett bemanningsföretag, 

Poolia, som har vunnit pris för branschbäst. Det finns anledning att anta att de uthyrda 

konsulterna är nöjda och då troligtvis får lika mycket feedback från sina konsultchefer som 

traditionellt anställda erhåller från sina chefer. Anledning finns därför att tro att resultatet 

skulle se annorlunda ut om man utökade studien med även andra bemanningsföretag. 

Ytterligare en möjlighet till varför det inte uppkom någon skillnad mellan grupperna gällande 

upplevelsen av feedback kan vara på grund av att skalan som ämnade mäta feedback inte var 

tillräckligt reliabel. Cronbachs alfa nivån var 0,6, vilket anses vara på gränsen för acceptabelt.  

Båda grupperna Ej Uthyrda och Uthyrda hade signifikanta negativa samband mellan 

Feedback och Trivsel. Det är därmed är troligt att förekomsten eller avsaknaden av Feedback 
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kan påverka hur en person trivs. Detta stöds av Bengtssons teori (2001). Han påvisade att 

bekräftelse och känslan av att bli sedd påverkar trivsel mer än lönen. Även Asplunds teori 

(2000) stöder att upplevelsen av att man syns är av vikt, vilket enligt honom har att göra med 

att individen är en social varelse beroende av respons. Även Autonomi och Feedback 

korrelerade negativt för båda grupperna. Då feedback har ansetts minska osäkerheten inför ett 

arbete (Reevs, 2009) kan det antas att även upplevelsen av Autonomi gör att osäkerheten inför 

ett arbete blir mindre. Då feedback är en viktig faktor för att uppleva motivation (London, 

1997) kan det med föreliggande studies resultat antas att de undersökta grupperna upplever 

samma grad av motivation i sina arbeten.  

Trivsel 

Trivsel på arbetsplatsen var hög hos gruppen Ej Uthyrd (Se Tabell 1). I Bellaaghs & Isakssons 

studie (1999) från ett svenskt bemanningsföretag användes en likadan arbetstrivselskala.  I 

deras studie framkom det att de som var uthyrda av frivillighet trivdes mer (M=3,9, S=0,7) än 

de som arbetade som uthyrda av ofrivillighet (M=3,3, S=0,8). I föreliggande studie visade det 

sig att de som var uthyrda genom Poolia trivdes i sitt arbete i lite större utsträckning än de 

som var ofrivilligt uthyrda i Bellaaghs & Isakssons studie t₂₄₂=2,32 (p<0,05). De som var 

Uthyrda i föreliggande studie trivdes endast något (och ej signifikant) sämre än de som var 

uthyrda av frivillighet, t₁₂₆=1,88 (p>0,05) (Bellaaghs & Isakssons, 1999).  

Ej Uthyrda trivdes på arbetet i signifikant större grad än Uthyrda. Det finns varierande 

förklaringar till detta. Aspekter som påverkade arbetstrivseln för de som var Uthyrda var, 

enligt Bellaaghs & Isakssons (1999) studie från ett svenskt bemanningsföretag, upplevelsen 

av frivilligheten inför att arbeta som konsult. I föreliggande studie fanns ingen information 

om konsulterna arbetar som uthyrda av frivillighet eller av brist på annat arbete. Dock kan det 

vara möjligt att en sådan faktor påverkade deras trivsel även i denna studie. Ytterligare 

förklaring till att Uthyrda trivdes något sämre kan bero på att endast 55,6% av dem hade en 

tillsvidareanställning. Då studier av Bellaagh & Isakssons (1999) pekade på att 

anställningstrygghet påverkade trivseln för uthyrda konsulter, finns det stor möjlighet att så 

var fallet även för denna grupp.  

 

Könsskillnader 

I föreliggande studie påträffades endast en signifikant skillnad mellan män och kvinnor. Ej 

Uthyrda män upplever mindre feedback än Ej Uthyrda kvinnor på sin arbetsplats. Även hos 

gruppen Uthyrda påträffas mindre upplevelse av feedback hos männen, dock är skillnaden 

inte tillräcklig för att uppnå signifikans. Orsaken till att män upplever att de får mindre 

feedback kan enligt Kling et al., (1999) bero på att de som pojkar i skolan erhöll mer feedback 

än flickorna. Därmed kanske de idag upplever en brist på feedback i större utsträckning än 

kvinnorna. En annan anledning kan vara att cheferna ger mindre feedback till männen. Även 

detta får stöd av Kling et al., (1999) som påvisade att män förväntas utveckla självförtroende 

då detta anses vara en stereotypt manlig egenskap. Därmed finns det en möjlighet att cheferna 

antar att männen inte behöver feedback på samma sätt som kvinnorna, vilket i denna studie 

dock visar sig vara felaktigt. Dock finns det risk för typ II-fel gällande detta, då kvinnor utgör 

75 % av undersökningsdeltagarna och män endast 24 %. Om stickprovet varit större och 

därmed innehållit fler manliga undersökningsdeltagare, är det därmed möjligt att fler 

skillnader mellan könen skulle blivit signifikanta. 

Då ingen skillnad mellan könen erhållits gällande den prestationsbaserade självkänslan, får 

Blom (2011) som fann att kvinnor i sin studie hade högre nivåer av villkorlig självkänsla inget 

medhåll. Däremot stärks Johnsons teori (2003) om att genusskillnader angående självkänsla 

bara är en myt.  
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Allmän diskussion 

Resultat av korrelationsberäkningarna påvisade signifikant negativt samband mellan Trivsel 

och Feedback för båda grupperna. När grupperna erhöll feedback från sina chefer trivdes de i 

större grad på arbetsplatsen. Även mellan Autonomi och Feedback erhölls ett signifikant 

negativt samband för båda grupperna, vilket indikerade att när grupperna fick feedback på 

arbetsplatsen erhöll de också en högre upplevelse autonomi. Likaså erhölls ett positivt 

samband mellan autonomi och trivsel för båda grupperna, dvs. att när autonomin ökade för de 

Uthyrda och Ej Uthyrda upplevde de också mer trivsel på arbetsplatsen. Då det endast var 

gruppen Ej Uthyrd som hade signifikanta samband mellan Prestationsbaserad självkänsla och 

variablerna Trivsel, Autonomi och Feedback finns det risk att ett typ II-fel har begåtts och att 

det vid ett större stickprov skulle kunnat uppstå signifikanta korrelationer mellan 

prestationsbaserad självkänsla och de andra dimensionerna för gruppen Uthyrd.  

Svagheter och Styrkor 

Svagheter med föreliggande studie beror till viss del på problematiken med att resultatet är 

baserat på tvärsnittsdata. Detta skulle kunna förbättras med en longitudinell studie. Vidare kan 

giltigheten i resultatet diskuteras angående studiens mätinstrument. Mätinstrumentet bestod av 

en enkät bestående av självskattningsfrågor, vilket medförde subjektiva svar. Dock var 

studiens syfte att undersöka undersökningsdeltagarnas egna upplevelser, och därmed var en 

enkät med självskattningsfrågor tillämpbar. Vidare anses giltigheten i mätinstrumenten vara 

relativt god, då tre av de fyra dimensionerna validerats i tidigare studier med en Cronbach 

alfanivå över 0,7. Dock framkom det att dimensionen Feedback, med fyra items från tidigare 

pilotstudie, endast uppnår den accepterad Cronbach alfa nivån på 0,6. En orsak till detta kan 

vara att tre av de fyra items i dimensionen är formulerade med nekande svar. ”Jag tycker inte 

det är någon idé att prestera maximalt”. I tron att detta skulle öka validiteten, kan det istället 

ha orsakat förvirring.  

 

Föreliggande studies enkät som skickades ut med en påminnelse till samtliga 362 

mailadresser har en svarsfrekvens på 35,9 %.  Detta urvalsbortfall lämnar efter sig en del 

frågetecken och det kan antas att fler signifikanta resultat skulle kunna ha erhållits om 

svarsfrekvensen varit högre. Av de som inte besvarade enkäten var 47,5%  Uthyrda kvinnor. 

Om denna grupp skiljer sig från de övriga i någon av de undersökta dimensionerna skulle 

resultatet ha blivit annorlunda. Om exempelvis en orsak till att de inte svarade var för att de 

inte hann på grund av stress, skulle resultatet på så sätt kunnat se annorlunda ut. Den 

prestationsbaserade självkänslan hos dessa kvinnor skulle kanske varit signifikant högre än 

hos Ej Uthyrda kvinnor. Om istället en orsak till att de inte svarade var att de inte trivs, så 

skulle detta kunnat påverka resultatet på så sätt att könsskillnader gällande trivsel kunnat 

erhållas. En annan orsak till att de inte svarade kan ha varit på grund av att de istället trivs och 

därför inte ansåg att de skulle kunnat bidra till något i en enkät angående arbetstrivsel. Om så 

var fallet skulle detta kunnat påverka trivselresultatet på så sätt att ingen skillnad gällande 

trivsel fanns mellan Ej Uthyrda och Uthyrda kvinnor.  

 

Studien har även begränsad generaliserbarhet då urvalet av Uthyrda baseras på en homogen 

grupp av konsulter från ett bemanningsföretag beläget i Stockholm. Resultatet från ett annat 

bemanningsföretag, eller stad, kan komma att se annorlunda ut. Gruppen Ej Uthyrd var inte 

lika homogen. Där bestod urvalet av tjänstemän bosatta i både Kalmar och Stockholm, två 

städer som skiljer sig mycket storleks- och invånarmässigt. Dock är Kalmar Lantmän och 

Poolia stora företag med många anställda vilket gör att generaliserbarheten skulle varit högre 

om föreliggande enkät skickats även till andra städer och mindre företag.   

 

 



14 
 

Framtida studier 

Vid framtida studier är det av intresse att fördjupa förståelsen av låg självkänsla. Förslagsvis 

med en skala utarbetad av Forsman & Johnson (1996) som mäter bassjälvkänsla. Eftersom låg 

självkänsla enligt objektsrelationsteorin uppkommer redan i tidig ålder och anses vara orsaken 

till Prestationsbaserad självkänsla (Johnson, 2003; Klein, 1992), kan detta vara av relevans för 

att finna faktorer som påverkar varför vuxna baserar sin självkänsla på prestationer i 

yrkeslivet.  

Då hög prestationsbaserad självkänsla anses vara en faktor som kan leda till utbrändhet vore 

det av stort intresse att vidare undersöka uthyrda konsulters stress och anspänning (Blom, 

2011). Exempelvis genom ett fysiologiskt experiment utarbetat av Blom (2011).  

En förhoppning är att denna studie skall kunna bidra till ett ökat engagemang för den Uthyrda 

personalens trivsel, prestationsbaserade självkänsla, upplevelse av autonomi och feedback och 

bygga vidare på föreliggande studie genom mer omfattande undersökningar. 
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