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Inledning 

Effekten av psykosociala faktorer gällande anställdas hälsa, arbetsmotivation 

och arbetstillfredsställelse har dokumenterats i flera studier (Frankenhaeuser, 1997; North, 

Syme, Feeney, Shipley & Marmot, 1996). Enligt Siegrist (1996) påverkas människors hälsa 

på ett positivt sätt av att ha ett arbete, så även personers självkänsla och identitet. Lundberg 

och Wentz (2004) menar att psykosociala faktorer inte bara har en betydande roll när det 

gäller arbetstillfredsställelse och motivation för arbetet utan kan, när de är bristfälliga, även 

leda till en rad olika hälsoproblem. Det finns risker för kroppsliga stressreaktioner vid 

arbetssituationer som upplevs psykiskt påfrestande, speciellt om dessa är kombinerade med 

bristande möjligheter att hantera dessa situationer (Rubenowitz, 2004).   

Huvudsyftet med studien var att skapa en förståelse för hur den psykosociala 

arbetsmiljön upplevs beroende på anställningsform och arbetslivserfarenhet samt att få en 

insikt i hur kvinnor upplever den psykosociala arbetsmiljön inom ett verksamhetsområde i en 

specifik kommun med utgångspunkt i Karasek och Theorells (1990) krav- kontroll och 

stödmodell. 

Teoretiska utgångspunkter 

Psykosocial arbetsmiljö 

Psykosocial arbetsmiljö har olika definitioner och vilka faktorer som inkluderas 

i begreppet varierar mellan olika forskare (Agervold, 2001; Gedin- Erixon, 1992; Theorell, 

2012). I en rapport från Arbetsmiljöinspektionen (2002) förklarades begreppet på följande 

sätt: ”Psykosociala och organisatoriska arbetsmiljöfrågor har då blivit ett samlingsnamn på de 

risker för ohälsa som förknippas med hur arbetet läggs upp och organiseras respektive hur 

man som anställd blir sedd och bemött i sin arbetssituation.” (s.55). Enligt Agervold (2001) 

kan den psykosociala arbetsmiljön sammanfattas som alla de faktorer som inte är rent fysiska 
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men som berör och påverkar människan i sitt arbete. Agervold (2001) ser den psykosociala 

arbetsmiljön som en form av transaktion där samspelet mellan miljön och individen påverkar 

uppfattningen av den psykosociala arbetsmiljön. Den psykosociala arbetsmiljön kan även 

förklaras genom att använda sig av begreppet arbetslust eller arbetsglädje. Den psykosociala 

arbetsmiljön är god där arbetsglädjen finns, vilket skapas genom mänskliga relationer men 

även av arbetets innehåll och organisation. Den individuella upplevelsen av den psykosociala 

arbetsmiljön påverkas av fysiska, organisatoriska och sociala faktorer i arbetsmiljön. Eftersom 

varje individ är unik är upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön inte alltid samstämmig. 

Effekten av en god psykosocial arbetsmiljö är att personalen upplever trivsel och glädje 

samtidigt som organisationen blir effektiv (Gedin-Erixon, 1992).  

Theorell (2012) menar att begreppet psykosocial är ”interaktionen (samspelet) 

mellan psykiska och sociala faktorer” (Theorell, 2012, s. 19). Enligt Theorell uppstår 

reaktionerna på omgivningen i samspelet mellan individens genetiska förutsättningar och 

tidigare erfarenheter, vilket benämns som individens individuella program. Reaktionerna hos 

individen lagras som erfarenheter och resulterar i att varje gång individen möter en ny 

psykosocial påfrestning förändras dessa erfarenheter, vilket skapar förutsättningar för de 

sociala faktorerna att påverka individens program. Även människans sätt att hantera 

påfrestningar utgör vårt individuella program och kallas coping, ett begrepp som syftar till 

individens förmåga att bemästra problem. Inom coping nämns locus of control eller kontroll- 

lokus vilket beskriver var individen lägger sina möjligheter att påverka problem som uppstår. 

Kontroll-lokus kan vara intern vilket innebär att individen lägger påverkansmöjligheten hos 

sig själv eller extern, vilket innebär att kontroll- lokus läggs utanför individen. Vilket kontroll-

lokus som är aktuellt kan variera, både från tillfälle till tillfälle men även från individ till 

individ. I en situation kan en person ändra sitt kontroll- lokus från att till en början upplevas 

som extern för att sedan övergå till intern.  
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Vi har valt att i detta examensarbete utgå ifrån Theorells (2012) definition av 

psykosocial arbetsmiljö vilket innebär samspelet mellan psykiska och sociala faktorer. 

Anställningsformer 

Enligt Glavå (2011) kan olika anställningsformer i Sverige delas upp i två 

kategorier, fast anställning (tillsvidareanställning) och tidsbegränsad anställning 

(visstidsanställning). I Sverige regleras anställningsformerna i lagen om anställningsskydd 

(SFS 1982:80), genom kollektivavtal eller direktiv direkt från EU (Sigeman, 2010). Enligt 

regeringens proposition (2001/02:97) gällande visstidsanställning eller tidsbegränsad 

anställning avses att en arbetstagare är anställd till ett visst datum, för en särskild uppgift eller 

med anledning av en särskild händelse. Huvudregeln i lagen om anställningsskydd (SFS 

1982:80) är att anställningsavtal ska gälla tillsvidare, vilket innebär att anställningen gäller på 

obestämd tid eller tills avtalet blir uppsagt. Lagen omfattar dock även olika former av 

tidsbegränsade anställningar (Glavå, 2011). I vår studie kommer vi att studera 

tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda – där tidsbegränsat anställda inkluderar allmän 

visstidsanställning, vikariat samt timanställning. 

Krav- kontroll och stödmodellen 

En modell som undersöker den psykosociala arbetsmiljön är Karasek och 

Theorells krav- kontroll och stödmodell (Karasek & Theorell, 1990). Modellen belyser hur 

upplevelsen av de psykosociala faktorerna, krav, kontroll och stöd samverkar och påverkar 

den psykosociala arbetsmiljön. Faktorerna som används i modellen definieras enligt följande: 

Krav kan anses vara både fysiska eller mentala och kan delas upp i kvalitativa eller 

kvantitativa krav där det inom varje faktor handlar om ”hur hårt du arbetar”. Exempel på 

kvantitativa arbetskrav är deadlines, antalet klienter personen måste hinna träffa eller antalet 

saker personen måste producera per timme. Kvalitativa arbetskrav innefattar i sin tur 

koncentration, rollkonflikter och uppmärksamhet på arbetet (Jeding et al., 1999). Kontroll, 
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även kallat beslutsutrymme, är ett begrepp som handlar om hur mycket inflytande och 

påverkningsmöjligheter den anställde har över sitt arbete. Begreppet kontroll delas upp i tre 

underkategorier: 

 Uppgiftskontroll- inflytande över hur och när personen utför sina arbetsuppgifter. 

 Deltagande i beslutsfattande- personen i fråga har ett medinflytande gällande 

förändringar i organisationen.  

 Färdighetskontroll- kontrollen över att få använda sin kunskap. 

Begreppet socialt stöd innebär det stöd som en individ upplever från personer i sin 

omgivning. Socialt stöd inom arbetet innebär att personen i fråga får hjälp både praktiskt men 

även känslomässigt från såväl chefer som arbetskamrater (Karasek & Theorell, 1990). 

Modellen delar in arbeten i fyra kategorier; aktiva-, avspända-, passiva- och 

spända arbeten där även förekomsten av socialt stöd läggs till som en ytterligare dimension. 

Det avspända arbetet kännetecknas av att arbetskraven är relativt låga och där det samtidigt 

ges stor möjlighet att utöva kontroll över sitt arbete. Passiva arbeten kännetecknas av låga 

arbetskrav samt liten möjlighet att utöva kontroll. Aktiva arbeten ger stora möjligheter till att 

utöva kontroll i arbetet samtidigt som arbetskraven är höga. Det spända arbetet karaktäriseras 

av höga arbetskrav och liten möjlighet att utöva kontroll. Genom att addera stöd-dimensionen 

till modellen skapas ett ”idealarbete” vilket förklaras som det avspända arbetet med högt 

socialt stöd.  Det ”iso-spända arbetet” förklaras som det spända arbetet med lågt socialt stöd 

(Theorell, 2012). Enligt denna modell uppstår negativ stress framförallt då kraven på 

personen är höga samtidigt som möjligheten att kunna påverka arbetsuppgifterna är liten. 

Negativ stress ökar ytterligare ifall ovanstående faktorer kombineras med ett bristfälligt 

socialt stöd, vilket är fallet i det iso-spända arbetet. (Weman - Josefsson & Berggren, 2013). I 

figur 1 visas en illustration av krav- kontroll och stödmodellen.  
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Figur 1. Krav- kontroll och stödmodellen (Theorell, 2012). 

Modellen har använts i flera studier i syfte att beskriva den psykosociala 

arbetsmiljön och hur den kan påverka hälsan hos individer (Head et al., 2006; Kamarck et al., 

2005; Piko, 2006). Andrea, Bültmann, Van Amelsvoort och Kant (2009) hävdade att de 

psykosociala arbetsmiljöfaktorer som behandlas i krav- kontroll och stödmodellen kan 

predicera oro och depression. Ytterligare en undersökning fann ett samband mellan 

psykosociala arbetsmiljöfaktorer (i form av krav- kontroll och stöd) och graden av 

engagemang i arbetet (Kuusio, Heponiemi, Sinervo & Elovainio, 2010).  
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Tidigare forskning 

I följande stycke finns en sammanfattning av tidigare undersökningar som gjorts 

i Sverige och i andra länder när det gäller den psykosociala arbetsmiljön i samband med 

anställningsform, arbetslivserfarenhet samt hur den psykosociala arbetsmiljön ser ut för 

kvinnor.  

Psykosocial arbetsmiljö och anställningsform 

När det gäller sambandet mellan psykosocial arbetsmiljö och anställningsform 

har tidigare forskning haft olika utgångspunkter och fokuserat på olika faktorer. Dessa 

kommer vi belysa i följande underrubriker.  

Kontroll i arbetet 

Flera studier har funnit en skillnad i upplevelsen av kontroll och olika typer av 

anställningsformer (Goudswaard & Andries, 2002; Wikman, Andersson & Bastin, 1998). De 

med en tidsbegränsad anställning anses ha mindre kontroll över sin arbetstid, både gällande 

raster och ledigheter, än de med en tillsvidareanställning (Goudswaard & Andries, 2002). 

Även när det gällde andra kontrollfaktorer, som möjlighet att kontrollera arbetstakt, 

ordningsföljd på arbetsuppgifter och val av arbetsmetoder, var dessa möjligheter betydligt 

lägre för de individer som har en tidsbegränsad anställning. Generellt återfinns kvinnor i 

högre grad än män i deltids- eller på annat sätt tidsbegränsade anställningar. Detta är samtidigt 

en grupp med låg kontroll och mellanhöga till höga arbetskrav. Detta är något som kan leda 

till negativ psykisk stress vilket enligt Karasek och Theorells (1990) krav- kontroll och 

stödmodell skapar spända arbeten (Wikman, Andersson & Bastin, 1998). Samtidigt menar 

Samuelsson, Houkes, Verdonk och Hammarström (2012) att mindre kontroll i arbetet är något 

som gäller för alla som har en tidsbegränsad anställning, oavsett om det är deltid eller inte.  
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Graden av osäkerhet 

Olika typer av anställningar antas påverka upplevelsen av den psykosociala 

arbetsmiljön på olika sätt och där det inte enbart går att skilja på tillsvidareanställda och de 

med en tidsbegränsad anställning. Bernhard-Oettel, Sverke och De Witte (2005) fann ingen 

tydlig skillnad gällande självrapporterad stress mellan de med tidsbegränsad anställning och 

de med fast anställning. Detta gjorde att de drog slutsatsen att en tydlig skillnad mellan enbart 

tillsvidareanställda och de med tidsbegränsade anställningar och huruvida detta påverkar 

upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön inte går att påvisa. 

Osäkra anställningsformer exempelvis tidsbegränsade anställningar anses påverka 

upplevelsen av arbetsmiljön tydligast (Virtanien, Vahtera, Kivimäki, Pentti & Ferrie, 2002). 

En osäker anställningsform skapar en osäker ekonomisk situation för den anställde eftersom 

han/hon inte vet hur länge anställningen kommer att fortgå (Aronsson et al., 2012). Personer 

med olika typer av behovsanställningar anses i flera studier vara den grupp som ligger lägst 

gällande psykosociala arbetsmiljöaspekter som exempelvis kontroll, möjligheter till inflytande 

samt möjligheter till utveckling och utbildning i arbetet (Aronsson, Gustafsson & Dallner, 

2000; Aronsson & Göransson, 1998). Aronsson et al. (2000) menar att det i flera 

organisationer har skapats en centrum-periferi struktur där de som har en tillsvidareanställning 

befinner sig i centrum inom organisationen och de med en tidsbegränsad anställning hamnar i 

periferin. Konsekvenserna för de med en tidsbegränsad anställning blir enligt Aronsson et al. 

(2000) att de inte har samma förutsättningar som de med en tillsvidareanställning. I studien 

som genomfördes rapporterade de som hade en behovsanställning, som i undersökningen var 

den anställningsform som hade högst grad av osäkerhet, mindre möjlighet till utbildning och 

utveckling i sitt arbete. Människor med denna anställningsform upplevde även mindre 

delaktighet och möjlighet att påverka olika beslut.  Något som är värt att notera var att det i 

undersökningen inte fanns lika stor skillnad mellan de med tillsvidareanställning och de som 
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hade ett vikariat eller en projektanställning, något som tyder på att graden av osäkerhet i 

anställningen påverkar upplevelsen av psykosociala faktorer. 

Individuellt behov  

En förklaring som verkar avgörande för vilka konsekvenser en tidsbegränsad 

anställning får för individen är själva upplevelsen av anställningsformen och huruvida det 

passar den enskildes behov att ha en tidsbegränsad anställning (Aronsson et al., 2012; 

Kauhanen & Nätti, 2015; Virtanien et al., 2002). Bernhard - Oettel (2008) understryker 

individens egna preferenser som en viktig aspekt när det handlar om hur anställningsformen 

påverkar individens hälsa och stress. Har den anställda inget behov av att ha en 

tillsvidareanställning anses en tidsbegränsad anställningsform inte påverka upplevelsen av den 

psykosociala arbetsmiljön och inte heller generera psykisk ohälsa.  

Att individens egna behov spelar roll för hur man upplever en tidsbegränsad 

anställning kan ses som givet. Samtidigt kan det ifrågasättas i vilken utsträckning individer 

själva söker sig till olika former av tidsbegränsade anställningar. Istället för att peka på det 

individuella behovet som avgörande för hur man upplever sin anställningsform kan själva 

synen på att ha en tidsbegränsad anställning påverka. I nordiska länder anses ett vikariat vara 

en möjlighet till att i förlängningen få en tillsvidareanställning vilket gör att det inte uppfattas 

som ett arbetsmiljöproblem (Saloniemi, Virtanen & Vahtera, 2004).   

Lägre arbetskrav – Passiva arbeten 

De som har en tidsbegränsad anställning återfinns i högre grad i arbeten som har 

lägre arbetskrav vilket i kombination med låg kontroll i arbetet kan leda till passiva arbeten 

(Goudswaard & Andries, 2002; Wikman et al., 1998). Dessa är enligt Karasek och Theorell 

(1990) arbeten som inte är utmanade för individen och som kan generera stress i form av att 

den anställde känner sig uttråkad, understimulerad och att ingen utveckling sker. En aspekt 

som kan bidra till att personer som har en tidsbegränsad anställning i högre grad innehar 
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passiva arbeten är att de, i mindre utsträckning än tillsvidareanställda, får tillgång till 

kompetensutveckling och därför inte får möjlighet att utvecklas och möta nya utmaningar 

(Goudswaard & Andries, 2002). Att de med en tidsbegränsad anställning har passiva former 

av arbeten fann även Parker, Griffin, Sprigg och Wall (2002).  Här konstaterades att personer 

med en tidsbegränsad anställning i mindre grad är utsatta för rollkonflikter och överbelastning 

i arbetsrollen. Samtidigt har dessa begränsade möjligheter att påverka beslutsfattandet vilket 

leder till att de får mindre kontroll över sitt arbete.  

Socialt stöd 

Socialt stöd är en aspekt av den psykosociala arbetsmiljön där tidigare forskning 

inte funnit någon skillnad mellan de som har en tillsvidareanställning och de som har en 

tidsbegränsad anställning (Goudswaard & Andries, 2002; Aronsson et al., 2000).  

Psykosocial arbetsmiljö och arbetslivserfarenhet 

Det finns förhållandevis lite forskning som belyser sambandet mellan 

upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön och arbetslivserfarenhet, med avseende på 

aktuellt yrke. Dock finns det forskning som belyser sambandet mellan stress och 

arbetslivserfarenhet, men utan ett entydigt resultat. Det har framkommit att de med mer 

erfarenhet upplevde mindre stress i arbetet än de som har mindre erfarenhet. Detta antas bero 

på copingstrategier och att förmågan att hantera stress i arbetet förbättras i och med att man 

får mer erfarenhet i yrket (Hung, 2011). Samtidigt finns det undersökningar där forskarna inte 

funnit ett signifikant samband mellan antal år i yrket och upplevd stress. Inte heller mellan 

ålder och upplevd stress fanns ett signifikant samband (Green-Reese, Johnson & Campbell, 

1991). Ett område där arbetslivserfarenhet anses ha en predicerande effekt avser 

arbetsprestation och produktivitet (Rowe, 1988; Schmidt, Hunter & Outerbridge, 1986; 

Uppal, Mishra, & Vohra, 2014). Eftersom det finns sparsamt med forskning inom detta 
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område kommer vi att undersöka om arbetslivserfarenhet är en variabel som påverkar 

upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön.  

Kvinnors psykosociala arbetsmiljö  

Enligt flera undersökningar har kvinnor en mer ansträngd situation än män med 

avseende på den psykosociala arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 2009; Institutet för 

Psykosocial Medicin, 2006). Kvinnor uppger i högre grad än män att de inte själva kan 

bestämma arbetstakt, att de har en högre andel upprepande moment i arbetet och att de har 

mindre egenkontroll. Flertalet kvinnodominerande yrken inom vård, omsorg och skola klassas 

som högstressarbeten och även isolerade högstressarbeten är vanligare bland kvinnor. Den 

psykosociala arbetsmiljön blev mer ansträngd under 1990-talet beroende på nedskärningar 

inom framförallt offentlig sektor, där kvinnor är överrepresenterade (Eriksson & Larsson, 

2009).  Det sociala stödet ha utjämnats mellan könen på senare tid och bedöms i en studie 

vara likvärdigt för de båda könen (Arbetsmiljöverket, 2009). Westerberg och Armelius (2000) 

hävdade att båda könen har en tung arbetsbörda men att kvinnor skattar både sin fysiska och 

sin psykosociala arbetsmiljö lägre än männen. Forskarna påpekade även att den typ av 

bransch en person arbetar i har en avgörande betydelse för upplevelsen av den psykosociala 

arbetsmiljön. 

I en rapport från Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (2014) beskrevs det 

rörande den psykosociala arbetsmiljön att kvinnor generellt sett fått det sämre de senaste åren. 

I rapporten påvisas att mängden negativ stress, mätt med utgångspunkt i faktorerna arbetskrav 

och kontroll, är större för kvinnor än för män. Exempel på jobb med hög risk för negativ 

stress är återigen arbeten inom vård och omsorg, service, detaljhandel och undervisning, 

vilket är branscher där kvinnor vanligen arbetar.  
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Syfte och forskningsfrågor 

Sedan mitten av 1990-talet har andelen fast anställda sjunkit och andelen 

tidsbegränsat anställda ökat och i takt med detta har den psykiska ohälsan tilltagit (Theorell, 

2012). Uppfattningen blir att en tidsbegränsad anställningsform generar en sämre psykisk 

hälsa då tidsbegränsat anställda antas ha en sämre psykosocial arbetsmiljö. Detta antas bero 

på att personer med en tidsbegränsad anställning befinner sig utanför kärnan av 

tillsvidareanställda i organisationen och därför inte har samma psykosociala förutsättningar. 

Tidigare forskning avseende skillnader i upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön 

beroende på anställningsform visar att tidsbegränsat anställda har mindre kontroll i arbetet 

samtidigt som de även har lägre arbetskrav. När det gäller socialt stöd har forskningen inte 

kunnat påvisa några skillnader mellan olika typer av anställningsformer. Huvudsyftet med vår 

undersökning blev därför att göra en studie inom ett specifikt verksamhetsområde inom vård 

och omsorg i en kommun för att undersöka om vi hittar en skillnad i upplevelsen av den 

psykosociala arbetsmiljön beroende på form av anställning utifrån Karasek och Theorells 

krav- kontroll och stödmodell (1990). Eftersom det finns begränsad forskning som klarlägger 

sambandet mellan upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön och arbetslivserfarenhet har 

det även väckt vår nyfikenhet kring denna variabel.  

Vårt syfte blev därför även att undersöka huruvida det finns någon skillnad 

mellan upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön beroende på arbetslivserfarenhet inom 

yrket. Forskning påvisar även att kvinnor inom offentlig verksamhet antas ha en mer pressad 

psykosocial arbetsmiljö vilket gjorde att ytterligare ett syfte med studien blev att analysera 

och beskriva hur kvinnor i en kommun upplever sin psykosociala arbetsmiljö. 

Mot bakgrund av detta har vi formulerat följande forskningsfrågor: 
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1. Finns det en skillnad i upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön avseende 

anställningsform? 

2. Finns det en skillnad i upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön avseende 

arbetslivserfarenhet? 

3. Hur upplever kvinnor inom ett verksamhetsområde i en specifik kommun sin 

psykosociala arbetsmiljö? 

 

Metod 

I detta avsnitt redogörs för hur insamlandet av data har gått till. Under följande 

underrubriker beskrivs designen av studien, information om deltagare, hur enkäten 

konstruerades, administreringen, validitet och reliabilitet, etisk diskussion samt analys. 

Design 

I denna studie användes en kvantitativ metod där en enkätundersökning 

genomfördes. Studien baseras på Karasek och Theorells (1990) krav- kontroll och stödmodell 

där forskningsmetoden bygger på en deduktiv ansats. 

Organisationen 

Organisationen vi studerat utgör en del av vård och omsorgsverksamheten inom 

en kommun i Sverige. Studiedata är inhämtad från fyra olika avdelningar inom det aktuella 

verksamhetsområdet. Motivet till att vi valde att undersöka denna organisation var att vi ville 

studera en personalintensiv verksamhet där det fanns olika typer av anställningsformer.  

Faktum att det skett stora personalnedskärningar inom offentlig sektor sedan början på 1990-

talet (Eklund, 1999) hade också betydelse för vårt val. Då denna typ av verksamhet mestadels 

hade kvinnliga anställda, med en varians i anställningsform och arbetslivserfarenhet, utgjorde 

denna organisation ett passande underlag för studien.  
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Deltagare 

När en tillräckligt stor organisation knutits till studien gjordes en 

överenskommelse rörande vilken del av organisationen som skulle beröras. Valet föll på ett 

verksamhetsområde inom vård och omsorg som hade tillräckligt många anställda, en 

spridning på olika anställningsformer samt en stor representation av kvinnor. Studiedeltagare 

bestämdes genom ett bekvämlighetsurval och ett mailutskick av enkäten gjordes till den givna 

gruppen och där deltagandet var frivilligt. Frågeformuleringarna var standardiserade vilket 

innebar att alla frågor och svarsalternativ var samma för alla respondenter. Efter att ha 

exkluderat personal som var föräldralediga, tjänstlediga och långtidssjukskrivna skickads 

slutligen enkäter ut till 301 respondenter. Av de 301 utskickade enkäterna mottogs 139 svar. 

Av dessa svar blev det ett bortfall på nio beroende på ofullständigt ifyllda enkäter. Kriteriet 

för att bedöma en enkät som ofullständig var att fler än en fråga ej var besvarad. För att kunna 

göra en jämförelse mellan anställningsformerna valde vi att dela in dessa i två grupper, en 

med tillsvidareanställda och en med tidsbegränsat anställda, där allmän visstidsanställning, 

vikariat samt timanställning ingick. För att kunna jämföra arbetslivserfarenhet slogs år i yrket 

samman till tre grupper istället för fyra som det var från början i enkäten. Dessa grupper blev; 

3 år eller mindre, 4 – 9 år och 10 år eller mer. För att kunna analysera kvinnors upplevelse av 

den psykosociala arbetsmiljön exkluderades männen. 

Val av instrument 

Enkäten som användes är en förkortad version av QPS Nordic 34+, utformad av 

Nordiska Ministerrådet, vilken är inriktad på att mäta psykologiska och sociala faktorer i 

arbetslivet (Arbetslivsinstitutet, 2000). Vi valde att förkorta QPS Nordic 34+ från 37 frågor 

till 15 då, vi till en början, endast ville studera arbetskrav, kontroll i arbetet, social interaktion 

samt rollkonflikt, se Bilaga B. 
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Deltagarna i studien fick först besvara bakgrundsfrågor, som berörde kön, 

anställningsform samt arbetslivserfarenhet, med avseende på år i yrket. Därefter fick de 

besvara enkäten gällande frågor kring den psykosociala arbetsmiljön beträffande arbetskrav, 

kontroll, socialt stöd samt rollkonflikt. I enkäten använde vi oss utav en femgradig Likert- 

skala där deltagarna skulle fylla i vilket påstående som passade bäst in på dem själva. För 

frågorna 1 -15 innebar siffran 1 ”Mycket sällan eller aldrig” och siffran 5 ”Mycket ofta eller 

alltid”.  

Bryman (2011) förklarar att genom att formulera frågan med en positiv eller 

negativ syn avseende den företeelse som undersöks kommer det kräva mer uppmärksamhet av 

individen som besvarar frågorna. Genom att bygga upp frågorna på detta sätt underlättar det 

arbetet med att identifiera de personer som inte besvarar enkäten med noggrannhet, en brist 

som riskerar att resultera i att det inte går att göra en hållbar bedömning. I studiens enkät 

fanns det fyra frågor med negativ syn (fråga 1, 2, 3 och 8) och elva med positiv syn. Vid 

analysen används en omvänd Likert- skala för de frågor med negativ syn. Genom detta 

moment innebar en högre poäng i Likert- skalan en positiv uppfattning gentemot den 

företeelse som undersöktes. 

För - och nackdelar med enkät 

Enligt Bryman (2011) finns det både för - och nackdelar med att utföra 

enkätundersökningar. Fördelarna är att de är mindre kostsamma att administrera och kan 

göras på ett stort urval inom ett större geografiskt område, där arbetsinsatsen som krävs är 

förhållandevis liten innan materialbearbetningen kan påbörjas. Eftersom enkäterna skickades 

ut till respondenterna, via e-post till deras arbetsmail, kunde de besvara frågorna när tiden 

passade den enskilde personen bäst. Vidare menar Bryman (2011) att enkäter inte medför 

någon form av intervjueffekt, vilket innebär att personen som intervjuar inte kan vinkla eller 

formulera frågorna på olika sätt. Något som var en bidragande orsak till att en 
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enkätundersökning valdes för studien var att en del av de aktuella frågeställningarna kan 

uppfattas som personliga och för vissa besvärliga att besvara om frågan ställs personligen. 

Bryman (2011) förklarar detta som social önskvärdhet och vid intervjuer ökar den risken 

jämfört med om undersökningen sker via en enkät. Risken i samband med en intervju är att 

det skapas ett socialt samspel mellan intervjuaren och deltagaren som kan leda till att frågorna 

inte besvaras helt korrekt beroende på att parterna vill undvika att skada den sociala 

önskvärdheten.  

En nackdel med enkätundersökningar är att de kan ge ett visst bortfall. Man 

riskerar också missvisande enkätsvar beroende på otydligheter i frågeställningarna som 

respondenten inte kan få belysta varför svaren riskerar baseras på en missuppfattning. Bryman 

(2011) menar även att respondenterna inte har någon möjlighet till att fördjupa eller utveckla 

sina svar vilket kan leda till att enkäterna riskerar att bli bristfälliga. Slutligen fanns det för 

denna studie inte utrymme för datainsamling via intervjumetod då den önskvärda 

datamängden var för stor för den tidsram som var uppsatt för studien. 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är begrepp som används i kvantitativ forskning och 

hänsyn till dessa ses som nödvändiga för att en forskningsmetod ska anses vara godtagbar 

(Bryman, 2011). Intern reliabilitet kan användas för att utvärdera mätinstrumentet där flera 

indikatorer används. Med hjälp av en reliabilitetsanalys testas huruvida indikatorerna har ett 

starkt eller svagt samband med varandra. Korrelationen mäts genom variabeln Cronbach’s 

alfa vilken bör ligga på 0,7 eller uppåt för att anses ha en acceptabel nivå – skalan ligger 

mellan 0 (inget samband) till 1 (perfekt samband). Dock är det viktigt att framhäva att ett 

lägre resultat även har setts som acceptabelt (Bryman, 2011). Tabell 1 visar Cronbach’s 

alfanivån för de orginalskalor vi valt att inkludera i vår enkät från frågeformuläret QPS 

Nordic (Arbetslivsinstitutet, 2000).  
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Tabell 1. Cronbach’s alfavärden för original skalorna i enkäten QPS Nordic. 

Område Skala Cronbach’s alfa original 

Arbetskrav Kvantitativa krav 0,73 

Rollförväntningar Rolltydlighet 0,81 

Rollkonflikt 0,71 

Kontroll i arbetet Positiv utmaning i 

arbetet 

0,78 

Kontroll av beslut 0,72 

Kontroll av arbetstakt 0,83 

Social interaktion Stöd från chef 0,83 

Stöd från arbetskamrater 0,80 

 

Efter att den insamlade datan genomgått en Cronbach’s alfa reliabilitetsanalys 

visade detta att flertalet frågor inte kunde användas varför de eliminerades. I enkäten gällde 

detta frågorna; 3, 4, 6, 7 och 8. Av dessa avsåg fråga 3 arbetskrav, fråga 4 kontroll i arbetet 

och frågorna 6, 7 och 8 rollförväntningar. Samtliga av dessa frågor är efter denna eliminering 

inte längre representerade i studien. Resterande frågor som ingår i studien presenteras i tabell 

2 inklusive deras Cronbach’s alfavärden för varje skala.  

Tabell 2. Skalor, deras nummer i enkäten och Cronbach’s alfavärden. 

Område Frågor i enkäten Cronbach’s alfa 

Arbetskrav 1, 2 0,70 

Kontroll i arbetet 5, 9, 10, 11, 12 0,69 

Social interaktion 13, 14, 15 0,77 

 
Sammantaget gällande de frågor som slutligen inkluderades i vår studie låg Cronbach’s 

alfanivån på 0,79.  

Validitet skall verifiera huruvida forskaren undersökt det han eller hon utgett sig 

för att undersöka. I denna studie omfattar detta vilket material som använts i form av 

undersökningsmaterial, artiklar som berört den genomförda studiens syfte samt 

frågeställningar. Den enkät vi använt som undersökningsmaterial är QPS Nordic 34+, en kort 

version av QPS Nordic (Arbetslivsinstitutet, 2000). Enkäten har använts i flera 

forskningssammanhang och eftersom enkäten är statistiskt framtagen kan validiteten anses 

som uppfylld i studien. 
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Administration 

De 301 deltagarna fick studien skickad till sin arbetsmail av en administrativ 

kontaktperson som i sin roll som personalchef hade tillgång till all den kontaktinformation 

som var nödvändig för insamlandet av data. Enkäten fanns tillgänglig för deltagarna i 18 

dagar varefter den samlades in. Efter 7 dagar fick deltagarna en påminnelse via mail. Med 

enkäten bifogades ett missivbrev (Bilaga A) där syftet med studien förklarades. Enkäten 

beräknades ta fem minuter att fylla i.  

Etiska hänsynstaganden 

I samband med enkätens utskick medföljde ett missivbrev där syftet med studien 

förklarades samt där kontaktuppgifter till författarna var bifogade. I brevet informerades det 

om att medverkan i studien var frivillig och att svaren behandlas konfidentiellt samt att de inte 

heller kommer kunna kopplas till någon enskild person. I missivbrevet förklarades även att de 

data som samlats in endast kommer att användas i den aktuella undersökningen och inte på 

något annat sätt. Enligt Vetenskapsrådet (2011) har de som forskar ett ansvar att bedriva 

forskning där respondenter och deltagare inte kommer till skada eller utsätts för lidande samt 

att forskningen ska präglas av öppenhet och en sanningsenlig redogörelse för 

undersökningens tillvägagångsätt. Enligt Bryman (2011) finns det fyra olika etiska 

grundprinciper som gäller för svensk forskning vilka innefattar informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Datan i vår studie har enbart 

hanterats av författarna samt kontaktpersonen inom organisationen och har endast använts för 

den aktuella studien. Datan fanns sparad på en privat lagringsenhet för att inga obehöriga 

skulle få tillgång till den. Då vi genom vårt missivbrev varit tydliga med vårt studiesyfte och 

bifogat våra kontaktuppgifter anser vi att vi informerat respondenterna samt gett dem 

möjlighet att kontakta oss om de hade frågor kring studien. Med ovanstående text anses därför 

de grundläggande principerna för etiskt hänsynstagande vara uppfyllda. 
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Analys 

 Analys av resultatet skedde genom envägs (One-Way) ANOVA med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS 21.0. Då våra data uppfyllde de statistiska antagandena om 

normalfördelning och homogenitet som krävs för ANOVA ansåg vi att detta var en lämplig 

analysmetod. Analysresultaten diskuteras enligt gällande litteratur.  

Resultat 

I detta avsnitt redogörs resultaten av de analyser som utfördes för att hitta svar 

på våra forskningsfrågor. Nedan följer information om beskrivande statistik och resultatet av 

analysen från envägs (One-Way) ANOVA. Endast signifikanta resultat kommer att redovisas 

i tabellform.  

I studien ingick totalt 98 tillsvidareanställda och 32 tidsbegränsat anställda.  

Med avseende på variabeln anställningsform valde vi slumpmässigt 32 av de 98 deltagare som 

hade en tillsvidareanställning för att kunna balansera grupperna. Vi slog även samman de 

olika grupperna av tidsbegränsat anställda för att kunna analysera data. I samband med 

variabeln arbetslivserfarenhet valde vi slumpmässigt att analysera 30 av de 86 deltagare som 

hade 10 år eller mer arbetslivserfarenhet. I tabell 3 ges information om deltagarnas fördelning. 
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Tabell 3. Deltagarnas fördelning utifrån gruppindelning, insamlad data och analyserad data. 

Variabler Grupper Insamlad data 

n 

Analyserad data 

n 

Anställningsform 

Tillsvidare 

anställning 

98 32 

Tidsbegränsad 

anställning 

 

 

32 32 

Arbetslivs erfarenhet 3 år eller mindre 24 24 

4 till 9 år 20 20 

10 år eller mer 86 30 

 

Huvudsyftet med studien var att skapa en förståelse för hur den psykosociala 

arbetsmiljön upplevs beroende på anställningsform, arbetslivserfarenhet samt kvinnors 

upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön. För att besvara de första två forskningsfrågorna 

genomfördes envägs (One-Way) ANOVA. Den första forskningsfrågan handlar om att ta reda 

på anställningsformens betydelse för den psykosociala arbetsmiljön. I samband med faktorn 

arbetskrav visade analysresultatet att det finns en signifikant skillnad mellan gruppen med 

tillsvidareanställning och gruppen med tidsbegränsad anställning (F(1, 62) = 10,77, p = 0,002; 

η
2
=0,15). Deltagarna som har en tidsbegränsad anställning hade högre poäng än de med en 

tillsvidareanställning (se tabell 4). Eftersom skalan arbetskrav är omräknad med omvänd 

poäng innebär ett lägre medelvärde högre arbetskrav. Enligt tabell 4 påvisas att de med 

tidsbegränsad anställning upplever lägre arbetskrav än de med en tillsvidareanställning. 

Envägs (One-Way) ANOVA resultatet visade ingen signifikant skillnad med avseende på 

kontroll i arbetet eller social interaktion. 

Tabell 4. Medelvärden och standardavvikelser gällande arbetskravspoäng beroende på 

anställningsform. 

Skala Anställningsform n M SD 

 

 

Arbetskrav 

Tillsvidare 

anställning 

32 2,66 0,75 

 

Tidsbegränsad 

anställning 

 

32 

 

3,27 

 

0,74 
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Den andra forskningsfrågan handlar om upplevelsen av den psykosociala 

arbetsmiljön med avseende på arbetslivserfarenhet. Envägs (One-Way) ANOVA resultatet 

visade att arbetslivserfarenhet har en signifikant effekt i samband med arbetskrav (F(2, 71) = 

3,36, p = 0,04; η
2
=0,08). För att jämföra grupperna och upptäcka var skillnaderna fanns 

genomfördes ett Bonferroni post-hoc-test vilket visade att deltagarna som hade 3 år eller 

mindre arbetslivserfarenhet hade högre poäng än deltagarna som hade 10 år eller mer 

arbetslivserfarenhet i samband med arbetskrav (se tabell 5). Eftersom skalan arbetskrav är 

omräknad med omvänd poäng innebär ett lägre medelvärde högre arbetskrav. Enligt tabell 5 

påvisas att de med 3 år eller mindre arbetslivserfarenhet upplever lägst arbetskrav och att 

gruppen med 10 år arbetslivserfarenhet eller mer upplevde högst arbetskrav. Envägs (One-

Way) ANOVA analysresultatet visade att det inte fanns en signifikant skillnad mellan 

grupperna med avseende på kontroll i arbetet eller social interaktion. 

Tabell 5. Medelvärden och standardavvikelser på arbetskravspoäng beroende på 

arbetslivserfarenhet. 

Skala Arbetslivserfarenhet n M SD 

 

Arbetskrav 

3 år eller mindre  24 3,15 0,79 

4 till 9 år 20 2,80 0,77 

10 år eller mer 30 2,55 0,92 

 

Vår tredje forskningsfråga handlade om hur kvinnor inom en kommun upplever 

sin psykosociala arbetsmiljö. Tabell 6 visar medelvärden och standardavvikelser i varje skala. 

Tabell 6. Medelvärden och standardavvikelser för kvinnor gällande poäng för social 

interaktion, arbetskrav och kontroll i arbetslivet (n=122). 

Skala M SD 

Arbetskrav 3,06 

 

0,73 

Social interaktion 4,06 

 

0,87 

Kontroll i arbetslivet 2,89 

 

0,85 
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Gällande faktorerna kontroll i arbetslivet och arbetskrav kan dessa tolkas att kvinnorna inom 

detta verksamhetsområde i kommunen upplevde dessa som medelhöga. De upplevde sig ha 

medelhöga arbetskrav och medelnivå av kontroll i arbetslivet då medelvärdena ligger nära tre 

på Likert-skalan. Kvinnorna ansåg sig även ha en hög grad av social interaktion. Tabell 7 

visar medelvärde och standardavvikelse på varje fråga från enkäten som vi valt att inkludera i 

vår analys. 

Tabell 7. Medelvärden och standardavvikelsen för kvinnor gällande de frågor som 

inkluderades i enkäten (n=122). 

Skala Enkätfrågor M SD 

Arbetskrav Är din arbetsmängd så ojämnt fördelad att den 

hopar sig? 

2,99 0,92 

Har du för mycket att göra? 2,78 0,99 

Kontroll i 

arbetslivet 

Innebär ditt arbete positiva utmaningar? 3,88 0,92 

Kan du påverka mängden arbete du får? 2,66 1,18 

Kan du själv bestämma din arbetstakt? 2,83 1,11 

Kan du själv bestämma när du skall ta paus? 2,62 1,15 

Kan du påverka beslut som är viktiga för ditt 

arbete? 

3,30 1,00 

Social interaktion Om du behöver, får du då stöd och hjälp med ditt 

arbete från dina arbetskamrater? 

4,38 0,87 

Om du behöver, får du då stöd och hjälp med ditt 

arbete från din närmaste chef? 

4,00 1,11 

Får du uppskattning för dina arbetsprestationer från 

din närmaste chef? 

3,80 1,14 

 

Kvinnor upplever ett högt socialt stöd, där de framför allt upplever att de får stöd och hjälp 

från sina arbetskamrater. De anser även att de får stöd från sin chef men medelvärdet är lägre 

när det handlar om att få uppskattning för sina arbetsprestationer även om medelvärdet 

fortfarande ligger över medel i Likert- skalan. Ett annat resultat som sticker ut är att 

kvinnorna i studien upplever att de har en högre grad positiva utmaningar i arbetet eftersom 

detta medelvärde ligger över medel i Likert- skalan. 
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Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om det fanns skillnader i upplevelsen av 

den psykosociala arbetsmiljön med avseende på anställningsform, arbetslivserfarenhet samt 

att granska hur kvinnorna inom det aktuella verksamhetsområdet skattar sin psykosociala 

arbetsmiljö. Vår första frågeställning handlade om huruvida upplevelsen av den psykosociala 

arbetsmiljön skiljde sig åt beroende på anställningsform. Utifrån vårt resultat fann vi att de 

respondenter som hade en tillsvidareanställning upplevde högre arbetskrav än de respondenter 

som hade en tidsbegränsad anställning. Gällande aspekterna kontroll i arbetslivet eller social 

interaktion fann vi inga signifikanta skillnader med avseende på anställningsform. Tidigare 

forskning har visat att tidsbegränsat anställda i högre grad innehar passiva arbeten med lägre 

arbetskrav och låg grad av kontroll (Parker et al., 2002). Resultatet i vår studie stödjer delvis 

detta antagande eftersom de med tidsbegränsad anställning upplever att de har lägre 

arbetskrav än de med en tillsvidareanställning. När det handlar om kontroll i arbetslivet har 

flera studier funnit att de med en tidsbegränsad anställning upplever mindre kontroll än de 

med en tillsvidareanställning. Det som funnits är att möjligheten att kontrollera arbetstakt, 

ordning på arbetsuppgifterna och val av arbetsmetoder är faktorer vilka de med tidsbegränsat 

anställda har mindre kontroll över (Goudswaard & Andries, 2002). En förklaring till att det 

inte fanns en signifikant skillnad när det gällde upplevelsen av kontroll mellan de båda 

grupperna kan vara att de respondenter som har en tidsbegränsad anställning upplever att de 

har möjlighet att kontrollera den arbetsbörda och de arbetskrav som ställs. Med avseende på 

skillnader i social interaktion i form av socialt stöd beroende på anställningsform fann vi 

ingen signifikant skillnad mellan de båda grupperna i likhet med tidigare forskning (Aronsson 

et al., 2000; Goudswaard & Andries, 2002). En aspekt som kan förklara att det inte fanns en 

signifikant skillnad när det gällde socialt stöd med avseende på anställningsform är att det 

sociala stödet är oberoende av anställningsform och att tidsbegränsade anställningar är en 
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vanligt förekommande del i dagens arbetsliv där de tidsbegränsat anställda ses som en naturlig 

del av arbetsgruppen.  

Vår andra forskningsfråga berörde huruvida arbetslivserfarenhet påverkade 

upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön där det fanns en signifikant effekt av 

arbetslivserfarenhet rörande arbetskrav. Resultatet visade att ju mer arbetslivserfarenhet 

respondenterna hade ju högre var de upplevda arbetskraven. Enligt Hung (2011) kan antalet år 

i yrket fungera som en buffert gentemot upplevd stress och att år i ett yrke gör att individer 

utvecklar så kallade copingstrategier för att bättre kunna hantera en stressig eller ansträngd 

arbetsmiljö. Eftersom det saknades signifikanta skillnader mellan grupperna med avseende på 

faktorerna kontroll i arbetslivet och socialt stöd kan en analys med Karasek och Theorells 

(1990) krav- kontroll och stödmodell inte göras fullt ut. Det går således inte att se om 

arbetslivserfarenhet ökar eller minskar risken för att ha ett passivt, aktivt, avspänt eller spänt-

arbete. En förklaring till att de med mer arbetslivserfarenhet upplever högre arbetskrav kan 

vara att de tack vare sina år i yrket får mer krävande arbetsuppgifter och ett större ansvar.  

Vår tredje forskningsfråga handlade om hur kvinnorna inom ett 

verksamhetsområde i en specifik kommun upplevde sin psykosociala arbetsmiljö. Det finns 

flera undersökningar som påvisar att kvinnor har en sämre psykosocial arbetsmiljö än män 

(Arbetsmiljöverket, 2009; Institutet för Psykosocial Medicin, 2006) och att yrken inom 

offentlig sektor, ofta inom vård och omsorg klassas som högstressarbeten (Eriksson & 

Larsson, 2009). Vårt resultat visade att kvinnorna inom verksamhetsområdet i kommunen 

som vi undersökte skattade arbetskraven och graden av kontroll i arbetet som medelhöga 

samtidigt som de upplevde ett relativt högt socialt stöd. Genom att analysera de kvinnliga 

respondenternas svar utifrån Karasek och Theorells (1990) krav- kontroll och stödmodell kan 

det konstateras att en direkt jämförelse mellan de fyra olika formerna av arbeten inte går att 

göra samtidigt som respondenternas arbete inte heller kännetecknas av de aspekterna som 
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beskrivs för ett ”spänt- eller iso-spänt arbete”. Dimensionen socialt stöd anses fungera som ett 

skydd mot stressiga arbeten och kan göra att en tung psykosocial arbetsmiljö inte genererar 

psykisk ohälsa i samma omfattning (Theorell, 2012). Att kvinnorna i studien upplevde ett 

högt socialt stöd är alltså en positiv aspekt för att minska den psykiska påfrestningen i arbetet. 

Vårt resultat lägger fram argument för att den psykosociala arbetsmiljön för kvinnor som 

arbetar inom vård och omsorg i offentlig sektor i detta fall inte kan ses som ett ”spänt- eller 

iso- spänt arbete” utifrån Karasek och Theorells (1990) krav- kontroll och stödmodell. En 

förklaring till detta resultat kan vara organisatoriska faktorer som möjliggjort för en bättre 

psykosocial arbetsmiljö där aspekter som socialt stöd prioriterats och att detta även påverkar 

hur de kvinnliga respondenterna upplever arbetskrav och kontrollen i arbetet. Att upplevelsen 

av den psykosociala arbetsmiljön är en individuell upplevelse kan även det ses som en 

förklaring till att vi fått detta resultat.  

Slutsats 

Sedan 1990–talet har flera förändringar skett i arbetslivet. Antalet fast anställda 

har minskat och antalet tidsbegränsade anställningar ökat. Inom kommun och landsting har 

det skett neddragningar samtidigt som den psykiska ohälsan ökat (Arbetsmiljöinspektionen, 

2002; Eriksson & Larsson, 2009; Theorell, 2012). Att vi går mot ett flexiblare arbetsliv 

(Wikman et al., 1998) gör att det är av vikt att studera hur tidsbegränsade anställningar 

påverkar den psykosociala arbetsmiljön och att även undersöka om år i yrket påverkar för att 

hitta ytterligare mönster och öka förståelsen för vad som påverkar hur den psykosociala 

arbetsmiljön upplevs. Kvinnors psykosociala arbetsmiljö anses som mer problematisk än för 

män tack vare stora förändringar i kvinnodominerade yrken de senaste 20 åren (Eriksson & 

Larsson, 2009). Att regelbundet undersöka kvinnors upplevelse blir av intresse för att se om 

situationen är likartad eller om förändring skett. Vår slutsats blir efter det resultat vi fått att 

anställningsform och arbetslivserfarenhet är aspekter som främst påverkar arbetskraven i 
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arbetet och att de som arbetat längre och som har en tillsvidareanställning upplever högre 

arbetskrav än de som har en tidsbegränsad anställning och som arbetat färre år i yrket. Att 

individer med en tillsvidare anställning och som arbetat fler år i yrket har större arbetskrav 

kan förklaras av att de befinner sig i kärnan av en organisation som påstås av Aronsson et al. 

(2000) och får större ansvar och mer uppgifter. Någon indelning i spända, aktiva, avspända 

eller passiva arbeten utifrån Karasek och Theorells (1990) krav- kontroll och stödmodell går 

inte att göra eftersom skillnaderna i faktorerna kontroll i arbetslivet och socialt stöd inte var 

signifikanta. Gällande hur kvinnor upplever den psykosociala arbetsmiljön inom den 

organisation vi studerat går detta inte att klassas som ett ”spänt eller iso- spänt- arbete” vilket 

indikerar att den psykosociala arbetsmiljön för kvinnor inom offentlig verksamhet inte 

behöver vara ansträngd. Högt socialt stöd anses fungera som ett skydd mot en stressig och 

tung arbetsmiljö vilket var fallet i denna studie. Att organisatoriska och individuella aspekter 

spelar roll påvisar samtidigt att kön och bransch inte alltid ger entydiga svar för hur den 

psykosociala arbetsmiljön upplevs.  

Begränsningar med studien 

Svagheter med studien var aspekter rörande urval och svarsfrekvens. Ett 

bekvämlighetsurval gjordes där vi fick en låg svarsfrekvens vilket gav studien en starkt 

begränsad generaliserbarhet. För att kunna förhindra detta hade vi själva kunnat dela ut 

enkäten i pappersform på plats istället för att låta distributionen ske med medverkan av 

personalchefen via respondenternas arbetsmail. Fördelen med att dela ut enkäten personligen 

är att det ger en tydligare överblick gällande urvalet och att svarsfrekvensen, genom att vi 

varit närvarande, på så sätt kunnat ökas. Detta var en önskan från vår sida men organisationen 

arbetar med att få bort pappershantering och övergå till databaserad administration. Att dela ut 

enkäten i pappersform var därför inte möjligt. Att detta är en organisation som regelbundet 

ombeds svara på olika former av enkäter var en aspekt som kan antas bidra till den låga 
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svarsfrekvensen. Detta hade kunnat mötas genom att ha en blandad design på studien och 

även inkludera intervjuer. Hade tid funnits hade mer data inom samma verksamhetsområde i 

ytterligare organisationer kunnat samlas in för att öka generaliserbarheten. 

Vidare forskning 

Tanken med vår studie var att kunna granska hur en tidsbegränsad anställning 

påverkar individen och antagandet att en tidsbegränsad anställning skapar en sämre 

psykosocial arbetsmiljö. Avsikten var även att undersöka hur arbetslivserfarenhet påverkar 

och hur kvinnor inom offentlig verksamhet faktiskt upplever sin psykosociala arbetsmiljö. Då 

diskussionen om stress i arbetslivet ständigt är aktuell samtidigt som arbetslivet präglas av 

mer flexibilitet anser vi att en sådan här typ av studie är ett nödvändigt inslag i debatten.  Efter 

arbetet med studien anser vi att det är av betydelse att göra ett större urval när dessa typer av 

frågeställningar ska belysas för att kunna få mer data och för att skapa en mindre känslighet 

gällande låg svarsfrekvens. Vi anser att det hade varit av intresse att tydligare belysa 

skillnader i olika typer av tidsbegränsade anställningsformer och att inte enbart studera 

tillsvidare- eller tidsbegränsat anställda. Det hade även varit intressant att studera 

könsskillnader i upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön inom det aktuella 

verksamhetsområdet. Eftersom vi anser att vårt problemområde är aktuellt kan vidare 

forskning göras med större urval och genom att titta på andra aspekter som rör den 

psykosociala arbetsmiljön och inte enbart faktorer utifrån krav- kontroll och stödmodellen. 

Mer forskning behövs generellt som tittar på arbetslivserfarenhet och psykosocial arbetsmiljö 

då vi enbart hittade sparsam forskning inom detta område. För att mer ingående kunna 

diskutera för- och nackdelar med olika anställningsformer och dess påverkan kan förslag för 

vidare studier vara att mäta fler variabler som exempelvis ålder, utbildning och 

socioekonomisk status för att kunna hitta ytterligare mönster.   
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Det vår studie kan ge för vidare forskning är att den kan användas som 

pilotstudie där vi har påvisat vissa tendenser som kan behöva undersökas närmare med ett 

större urval. Detta då vårt urval var för litet för att ses som generaliserbart. Vidare kan vår 

studie användas av den aktuella organisationen som ett underlag i deras psykosociala 

arbetsmiljöarbete.  
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Bilaga A 

 
Hej! 
Vi är två studenter som studerar till personalvetare på Högskolan i Jönköping. Vi har valt 

inriktning psykologi och ska härmed skriva ett examensarbete. Vi vill studera upplevelsen av 

den psykosociala arbetsmiljön. Detta vill vi göra genom att genomföra en enkätundersökning. 

Vi ber dig fylla i enkäten då det skulle vara till stor hjälp för datainsamlingen till 

examensarbetet, deltagandet tar ca fem minuter. Svaren kommer inte att användas i något 

annat sammanhang än den aktuella undersökningen och dina svar kommer att behandlas 

konfidentiellt. Alla respondenter svarar anonymt och svaren kommer inte att kunna härledas 

till enskilda personer. 

 

Medverkan är självklart frivillig men vi skulle bli väldigt glada och tacksamma om du ville 

delta! 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

Har du frågor eller funderingar kan du kontakta oss på: 

 

Madeleine Häggström hama1285@student.hj.se 

 

Hanna Håkansson haha1241@student.hj.se 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Madeleine Häggström & Hanna Håkansson 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:hama1285@student.hj.se
mailto:haha1241@student.hj.se
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Bilaga B 
 

Bakgrundsfrågor 

1. KÖN: [   ] Man        [   ] Kvinna 

 

2. ANSTÄLLNINGSFORM:  [   ] Tillsvidare  [   ] Vikariat  

[   ] Allmän visstidsanställning [   ] Timanställd 

[   ] Annan form 

 

3. ARBETSLIVSERFARENHET, år i yrket: [   ] mindre än 1 år 

    [   ] 1 – 3 år 

    [   ] 4 – 9 år 

    [   ] 10 år eller mer 

 

 

Följande avsnitt avser hur Du upplever Din arbetsplats. 

Fyll i snabbt utan att tänka efter alltför mycket. Lämna inte någon rad tom och kom ihåg att 

bara kryssa i en ruta per fråga. 

 

 

 Mycket 

sällan 

eller 

aldrig 

 

 

Ganska 

sällan 

 

 

 

Ibland 

 

 

Ganska 

ofta 

Mycket 

ofta 

 eller 

alltid 

1. Är din arbetsmängd så ojämnt fördelad 

att den hopar sig? 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

2. Har du för mycket att göra? 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

      

3. Utför du arbetsuppgifter som du skulle 

behöva mera utbildning för? 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

4. Är dina kunskaper och färdigheter till 

nytta i ditt arbete?  

 

 

[   ] 

 

 

[   ] 

 

 

[   ] 

 

 

[   ] 

 

 

[   ] 

 

5. Innebär ditt arbete positiva utmaningar? 

 

 

[   ] 

 

 

[   ] 

 

 

[   ] 

 

 

[   ] 

 

 

[   ] 
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6. Finns det klart definierade mål för ditt 

arbete? 

 

 

[   ] 

 

 

[   ] 

 

 

[   ] 

 

 

[   ] 

 

 

[   ] 

 

7. Vet du precis vad som krävs av dig i 

arbetet?  

 

 

[   ] 

 

 

[   ] 

 

 

[   ] 

 

 

[   ] 

 

 

[   ] 

 

8.Ställs det oförenliga krav på dig från två 

eller flera personer? 

 

 

[   ] 

 

 

[   ] 

 

 

[   ] 

 

 

[   ] 

 

 

[   ] 

 

9.Kan du påverka mängden arbete du får?  

 

 

[   ] 

 

 

[   ] 

 

 

[   ] 

 

 

[   ] 

 

 

[   ] 

 

10.Kan du själv bestämma din arbetstakt? 

 

 

[   ] 

 

 

[   ] 

 

 

[   ] 

 

 

[   ] 

 

 

[   ] 

 

11.Kan du själv bestämma när du skall ta 

paus? 

 

 

[   ] 

 

 

[   ] 

 

 

[   ] 

 

 

[   ] 

 

 

[   ] 

      

12. Kan du påverka beslut som är viktiga 

för ditt arbete? 

 

 

[   ] 

 

[   ]  

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

13. Om du behöver, får du då stöd och hjälp 

med ditt arbete från dina arbetskamrater? 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

      

14. Om du behöver, får du då stöd och hjälp 

med ditt arbete från din närmaste chef? 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

      

15. Får du uppskattning för dina 

arbetsprestationer från din närmaste chef? 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

 

[   ] 

      

  

 

    

 


