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SAMMANFATTNING 
 
 
Bemanningsbranschen i Sverige är expansiv. Arbetet som konsult innebär ständiga anpassningar till 
nya miljöer. Arbetsmiljön består av psykosociala och fysiska aspekter och idag är problemen inom 
psykosociala arbetsmiljön mer uttalade än på 1990-talet. Syftet med studien är att undersöka hur 
personer som arbetar på ett bemanningsföretag inom lager, verkstad och industri, uppfattar att deras 
fysiska- och psykosociala arbetsmiljö påverkar arbetsutförande och välbefinnande på arbetet samt 
om demografiska faktorer inverkar på hur arbetsmiljön uppfattas. Studien är en tvärsnittsstudie, där 
bedömningsinstrumentet Work Environment Impact Scale (WEIS) har använts. I studien har 30 
konsulter inom bemanningsbranschen intervjuats. Resultatet visar att de faktorer som uppfattas mest 
stödjande för utförandet av arbetet är ”Medlemskap i arbetsgrupp”, ”Interaktion med andra” samt 
”Förväntningar i utförandet av arbetet”. De faktorer som uppfattades som mest hindrande för 
utförandet av arbetet var ”Arbetsuppgiftens krav”, ”Förmåner” samt ”Samspel med överordnade”. 
Sammanfattningsvis visade sig gemenskapen med andra, såväl med medarbetare som med kunder 
vara mest stödjande. De hindrande faktorerna utgjordes främst av ett bristande ledarskap från 
bemanningsföretagets överordnade, i form av stöd och uppskattning gentemot konsulterna.  
 
Sökord: Work Environment Impact Scale (WEIS), bedömning, aktiviteten arbete, psykosocial 
arbetsmiljö, fysisk arbetsmiljö. 
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ABSTRACT 
 
 
The Swedish employment agency industry is expanding. Working as a consultant implies constant 
adjustments to new environments. The work environment consists of physical and psychosocial 
factors. Today, psychosocial problems in the work environment are more complex than in the 
1990s. The aim of the study is to examine how people working in an employment agency that 
provides staff for warehouse, workshops and industries, perceive that their physical– and 
psychosocial work environment affects work performance and wellbeing at work and whether 
demographical factors influence how the work environment is perceived. The study is a cross-
sectional study, and the assessment tool Work Environment Impact Scale (WEIS) has been applied. 
In the study 30 consultants in an employment agency industry were interviewed. The result shows 
that environmental factors perceived as most supportive of work performance and wellbeing at 
work were ”Work group membership”, ”Interaction with others” and ”Work role standards”. The 
environmental factors of work that were perceived as most limiting of work performance, 
satisfaction, and wellbeing at work were “Task demands”, “Rewards” and “Supervisor interaction”. 
In conclusion, fellowship with others - co-workers as well as customers - was shown to be the most 
supportive environmental factor. The limiting factors were mainly failing leadership from the 
employment agency's superior, and lack of support and display of appreciation towards the 
consultants. 
 

Key words: Work Environment Impact Scale (WEIS), assessment, work activity, psychosocial 
environment, physical environment 
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1 Inledning 
Målsättningen med allt arbetsmiljöarbete är att förebygga att människor utsätts för risker, 
ohälsa och olycksfall i arbetslivet. Utformningen av arbetsmiljön är därför av stor betydelse 
för arbetstagaren (AFS, 1994). Undersökningar av hur arbetstagare upplever sitt arbete och 
sin arbetsmiljö visar kontinuerligt att för stora, långvariga eller ensidiga belastningar utgör ett 
stort arbetsmiljöproblem (AFS, 1998). De flesta ser en tillfredsställande fysisk arbetsmiljö 
som en självklarhet, samtidigt som de psykosociala faktorerna ofta glöms bort (Broberg, 
2005; Shain & Kramer, 2004). 
 
Enligt vissa forskare befinner vi oss nu i en ”tredje industriell revolution”, en period med 
särskilt dramatiska förändringar i hur näringsliv och arbetsliv organiseras. I och med den 
ökade rörligheten över de nationella gränserna skär fler och fler företag ner sin verksamhet 
och hyr istället in personal vid behov (Gustavson & Lundberg, 2004). Utvecklingen av 
bemanningsbranschen är en del i förändringen av anställningsförhållanden som skett under 
1990-talet (Tregaskies et al., 1998). Bemanningsbranschens svenska historia är över 100 år 
gammal (Almega, 2008). År 1992 legaliserades arbetskraftsuthyrning, efter att ha varit 
förbjudet i 57 år (SOU, 1999). Ytterligare orsaker till denna utveckling är globaliseringen av 
företagsamhet, handel och marknader. ”Just in time employment” har blivit en modetrend, 
vilket leder till att företag minimerar antalet tillsvidareanställda (Purcell & Purcell, 1998). 
 
Under de senaste tio åren har branschen vuxit kraftigt sett till både antal anställda samt 
omsättning (Tenselius, Lindqvist & Rune, 2006). Trots denna långa historia och kraftiga 
ökning, är forskning kring arbetsmiljö inom lager, verkstad och industri fortfarande ringa. Då 
branschen är expansiv är det angeläget att kartlägga hur arbetsmiljöarbetet berör de personer 
som är uthyrda. I Norden har Sverige störst andel av arbetskraften sysselsatt i 
bemanningsbranschen (Birgersdotter, Schmidt & Karlsson, 2002). 



2 Bakgrund  
 
2.1 Bemanningsbranschen  

Ett bemanningsföretag är ett företag som arbetar med personaluthyrning, entreprenad samt 
rekrytering (Birgersdotter, Schmidt & Karlsson, 2002). Idag vänder sig fler och fler företag 
och arbetstagare till bemanningsbranschen (Almega, 2007). År 2007 arbetade cirka 43 000 
personer inom bemanningsbranschen i Sverige (Almega, 2008), vilket kan ses i jämförelse 
med år 1994 då endast cirka 5000 personer var anställda. De flesta uthyrningsföretagen 
använder sig av sex månaders provanställning och därför finns idag en större ekonomisk 
säkerhet för anställda på bemanningsföretag. Efter provanställningen blir personen 
tillsvidareanställd (Almega, 2007). Den uthyrde kan ha varierad inkomst på grund av att 
personen inte är garanterad full lön under perioder när bemanningsföretaget inte lyckas finna 
kunduppdrag (HTF, 1999). Forskning visar att anställda i bemanningsbranschen har problem 
med den ekonomiska otryggheten (Stenbeck & Persson, 2006).  
 
Den vanligaste åldern bland anställda i bemanningsbranschen är 25-29 år. Drygt 35% har 
eftergymnasial utbildning i någon form. Bland uthyrd personal är det 95% som arbetar heltid  
(HTF, 1999). 
 
2.1.1 Att arbeta som konsult  

En konsult arbetar för olika organisationer; uthyrningsfirmor samt kundföretag. Konsulten är 
uthyrd av ett bemanningsföretag för att uträtta ett speciellt och ofta väl avgränsat uppdrag och 
inte för att bli en del av kundföretagets organisation (Tsoukalas, 2003). Flertalet arbetstagare 
ser denna form av anställning som en chans att vidareutveckla sig och få en fast tjänst på den 
arbetsplatsen de är utplacerade på (Almega, 2007).  
 
Som uthyrd personal träffar man ständigt nya människor, vilket kan innebära snabba 
anpassningar till nya miljöer. Uppdragens längd varierar mellan några få timmar till flera 
månader eller år på en arbetsplats. Arbetstiderna kan vara både på dagtid eller skiftarbete. 
Kontakten med huvudkontoret och dess personal är i flera fall bristfällig. Huvudkontoret 
beskrivs som opersonligt och den enda kontakten som finns sker via den som koordinerar 
uppdragen. Av denna anledning ser många sig själv som enmansföretagare. Vid längre 
uppdrag kommer konsulten närmare kundens personal och ser sig då i större utsträckning som 
en del av arbetsgruppen där (Birgersdotter, Schmidt & Karlsson, 2002).  
 
 
2.2 Aktiviteten arbete 

Under år 2007 hade nästan 76 procent (ca 4.4 miljoner) av alla 16–64-åringar i Sverige arbete 
och mindre än fyra procent var arbetslösa (ca 216 000) (Socialstyrelsen, 2008).  
 
I det dagliga livets sysslor ingår aktiviteten arbete, vilket också är ett kännetecken för 
vuxenlivet (Kielhofner, 2008; Persson, 2001). Betalt arbete ger en stark positiv effekt på den 
självupplevda hälsan (Molineux, 2006). Lönen är för många människor nyckeln till att kunna 
leva ett tillfredsställande liv (Giddens, 2001). 
Att arbeta är nödvändigt för en rad olika behov; det ger tidsstruktur åt dagen, ekonomisk 
trygghet, status och identitet som i vårt samhälle inte fullt ut kan ersättas på något annat sätt. 
Utöver detta ger arbetet meningsfullhet, ökad självkänsla och självförtroende samt en 



anledning till att gå upp på morgonen (Hammarström, 1996; Kielhofner, 2008; Molineux, 
2006). Arbetsrollen präglar även andra roller, speciellt vänskap och fritid. De som arbetar 
tillsammans har tillit och tar gemensamma beslut på arbetsplatsen, vilket kan leda till att de 
utvecklar vänskap (Giddens, 2001; Kielhofner, 2008). En person som arbetar får också ökad 
delaktighet i samhället (Hammarström, 1996; Molineux, 2006). Separeras individen från 
arbetet kan också det sociala nätverket bli mindre. Människor utan en anställning ser ofta ner 
på sitt värde i samhället (Giddens, 2001). De som arbetar men mår dåligt, mår ändå bättre än 
personer som är arbetsföra men utan arbete (Socialstyrelsen, 2001).  
 
Människan formas av den kultur vi lever i, vilket innebär att vårt beteende påverkas av 
familj– och relationsmönster, attityder, tro och värderingar (Theorell, 2003). Människans liv 
och arbete har historiskt sett organiserats på olika sätt. Förvärvsarbetet har haft olika stor 
betydelse och idag arbetar flertalet i servicesektorn och inom industrin. Liksom många andra 
sociala aspekter i vår värld genomgår arbetslivet stora förändringar. Förändringar i den 
globala ekonomin och den ökade teknologiska kunskapen har påverkat den typ av arbeten vi 
utför idag. Oftast antar omgivningen att en vuxen person har en anställning på antingen heltid 
eller deltid eller någon annan produktiv aktivitet, som i slutändan avslutas med pensionering 
(Giddens, 2001). Vuxenlivet innebär för många personer en strävan efter att kunna arbeta 
självständigt och att känna sig effektiv i vardagslivet. En arbetsplats ger också möjlighet att 
utveckla personliga intressen (Kielhofner, 2008). För de flesta människor upptar arbetet mest 
tid i livet än någon annan aktivitet (Giddens, 2001). 
 
 
2.3 Fysisk– och psykosocial arbetsmiljö  

De flesta arbetsmiljöinsatser under 1980-talet inriktades främst mot den fysiska miljön. Under 
1990-talets strukturella förändringar och nedskärningar ökade både arbetstakten och 
arbetsbelastningen. År 2003 var det mellan 50-60% av alla arbetstagare som upplevde att 
arbetsbelastningen var för stor (Stenbeck & Persson, 2006). 
 
Den svenska forskningen kring stress och psykosocial belastning på arbetsplatsen har nått en 
framstående position internationellt (Rubenowitz, 2004). När interaktionen mellan den fysiska 
och psykosociala miljön tas i beaktande kan man se att hälsan på arbetet påverkas positivt 
(Amick et al., 2003). Den fackliga rörelsen i Sverige har bidragit till oberoende och objektiv 
forskning kring skadliga effekter av dålig arbetsmiljö. I Sverige finns en lång och stark 
tradition vad gäller utveckling och förbättrande åtgärder inom arbetslivet (Rubenowitz, 2004). 
Aktivitetsutförande är resultatet av interaktion mellan person, miljö och aktivitet. Att anpassa 
miljön är därför en viktig intervention för att hjälpa människan i vardagen. Genom att 
arbetsterapeuten gör förändringar i miljön kan arbetstagarens självständighet, säkerhet och 
självförtroende höjas (Christiansen & Baum, 2005). 
 
Flertalet skandinaviska undersökningar har gjorts kring det sociala stödets effekter på hälsa 
och överlevnad. I de grupper som undersökts har hälsoutfallet varit bättre och dödligheten 
lägre bland kvinnor och män med större socialt nätverk och tätare kontakter. Gemensamt för 
studierna är att kontrollera effekten av andra hälsoindikationer som kan påverka livslängd och 
socialt nätverk exempelvis kön, ålder och social bakgrund. Den första generationen av 
epidemilogiska studier medförde att socialt nätverk och hälsa fick stor genomslagskraft och 
uppmärksamhet inom forskningsvärlden. Flertalet liknande studier påvisade samma resultat 
att brist på social kontakt utgör en hälsorisk, som går att jämföra med hälsorisken vid 
exempelvis tobaksrökning (Rubenowitz, 2004).  



 
Med begreppet psykosocial menas ”interaktionen (samspelet) mellan psykiska och sociala 
faktorer” (Theorell, 2003 sid 14). Individens reaktion på omgivningen påverkas av genetiska 
faktorer samt tidigare erfarenheter i livet. Då individen utsätts för psykosociala påfrestningar 
förändras erfarenheten. Dessa påfrestningar påverkar de sociala faktorerna som i sin tur 
påverkar individens livssituation (Theorell, 2003). Idag är problemen inom den psykosociala 
arbetsmiljön mer uttalade än på 1990-talet (Stenbeck & Persson, 2006).   
 
Den fysiska arbetsmiljön är det materiella som omger människan på arbetsplatsen såsom 
arbetsredskap, lokaler och personalrum. Den fysiska arbetsmiljön påverkar hälsan och 
trivseln, men kan också bidra till olycksfall och arbetsskador (Zanderin, 2005). 

När det talas om faktorer som bidrar till en bra arbetsmiljö är det oftast den fysiska 
arbetsmiljön som hamnar i fokus. En tillfredsställande fysisk arbetsmiljö ser de flesta som en 
självklarhet. Dock glöms ofta de psykosociala faktorerna bort. Möjligheten till inflytande, 
handlingsfrihet och utveckling är exempel på sociala faktorer som utmärker en god 
arbetsmiljö (Broberg, 2005). Ett bra ledarskap har visat sig vara en av de viktigaste faktorerna 
bakom att medarbetare trivs på arbetet. (Broberg, 2005; Shain & Kramer, 2004). Det är viktigt 
att investera tid för arbetsmiljöarbete och ta tillvara på den kunskap som finns i företaget. 
Medarbetarna måste få känna att de har ett meningsfullt arbete för att må bra (Broberg, 2005). 
 
En studie av Pisarski med medarbetare (2008) visar att organisatoriska interventioner 
inriktade mot socialt stöd, identitet i arbetslaget, arbetsklimat samt kontroll kan minska 
negativa effekter på hälsan för skiftarbetare. Dessa resultat stödjer tidigare forskning att 
självupplevd psykologisk och fysisk hälsa för skiftarbetare påverkas av biologiska, 
psykologiska, organisatoriska samt sociala faktorer. De deltagare i studien som upplevde 
arbetsmiljön som mer kontrollerbar upplevde bättre psykologisk hälsa än de som inte 
upplevde samma kontroll. Studien visar även att ökad kontroll över arbetet har stark positiv 
effekt på den upplevda hälsan bland skiftarbetare. Deltagare i studien som hade stöd av chef 
och medarbetare upplevde en trygghet i samarbetet i arbetsgruppen. Vidare upplevde dessa 
deltagare att de även hade större kontroll över arbetsmiljön (Pisarski et al., 2008).   
 
Främst utländska studier har visat att inspektioner av arbetsmiljön kan förbättra miljön på 
arbetsplatser. Vidare har det i svenska och utländska studier framkommit att dåliga 
arbetsmiljöförhållanden leder till ökad sjukfrånvaro. Sjukfrånvaro har samband med flertalet 
faktorer på arbetet, men även med faktorer utanför arbetet. Av sjukskrivna i Sverige, 
arbetande innan sjukskrivningen, uppgav omkring hälften att deras sjukfrånvaro var 
arbetsrelaterad (Björkdahl, 2006). 
 
2.3.1 Arbetsmiljölagen 

Arbetsmiljölagen 1977:1 160 (Arbetsmiljöverket, 2005) syftar till att förebygga ohälsa och 
olycksfall i arbetet samt att bidra med riktlinjer för att i övrigt kunna uppnå en god 
arbetsmiljö. Enligt denna lag ska arbetsgivare och arbetstagare samverka för att åstadkomma 
en god arbetsmiljö. Utöver detta ska arbetsgivaren även vidta de åtgärder som behövs för att 
förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall (Socialstyrelsen, 2007).  
 

”Grundsynen i arbetsmiljölagen är att arbetet inte bara skall vara så riskfritt som möjligt i 
fysiskt och psykiskt avseende. Det skall också ge möjlighet till engagemang och arbetsglädje. 
Vid planering och utformning av arbetsmiljön liksom vid fördelning av arbetsuppgifter måste 



hänsyn tas till att människor är olika. Det kan gälla ålder, utbildning, yrkesvana, språklig och 
kulturell bakgrund, handikapp och andra förutsättningar för arbetet” (AFS, 1980 sid 4).  
 

I 3 kapitlet 12§ i Arbetsmiljölagen 1977:1 160 (Arbetsmiljöverket, 2005) finns ansvaret 
definierat för den som hyr in arbetskraft. Kunden som hyr in arbetskraft för att utföra arbete i 
sin verksamhet ska vidta de skyddsåtgärder som behövs. Bemanningsföretaget, som 
fortfarande är arbetsgivare har arbetsgivaransvaret. Detta räcker dock inte alltid till eftersom 
arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsförhållandena hos kunden. Bemanningsföretaget har 
en skyldighet att ta reda på hur arbetsmiljön är hos kunden, men i praktiken kan detta vara 
svårt att genomföra. För det arbete som de inhyrda utför hos kunden har den aktuella 
arbetsgivaren ett ansvar som i stort sett motsvarar bemanningsföretagets ansvar. Detta ansvar 
gäller oberoende av hur lång tid uthyrningen pågår. Däremot omfattar ansvaret inte 
långsiktiga åtgärder som rehabilitering (Arbetsmiljöverket, 2005). En vidgning av 
arbetsmiljöansvaret för det inhyrande företaget skrevs in i Arbetsmiljölagen 1994 och i 
föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS, 2001). Det är av vikt att dialogen mellan 
den uthyrde och arbetsgivaren fungerar, för att eventuella problem ska kunna åtgärdas 
(Birgersdotter, Schmidt & Karlsson, 2002).  
 

 



3 Syfte 
Syftet är att undersöka hur personer som arbetar på ett bemanningsföretag inom lager, 
verkstad och industri, uppfattar att deras fysiska– och psykosociala arbetsmiljö påverkar 
arbetsutförande och välbefinnande på arbetet samt om demografiska faktorer inverkar på hur 
arbetsmiljön uppfattas.  
 
 
4 Metod 
Studien är en tvärsnittsstudie, där bedömningsinstrumentet Work Environment Impact Scale 
(WEIS) (Ekbladh & Haglund, 2000) har använts. 

 

4.1 Deltagare 

Ett bemanningsföretag valdes utifrån ett subjektivt urval. När det gäller urval av deltagande i 
studien har en form av lämplighetsurval tillämpats. Ett bemanningsföretag kontaktades via 
telefon för att höra om intresse fanns för att deltaga i studien. Intresse fanns och ett brev 
skickades om studiens syfte till personalansvarig.  Efter ett par dagar kontaktades 
personalansvarig via telefon och tid för möte med företaget avtalades. Tillsammans med 
handledare genomfördes mötet och under detta möte arbetades riktlinjer fram för hur 
samarbetet kring studien skulle se ut. 
 
Inklusionskriterier för denna studie var att intervjupersonerna skulle förstå och tala det 
svenska språket. De skulle för närvarande arbeta på ett bemanningsföretag inriktat mot lager, 
verkstad och industri. Intervjupersonerna skulle ej vara sjukskrivna eller föräldralediga. 
Vidare skulle de ha arbetat minst 75% och ha varit verksamma som konsulter under minst ett 
år. Utifrån studiens inklusionskriterier tog den personalansvarige fram en lista på 60 deltagare 
att kontakta. Innan kontakt togs med de deltagande i studien, informerades de av 
personalansvarig, om studien och att det var frivilligt att deltaga. I detta skede kunde 
personerna välja att avböja sin medverkan i studien direkt till personalansvarig alternativt 
avböja då de kontaktades av författarna. I samband med att telefonkontakt upprättades 
informerades deltagarna åter igen angående studien och möjligheten att avböja deltagande och 
alternativet att avstå att svara på frågor de upplevde som känsliga. De deltagande 
informerades även om att anteckningar fördes under intervjun. De fick alternativen att 
antingen genomföra intervjun via telefon eller på bemanningsföretaget. 
 
Antal deltagare i studien skulle totalt uppgå till 30 personer. Författarna hade en lista till 
förfogande på 60 möjliga deltagare att kontakta. För att uppnå mättnad (n=30) behövdes 
endast 45 personer kontaktas. Av de 45 som kontaktades avböjde 15 personer medverkan i 
studien.  
 
 



4.2 Bedömningsinstrument 

The Work Environment Impact Scale (WEIS) är ett bedömningsinstrument med en 
semistrukturerad intervju och en 4-gradig skattningsskala. Syftet med WEIS är att få fram en 
så heltäckande bild som möjligt av personens uppfattning om sin arbetsmiljö samt att ge en 
bedömning av hur arbetsmiljön påverkar den enskilde personens utförande av arbetsuppgifter, 
känsla av tillfredsställelse och välbefinnande i arbetet. I studien användes instrumentets 
svenska version (WEIS version 2.1) (Ekbladh & Haglund, 2000). För att kunna göra 
bedömning utifrån WEIS krävs kunskap om innehållet i WEIS och Model of Human 
Occupation (MoHO), i vilken WEIS har sin teoretiska grund. Modellen (MoHO) fokuserar på 
förhållandet mellan miljön och människan och hur dessa påverkar varandra. Miljöns krav och 
hinder påverkar utförandet av roller och vanor. Olika miljöer erbjuder ett antal möjligheter 
och resurser, men kan samtidigt utgöra krav och hinder för människan i dennes 
aktivitetsutförande. Samma miljö kan engagera en person, tråka ut en annan och intressera en 
tredje eftersom olika personer har olika förutsättningar (Kielhofner, 2008). 
 
Genom att använda WEIS erhålls information om hur personer uppfattar sin psykosociala och 
fysiska arbetsmiljö ”här och nu” på arbetsplatsen. Vid intervjun efterfrågas information om 
hur en given arbetsmiljö påverkar den enskilde personens utförande av arbetsuppgifter, känsla 
av tillfredsställelse och välbefinnande i arbetet. Det är därför lämpligt att använda WEIS med 
personer som har ett arbete att relatera till. Instrumentet är konstruerat kring 17 variabler 
(Tabell 1) inom arbetsmiljöområdet: den fysiska arbetsmiljön, den sociala arbetsmiljön, 
föremål som används i arbetet och arbetsuppgifter (Ekbladh & Haglund, 2000). 
Bedömningsinstrumentets konstrukturella validitet har prövats där det framkom att man med 
hjälp av WEIS kan bedöma arbetsmiljöns påverkan på den enskilde personen (Kielhofner et 
al., 1999a).  
 
Tabell 1. __WEIS 17 variabler_______________ 
 
1. Tidskrav 
2. Arbetsuppgiftens krav 
3. Arbetets stimulans 
4. Arbetstider 
5. Samarbete med arbetskamrater 
6. Medlemskap i arbetsgrupp 
7. Samspel med överordnade 
8. Förväntningar i utförandet av arbetet 
9. Arbetsrollens utformning 
10. Interaktion med andra 
11. Förmåner 
12. Sensoriska egenskaper 
13. Arbetsplatsens fysiska utformning 
14. Stämningen på arbetsplatsen 
15. Egenskaper hos arbetsredskapen 
16. Fysiska bekvämligheter 
17. Arbetets betydelse 
                                             (Ekbladh & Haglund, 2000) 
Efter varje genomförd intervju görs en bedömning av WEIS olika variabler. Till varje variabel 
finns möjlighet att skriftligt motivera utförd skattning. Skattningsvärde 1 innebär att den 
aktuella variabeln utgör ett hinder för personens utförande av arbetsuppgifter, känsla av 
tillfredsställelse och välbefinnande på arbetsplatsen. Skattningsvärde 2 innebär ett visst 



hinder, skattningsvärde 3 innebär ett visst stöd och skattningsvärde 4 innebär att den aktuella 
variabeln ger ett starkt stöd för personens utförande av arbetsuppgifter, känsla av 
tillfredsställelse och välbefinnande i arbetet. Skattningen inte aktuellt (IA) används när det 
inte finns tillräcklig information tillgänglig för att skatta variabeln eller om variabeln inte är 
aktuell för personens arbetssituation (Ekbladh & Haglund, 2000).   
 
Författarna tillgodogjorde sig kunskap i användning och bedömning av WEIS genom att 
observera tre videoinspelade intervjusituationer utifrån WEIS. Uppföljning skedde 
tillsammans med handledare. Vidare genomfördes två intervjuer utifrån WEIS på bekanta.  
 
 
4.3 Datainsamling 

Intervjuer med 30 deltagare genomfördes utifrån WEIS av författarna från november 2007 till 
februari 2008 och intervjuerna varade mellan 20 till 40 minuter, med en genomsnittlig tid på 
28 minuter. Sex av intervjuerna genomfördes på företaget och de resterande intervjuerna 
genomfördes via telefon. I studien användes även demografiska frågor. Dessa berörde ålder, 
kön, utbildningsbakgrund, civilstånd, hemmavarande barn, antal år i företaget samt hur många 
gånger deltagarna bytt arbetsplats.  
 
Skattningen efter varje intervju med tillhörande skriftliga motiveringar pågick i genomsnitt i 
25 minuter. Genom hela datainsamlingen har författarna tagit stöd av varandra vid 
tveksamheter kring skattningar i WEIS samt tagit stöd av handledare vid speciellt svårtolkade 
bedömningar. 
 
 
4.4 Bearbetning av data 

Initialt analyserades data från intervjumaterialet i statistikprogrammet SPSS 14.0. 
Signifikansnivån sattes till p ≤0,05. Median och medelvärde togs fram. Utifrån medelvärde 
avgjordes vilka variabler som utgjorde störst hinder respektive störst stöd i utförandet av 
arbetet, känsla av tillfredställelse och välbefinnande i arbetet. En avgränsning i studien har 
gjorts till att belysa de tre största stöden respektive de tre största hindren som framkom i 
analysen.  
 
Fortsatt analys avgränsades till att belysa de tre största stöden respektive de tre största 
hindren, för att kategorisera deltagarnas kommentarer som framkommit kring variablerna. 
Variablerna definierade i manualen för WEIS, utgjorde stöd i analysen av kommentarerna, 
genom att variablernas olika karakteristiska innehåll gav riktning för analysen. Båda 
författarna läste igenom kommentarerna för varje variabel flertalet gånger. Detta för att få 
förstå vilka kommentarer som tillhörde de olika variablerna. Därefter identifierades 
meningsbärande satser för varje variabel. Ett exempel på en meningsbärande sats är från 
variabel 6 ”Medlemskap i arbetsgrupp” där uttryckte deltagare (nr 22); ”Trivs, vi är ett stort 
kompisgäng”. Där den meningsbärande satsen blev ”Trivs i arbetsgruppen”.  
 
Materialet behandlades konfidentiellt, genom att bedömningarna kodades med en siffra från 
ett till 30. När resultatet sammanställdes och analyserades arbetades det utifrån de olika 
koderna. I samband med att citat har valts ut har dessa kontrolleras för att inte avslöja 
deltagarens identitet. Citat har valts ut för att belysa de olika variablernas karaktäristiska 



innehåll. För att i resultatet klargöra att citaten kommer från olika deltagares kommentarer 
tydliggörs citaten med den kod deltagaren fått.  
 
Mann-Whitney U-test genomfördes för att testa om det fanns statistiskt signifikanta skillnader 
i WEIS-skattningarna mellan olika grupper:  
 

1. Deltagare med hemmavarande barn i jämförelse med inte hemmavarande barn  
2. Sammanboende deltagare i jämförelse med ensamboende deltagare 
3. Åldersgrupp 20 till 25 år i jämförelse med åldersgrupp 26 till 65 år 
4. Deltagare med grundskoleutbildning i jämförelse med gymnasieutbildning 
5. Anställd 1 till 3 år på företaget i jämförelse med anställd 4 till 10 år på företaget 
6. Bytt arbetsplats 0 till 7 gånger i jämförelse med 8 till 100 gånger 
7. Bytt arbetsplats 0 till 4 gånger per år i jämförelse med bytt arbetsplats 5 till 17 gånger 

per år 
 

Vad gäller grupp tre, fem, sex och sju har jämn fördelning mellan antal deltagare i respektive 
grupp eftersträvats.  
 
I grupp 4 (deltagare med grundskoleutbildning i jämförelse med gymnasieutbildning) 
förekommer bortfall då deltagaren med högskoleutbildning har uteslutits.  
 
Samma deltagare kan ha uttryckt flera kommentarer under samma variabel på grund av de 
frågor som ställts, därför kan antalet deltagare som uttryckt kommentarer överstiga antalet 
som totalt är aktuella för variabeln.  
 
Alla variabler var ej aktuella för samtliga deltagare och deltagarna kunde avböja frågor, därav 
förekommer interna bortfall på flera av variablerna i WEIS (Tabell 2). 
 

 

 

 



5 Resultat 
I studien ingick 30 konsulter arbetande inom lager, verkstad och industri, fördelat på 27 män 
och tre kvinnor. Deras ålder var mellan 20 och 65 år, med en genomsnittsålder på 32 år. Alla 
arbetade heltid. De hade arbetat på bemanningsföretaget ett till tio år. I genomsnitt hade 
deltagarna bytt arbetsplats 18 gånger. Sju av deltagarna hade grundskoleutbildning, 22 av 
deltagarna hade gymnasieutbildning och en deltagare hade högskoleutbildning. Tio av 
deltagarna hade hemmavarande barn.  
 
I resultatet presenteras hur många deltagare som uppfattade respektive variabel som hindrande 
eller stödjande. Exakt utfall kan ses i (Tabell 2). 

De tre variabler i WEIS som skattades som mest stödjande för utförandet av arbetet, känsla av 
tillfredställelse och välbefinnande i arbetet för deltagarna i studien, var variabel 6 
”Medlemskap i arbetsgrupp”, variabel 10 ”Interaktion med andra” och variabel 8 
”Förväntningar i utförandet av arbetet”. De tre variabler som skattades som mest hindrande 
för utförandet av arbetet, känsla av tillfredsställelse och välbefinnande i arbetet var variabel 2 
”Arbetsuppgiftens krav”, variabel 11 ”Förmåner” samt variabel 7 ”Samspel med 
överordnade”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabell 2. Värden för WEIS variabler 

 
 
WEIS variabler 

 
 
 

n 

 
 
 
medel- 
värde 

 
 
 

median 

skattning 
1 
 

hindrar 
 

(n) 

skattning 
2 
 

visst 
hinder 

(n) 

skattning 
3 
 

visst 
stöd 
(n) 

skattning 
4 
 

starkt  
stöd  
(n) 

1. Tidskrav 
 

30 2,70 3 2 8 17 3 

2. Arbetsuppgiftens 
    krav 
 

30 2,30 2 2 19 7 2 

3. Arbetets  
    stimulans 
 

30 2,50 2 0 16 13 1 

4. Arbetstider 
 

30 2,80 3 0 10 16 4 

5. Samarbete med   
    arbetskamrater 
               

28 2,75 3 0 10 15 3 

6. Medlemskap i  
    arbetsgrupp 
 

28 3,14 3 0 1 22 5 

7. Samspel med 
    överordnade 
 

29 2,45 2 2 14 11 2 

8. Förväntningar i  
    utförandet av             
    arbete 
 

30 2,87 3 1 4 23 2 

9. Arbetsrollens 
    utformning 
 

30 2,67 3 1 9 19 1 

10. Interaktion med 
      andra 
 

19 2,95 3 0 3 14 2 

11. Förmåner 
 

30 2,43 2 1 16 12 1 

12. Sensoriska  
      egenskaper 
 

30 2,50 3 4 8 17 1 

13. Arbetsplatsens 
      utformning 
 

30 2,53 2,5 1 14 13 2 

14. Stämningen på 
      arbetsplatsen 
 

29 2,76 3 0 10 16 3 

15. Egenskaper  
      hos 
      arbetsredskap 
       

30 2,77 3 1 6 22 1 

16. Fysiska  
      bekvämligheter 
 

30 2,77 3 1 6 22 1 

17. Arbetets  
      betydelse 

30 2,80 3 1 10  13 6 



5.1 Stödjande faktorer i arbetsmiljön 

Variabel 6, ”Medlemskap i arbetsgrupp” berör socialt engagemang med arbetskamrater på 
och utanför arbetstid. Av de deltagare (n=28) som denna variabel var aktuell för, uttryckte 27 
(96%) av deltagarna att denna variabel var stödjande för utförandet av arbetet, känsla av 
tillfredställelse och välbefinnande i arbetet (Tabell 2). Under intervjuerna uttryckte 21 
deltagare att de trivdes bra eller mycket bra på arbetet. Flertalet deltagare uttryckte att 
samhörigheten på arbetsplatsen var en av de främsta fördelarna med deras arbete. Exempelvis 
uttryckte deltagare (nr 22); ”Trivs, vi är ett stort kompisgäng” och deltagare (nr 13) sade ”Jag 
känner mig som en i fabriken”. Flera deltagare sa att de umgås med alla på arbetsplatsen 
under arbetstid. Vidare framkom det att 15 deltagare träffade arbetskamrater ibland eller ofta 
på fritiden. De åtta deltagare som uttryckte att de ej umgicks med sina arbetskamrater på 
fritiden uttryckte att detta var självvalt. Exempelvis uttryckte deltagare (nr 29) ”Trivs med 
dem, men vill ha en gräns på fritid och jobb”. 
 

Variabel 10, ”Interaktion med andra” berör interaktion och kommunikation med kunder, 
klienter, patienter, elever eller andra förutom överordnade och arbetskamrater. Av studiens 30 
deltagare, var det elva (37%) som inte hade kontakt med kunder i arbetet. Sexton (84%)  av de 
19 deltagare som hade kontakt med kunder i arbetet, uppfattade denna variabel ”Interaktion 
med andra” som ett stöd för utförande av arbete, känsla av tillfredställelse och välbefinnande i 
arbetet (Tabell 2). Utav dessa 16 uppfattade 13 att kontakten med andra fungerade bra eller 
mycket bra. Vidare uppgav två deltagare att det ibland kan vara stressigt eller sura miner, men 
att deras arbete inte påverkades av detta. Flertalet av deltagarna tyckte att interaktionen med 
kunder var en viktig faktor i deras arbete för att trivas. En deltagare (nr 30) uttryckte ”Jag 
gillar verkligen kontakten med chaufförerna, funkar bra, vet att de gillar mig också”. 
 

Variabel 8, ”Förväntningar i utförandet av arbetet” berör förväntningar på kvalitet, 
engagemang, prestation och effektivitet i utförandet av arbetet. Tjugofem deltagare (83%) 
uppfattade denna variabel som ett stöd i utförandet av arbetet, känsla av tillfredställelse och 
välbefinnande i arbetet (Tabell 2). Nio deltagare uttryckte att det var kraven på arbetsplatsen 
som utgjorde stöd för dem i deras arbete. Flertalet deltagare uttryckte att de visste vad som 
förväntades av dem på arbetsplatsen, till exempel om de inte sköter sig får de inte längre vara 
kvar där. Dock uttryckte deltagarna att detta inte påverkade dem negativt i deras arbete, utan 
att det var en trygghet att veta vad som gäller. Förväntningarna på deltagarna var olika och 
bland annat framkom det att de skulle vara arbetsamma och sköta sina arbetsuppgifter. 
Exempelvis uttryckte deltagare (nr 15) ”Jag förväntas vara effektiv och lyhörd”. Flertalet 
deltagare uttryckte att om de inte kunde leva upp till de krav som ställdes på prestation och 
effektivitet i utförandet av arbetet, fanns det som trygghet för dem att de i de flesta fall kunde 
byta arbetsplats. 
 
 
 



5.2 Hindrande faktorer i arbetsmiljön 
 
Variabel 2, ”Arbetsuppgiftens krav” berör fysiska, kognitiva och emotionella möjligheter 
och krav i arbetsuppgifterna. Tjugoen deltagare (70%) uttryckte att denna variabel utgjorde ett 
hinder i utförandet av arbetet, känsla av tillfredställelse och välbefinnande i arbetet (Tabell 2). 
Flertalet (n=17) uppfattade att arbetsuppgifterna innehöll många fysiska monotona moment, 
vilket påverkade dem negativt. Vidare uppgav åtta deltagare att deras arbete inte uppfattades 
som stimulerande. Sju deltagare uttryckte även att deras arbetsuppgifter inte gav tillräcklig 
utmaning. Exempelvis uttryckte deltagare (nr 18) ”Inget är stimulerande, mycket monotona 
moment”. 
 
Variabel 11, ”Förmåner”, berör förmåner i form av möjligheter att avancera, vidareutbilda 
sig, erhålla kompensation i form av lön eller andra förmåner samt ha en trygg anställning. 
Sjutton deltagare (57%) uppfattade denna variabel som ett hinder i utförandet av arbetet, 
känsla av tillfredställelse och välbefinnande (Tabell 2). Av dessa 17 uttryckte tio deltagare att 
de inte stimuleras om de har gjort ett bra jobb samt att de inte märkt av några förmåner. 
Exempelvis uttryckte deltagare (nr 8) ”Man kan få 1000 kronor extra en månad, men det 
verkar bara vara lagerpersonal som får det”. Vidare framkom det att sex deltagare kände oro 
för att förlora arbetet. Slutligen uttryckte fem deltagare att det inte fanns något på deras 
nuvarande arbetsplats som gjorde att de skulle kunna tänka sig att stanna kvar där.  
 
Variabel 7, ”Samspel med överordnade” berör feedback, ledning, stöd samt interaktion och 
kommunikation med överordnade. I frågorna tillhörande denna variabel avses deltagarnas 
överordnade på bemanningsföretaget och inte de chefer på företaget de var uthyrda till. Av de 
deltagare (n=29) som svarade på frågor kring denna variabel uppfattade 16 deltagare (55%) 
denna variabel som ett hinder i utförandet av arbetet, känsla av tillfredställelse och 
välbefinnande i arbetet (Tabell 2). Av dessa 16 deltagare uttryckte sex deltagare att de skulle 
vilja att cheferna kom ut mer till arbetsplatserna för att se hur de har det där. Exempelvis 
uttryckte deltagare (nr 6) ”Förändra?, att de kommer oftare till arbetsplatserna och kollar 
hur vi mår”. Och deltagare (nr 27) uttryckte ”Har inte haft så mycket kontakt med dom, men 
en grej som jag tycker är konstigt är att de inte besökt [arbetsplatsen] och sagt typ hej hur har 
du det? Lite tråkigt”. Vidare framkom det att fem deltagare uppfattade att det är mindre bra 
att cheferna var virriga och glömska. Ytterligare tre deltagare uttryckte att cheferna är 
otydliga i informationen de ger. Det framkom att fyra deltagare uppfattade att de oftast inte 
får någon feedback och ytterligare tre deltagare uttryckte att de skulle vilja ha mer feedback. 
Exempelvis uttryckte deltagare (nr 1) ”Det är mest negativa synpunkter som kommer fram, 
inget positivt”. 
 
 
 

 



5.3 Jämförelse av stödjande faktorer i arbetsmiljön utifrån demografiska 
faktorer 

Hemmavarande barn 

Signifikant skillnad påvisades mellan deltagarna som hade hemmavarande barn och de som 
inte hade hemmavarande barn för variabel 10 ”Interaktion med andra” och variabel 3 
”Arbetets stimulans” (Tabell 3). Variabel 10 ”Interaktion med andra” berör interaktion och 
kommunikation med kunder, klienter, patienter, elever eller andra förutom överordnade och 
arbetskamrater. Variabel 3 ”Arbetets stimulans” berör stimulans i arbetsuppgifterna och 
statusvärde i arbetet. För gruppen med hemmavarande barn uppfattades dessa variabler mer 
stödjande för utförande av arbete och välbefinnande i arbetet, än för de som inte hade 
hemmavarande barn.  

Civilstånd – sammanboende eller ensamboende 

Mellan grupperna om 'deltagaren var sammanboende' eller om 'deltagaren var ensamboende' 
påvisades signifikant skillnad mellan grupperna för variabel 2, ”Arbetsuppgiftens krav” 
(Tabell 3). Variabeln berör fysiska, kognitiva och emotionella möjligheter och krav i 
arbetsuppgifterna. Deltagare som var sammanboende uppfattade denna variabel mer stödjande 
för deras arbetsutförande och välbefinnande i arbetet, än deltagarna som var ensamboende.  

Utbildningsbakgrund 

Mellan grupperna 'deltagare med gymnasieutbildning' och 'deltagare med 
grundskoleutbildning' påvisades signifikant skillnad för variabel 3 ”Arbetets stimulans” 
(Tabell 3). Variabeln berör stimulans i arbetsuppgifterna och statusvärde i arbetet. Denna 
variabel uppfattade de som hade gymnasieutbildning som mer stödjande för arbetsutförandet 
och välbefinnandet i arbetet, än de som hade grundskoleutbildning.  

Åldersgrupp   

Ingen signifikant skillnad påvisades för samtliga variabler i WEIS mellan 'deltagare i åldrarna 
20 år till 25 år' och 'deltagare i åldrarna 26 år till 65 år' (Tabell 3). 

Antal år i företaget 

Mellan 'deltagare som hade arbetat på företaget 1 till 3 år' samt 'deltagare som hade arbetat på 
företaget 4 till 10 år' påvisades signifikant skillnad för variabel 1 ”Tidskrav” (Tabell 3). 
Variabeln berör den tid man har i förhållande till det arbete man förväntas utföra. Denna 
variabel uppfattade de som arbetat 1 till 3 år mer stödjande för arbetsutförandet och 
välbefinnande i arbetet, än de som arbetat 4 till 10 år.  

 

 

 

 



Bytt arbetsplats under anställningsperioden 

Signifikant skillnad påvisades för två variabler mellan grupperna 'bytt arbetsplats 0 till 7 
gånger' samt 'bytt arbetsplats 8 till 100 gånger' (Tabell 3). 

Variabel 2 ”Arbetsuppgiftens krav” som berör fysiska, kognitiva och emotionella möjligheter 
och krav i arbetsuppgifterna påvisade signifikant skillnad mellan grupperna 'bytt arbetsplats 
0-7 gånger under anställningsperioden' och 'bytt arbetsplats 8-100 gånger under 
anställningsperioden'. För gruppen 'bytt arbetsplats 0-7 gånger under anställningsperioden' var 
denna variabel mer stödjande för deras utförande av arbete och välbefinnande i arbetet än för 
gruppen 'bytt arbetsplats 8-100 gånger under anställningsperioden'.  

Variabel 17 ”Arbetets betydelse” som berör personens uppfattning av betydelsen av det 
han/hon utför på arbetet påvisade signifikant skillnad mellan grupperna 'bytt arbetsplats 0-7 
gånger under anställningsperioden' och 'bytt arbetsplats 8-100 gånger under 
anställningsperioden'. För gruppen 'bytt arbetsplats 0-7 gånger under anställningsperioden' var 
denna variabel mer stödjande för deras utförande av arbete och välbefinnande i arbetet, än för 
gruppen 'bytt arbetsplats 8-100 gånger under anställningsperioden'. 

Bytt arbetsplats per år 

Signifikant skillnad påvisades mellan 'deltagare som bytt arbetsplats 0 till 4 gånger per år' och 
'deltagare som bytt arbetsplats 5 till 17 gånger per år' för variabel 14 ”Stämningen på 
arbetsplatsen” (Tabell 3). Variabeln berör stämningen på arbetsplatsen i form av kamratanda 
och respekt eller utfrysning, ängslan och frustration på arbetsplatsen. För gruppen 'bytt 
arbetsplats 0-4 gånger per år' var denna variabel mer stödjande för deras utförande av arbete 
och välbefinnande än för gruppen 'bytt arbetsplats 5-17 gånger per år'.  

 



Tabell 3. Skillnader mellan grupper i WEIS-bedömning 

1hemmavarande barn  
*signifikant skillnad 

 

 

WEIS barn/ej 
barn1 

sambo/ 
ensambo 

åldersgrupp utb. 
bakgrund 

antal år i  
företaget 

bytt arb. 
plats ggr 

bytt arb. 
plats/år 

Variabel p=  
(≤0,05) 

p= 
(≤0,05) 

p= 
(≤0,05) 

p= 
(≤0,05) 

p=  
(≤0,05) 

p= 
(≤0,05) 

p=  
(≤0,05) 

1 0,90 0,87 0,85 0,39 0,04* 0,08 0,89 

2 0,08       0,01* 0,26 0,36 0,88 0,03* 0,43 

3 0,02* 0,23 0,23 0,04* 0,62 0,40 0,58 

4 0,07 0,46 0,89 0,06 0,55 0,74 0,37 

5 0,98 0,68 0,68 0,84 0,55 0,44 0,60 

6 0,18 0,85 0,07 0,19 0,75 0,28 0,22 

7 0,74 0,28 0,83 0,08 0,27 0,68 0,77 

8 0,44 0,06* 0,33 0,29 0,06 0,08 0,47 

9 0,50 0,59 0,92 0,95 0,73 0,19 0,73 

10 0,03* 0,63 0,63 0,85 0,71 0,23 0,16 

11 0,23 0,69 0,57 0,19 0,57 0,85 0,12 

12 0,57 0,85 0,53 0,08 0,44 0,89 0,69 

13 0,90 0,87 0,65 0,87 0,42 0,91 0,26 

14 0,34 0,88 0,88 0,61 0,62 0,08 0,01* 

15 0,38 0,13 0,54 0,20 0,45 0,36 0,60 

16 0,91 0,45 0,85 0,70 0,54 0,77 0,60 

17 0,32 0,69 0,11 0,22 0,59 0,01* 0,70 



6 Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur personer som arbetar på ett bemanningsföretag inom 
lager, verkstad och industri, uppfattar att deras fysiska– och psykosociala arbetsmiljö påverkar 
arbetsutförande och välbefinnande på arbetet samt om demografiska faktorer inverkar på hur 
arbetsmiljön uppfattas. Författarna anser att de fått fram ett resultat som svarar mot studiens 
syfte. I studien genomfördes intervjuer med 30 deltagare, vilket utgör ca tio procent av det 
aktuella företagets anställda, därför skulle detta resultat kunna ge en indikation på hur de 
anställda i företaget uppfattar sin fysiska– och psykosociala arbetsmiljö.  
 
6.1 Metoddiskussion 

Studien är en tvärsnittstudie, då den genomfördes vid ett specifikt tillfälle. Tvärsnittsstudier är 
lämpliga för att undersöka ett visst fenomen vid en viss tidpunkt. Problemet med 
tvärsnittsstudier är att det inte går att se trender över tid. Fördelen är att tvärsnittstudier ofta är 
kostnadseffektiva att genomföra samt att det är en enklare design än longitudinella studier 
(Polit & Beck, 2004).  
 
Bemanningsföretaget valdes ut från ett subjektivt urval enligt Denscombe (2000), för att 
komma i kontakt med ett bemanningsföretag inriktat mot lager, verkstad och industri. När det 
gäller urval av deltagande i studien har en form av lämplighetsurval tillämpats. Detta för att 
en undersökning gjordes på en population med specifika egenskaper, som annars hade varit 
svår att identifiera. Att tillämpa ett lämplighetsurval innebär att en person tar fram deltagare 
som faller inom ramen för studiens inklusionskriterier (Polit & Beck, 2004). I denna studie 
innebar det att personalansvarig på bemanningsföretaget gjorde ett urval av 60 personer som 
föll inom ramen för inklusionkriterierna. Forskning visar att denna form av urvalsmetod är 
vanlig, men visar sig också vara svag vad gäller felvärden (Polit & Beck, 2004). I denna 
studie kan ett felvärde vara att resultatet kan ha påverkats, genom att de som tackade ja till 
deltagande i studien, gjorde detta på frivillig basis och att det kan ha gjort att de som deltog 
var mer positivt inställda alternativt mer negativt inställda till sin situation på arbetsplatsen. 
Vi anser dock att detta urval inte skulle kunna ha gjorts på något annat sätt.  
 
Inklusionskriterier i studien var bland annat att deltagarna skulle vara svenskspråkiga, för att 
de skulle kunna förstå intervjufrågorna i WEIS. Ett annat inklusionskriterie i studien var att 
deltagarna skulle ha varit anställda i minst ett år och tillsvidareanställda. En orsak till detta är 
att en tidigare studie har indikerat att de som arbetat en kortare tid (mindre än ett år) inte varit 
i branschen tillräckligt länge för att ha upplevt de problem och hinder som kan finnas 
(Ekholm & Ulfskans, 2007). Föräldralediga och sjukskrivna exkluderades i studien för att 
WEIS skulle kunna användas i syfte att få fram arbetstagarens uppfattning ”här och nu” på 
arbetsplatsen.  
 
De demografiska frågorna har gett möjlighet att jämföra olika grupper med varandra. Gruppen 
”bytt arbetsplats per år” anses kunna innehålla missvisande fakta, då vissa deltagare kanske 
bytte arbetsplats många gånger under första anställningsåret. Medan deltagarna under de två 
följande åren inte bytt arbetsplats någon gång. Detta framkommer inte i analysen, utan 
resultatet kan tydas som att deltagarna med jämna mellanrum bytt arbetsplats. Fallet behöver 
dock inte vara så. Valet att efterfråga hemmavarande barn och inte bara om deltagaren hade 
barn grundar sig i att, om man har hemmavarande barn kan det påverka deltagarens arbetsliv i 
större utsträckning, än om barnen har eget boende eller om deltagarna inte har några barn alls. 
Denna fråga var av vikt att inkludera i studien då familjerelaterad stress kan utgöra en risk för 



ohälsa (Theorell, 2003) och att detta eventuellt kunde påverka uppfattningen om 
arbetssituationen. Jämförelser mellan män och kvinnor har uteslutits i studien, då grupperna 
var mycket ojämna i antal (27 män och tre kvinnor).  
 
De förberedande intervjuerna (video– och testintervjuer) gjordes för att få bättre förståelse i 
användning och likvärdig bedömning av WEIS. De första intervjuerna av deltagarna 
genomfördes med båda författarna närvarande, för att få fram ett jämförbart 
bedömningsunderlag.  
 
Deltagarna hade möjlighet att välja om intervjun skulle genomföras ansikte mot ansikte eller 
via telefon, vid en passande tid för deltagaren. Vid intervjuer ansikte mot ansikte kan mer 
utförliga och detaljerade svar förväntas och kontakten ansikte mot ansikte ger omedelbara 
möjligheter för intervjupersonen att bli bekräftad. I detta sammanhang kan den som genomför 
intervjun, känna av om informationen som framkommer är oriktig på ett sätt som inte är 
möjligt vid telefonintervjuer. Forskning har dock påvisat att människor är lika ärliga och 
uppriktiga vid telefonintervjuer som vid intervjuer ansikte mot ansikte (Denscombe, 2000). 
Antal deltagare (n=30) kunde ha varit svårare att uppnå om telefonintervju inte hade erbjudits 
som ett alternativ, då de flesta deltagare valde detta före intervju ansikte mot ansikte. 
Deltagarna var utplacerade på olika orter i Östergötland, och genom att erbjuda 
telefonintervju kunde även dessa arbetstagare deltaga i studien. Informationen som framkom 
vid såväl intervjuerna ansikte mot ansikte som de via telefon anses vara likvärdig och 
intervjusvaren uppfattades uppriktiga av författarna. Vid intervjuerna ansikte mot ansikte 
diskuterades det mer kring väder och vind, samt att deltagarna hade fler frågor kring vad 
arbetsterapeututbildningen innebar. En fördel med telefonintervjuerna var att den deltagande 
kunde välja tid för intervju, vilket vid intervjuerna ansikte mot ansikte var uppbundet till 
bemanningsföretagets öppettider. 
 
Skattningarna utifrån WEIS skedde direkt efter genomförd intervju, detta anses öka 
tillförlitligheten i skattningarna, då intervjun nyligen genomförts samt att förda anteckningar 
fanns till stöd. WEIS har varit ett stöd för att uppnå syftet i denna studie. Dock kan 
skattningarna ha påverkats av att författarna inte hade tidigare erfarenhet av instrumentet samt 
att det saknades tydliga riktlinjer i instrumentet för vad de olika skattningsgraderna innebar 
kopplat till innehållet för varje variabel. Däremot har författarnas gjort likvärdiga 
bedömningar sett till jämförda skattningar. WEIS har gett en tydlig struktur till 
genomförandet samt hjälpt till att få svar på deltagarnas subjektiva uppfattning om deras 
arbetsmiljö. Det är bra att det är en 4-gradig skattningsskala, vilket innebär att bedömaren 
måste ta ställning till om den aktuella variabeln utgör ett hinder eller ett stöd för utförandet av 
arbete, känsla av tillfredsställelse och välbefinnande i arbetet. Det är bra att intervjun är 
semistrukturerad, vilket innebär att det finns möjlighet att omstrukturera samt lägga till frågor 
utifrån intervjuguiden, vilket också gjordes. Under de senare intervjuerna blev det lättare att 
omstrukturera intervjuguiden och omformulera frågor efter deltagarnas arbetssituation. 
Riktlinjer för skattningen till varje variabel i WEIS behöver förtydligas. Till exempel framgår 
det inte i manualen för WEIS att de hindrande faktorerna väger tyngre än de stödjande, i de 
fall där en variabel innefattades av faktorer som både uppfattades positiva och negativa.  
 
Bedömningsinstrumentet WEIS är lämpligt att använda inom alla arbetsområden. För 
personer som arbetar inom lager, verkstad och industri blev det tydligt att 
säkerhetsperspektivet behöver utvecklas. Till exempel skulle variabel 15 ”Egenskaper hos 
arbetsredskapen” kunna lyftas tydligare.  
 



Vid intervjun utifrån WEIS efterfrågades samspelet med överordnade på 
bemanningsföretaget, och inte på företaget dit deltagarna var uthyrda (variabel 7 ”Samspel 
med överordnade”). Vid intervjun efterfrågades de förmåner som fanns på 
bemanningsföretaget (variabel 11 ”Förmåner”). Dock utgör frågan ”Bidrar förmåner på 
arbetsplatsen till att du kan tänka dig att stanna kvar på ditt nuvarande arbete?” ett undantag, 
då konsultens nuvarande arbetsplats avses och inte anställningen hos bemanningsföretaget. 
Intressant hade det dock varit med ett resultat om konsulterna kunde tänka sig att stanna kvar 
på bemanningsföretaget. En tydligare bild kunde ha framkommit över hur de upplevde sin 
situation på bemanningsföretaget och inte på den nuvarande arbetsplatsen, även om denna 
aspekt också är viktig att belysa.  
 
En signifikansnivå på fem procent har använts, vilket innebär att resultatet som framkommit 
har en sannolikhet på 95%. En osäkerhet på upp till tio procent anges som en acceptabel nivå 
för felvärde (De Poy & Gitlin, 1999). Ett tillförlitligt resultat ville uppnås i studien, därför 
sattes signifikansnivån till p ≤0,05. I och med detta kan det innebära att var tjugonde prövning 
(5%) i studien kan visa på ett samband som inte stämmer överens med verkligheten. Därför är 
det viktigt att undersöka vad tidigare studier visar inom området, för att kunna bedöma 
studiens resultat i förhållande till andra studier (Eliasson, 2006). Studier inom 
bemanningsbranschen och konsulter arbetande inom lager, verkstad och industri är få. Därför 
har jämförelser mellan tidigare studier och denna studies resultat inte kunnat göras i önskad 
omfattning. Enligt Gustavsson & Lundberg (2004) är det svårt att jämföra studier i 
arbetsmiljö med andra länders, för att samma begrepp används över ländernas gränser, men 
har olika betydelser. Exempelvis ser anställningsformer och avtal annorlunda ut i olika länder, 
trots att de benämns med samma ord.  
 
Indelningen i grupper gjordes med en strävan mot jämn fördelning vad gäller grupperna 
'åldersgrupp', 'anställd antal år på företaget', 'bytt arbetsplats antal gånger under 
anställningsperioden' samt 'bytt arbetsplats per år'. Denna fördelning eftersträvades för att 
fördelningen i dessa grupper annars hade blivit skev. Detta fanns det dock inte möjlighet till i 
gruppen ”utbildningsbakgrund”, där fördelning mellan grupperna blev mer snedvriden. I 
gruppen var det sju deltagare med grundskoleutbildning och 22 deltagare med 
gymnasieutbildning. Deltagaren med högskoleutbildning exkluderades i jämförelsen gällande 
utbildningsbakgrund, på grund av konfidentiella skäl. Mann-Whitney U-test användes för att 
pröva om det fanns statistiskt signifikanta skillnader mellan de olika grupperna (Polit & & 
Beck, 2004).  
 
I den kvalitativa analysen är en viktig del att försöka identifiera gemensamma drag och 
skillnader i forskningsmaterialet. Återkommande teman eller kopplingar mellan de kategorier 
som träder fram ska eftersökas (Denscombe, 2000). Det är med stöd i detta som den 
kvalitativa analysen av bedömningsresultaten har genomförts. Kodningen av deltagarna var 
ett lämpligt sätt att tillämpa för att behandla materialet konfidentiellt. Till exempel har namnet 
på deltagarnas arbetsplats uteslutits vid användandet av citat i denna studie. Variabelns 
innehåll har gjort att kommentarerna har tagits med för att de har varit relevanta. Därefter 
sammanställdes de meningsbärande orden till satser representativa för variabeln. En 
”codebook” kan användas för att ge riktlinjer vid en kvalitativ analys. I de flesta fall 
sammanställs riktlinjerna i form av en lista innan analys sker. Listan kan användas som en 
guide för hur analysen genomförs, genom att ge riktlinjer för var de olika variablerna i 
materialet hör hemma (Polit & Beck, 2004). I WEIS finns det till varje variabel riktlinjer för 
vilken information som ska ingå under just den variabeln. I detta fall kan därför WEIS ses 



som en ”codebook”, då den har gett riktlinjer i studien för vilka kommentarer som tillhör 
respektive variabel.  
 
Vid sammanställningen av de meningsbärande satserna kan författarnas tolkning av 
deltagarens kommentar ha påverkat antalet grupper och antal kommentarer i varje grupp och 
därmed påverkat resultatet som framkommit i studien.  
 
För fem variabler i WEIS förekom det bortfall; variabel 5 ”Samarbete med arbetskamrater”, 
variabel 6 ”Medlemskap i arbetsgrupp”, variabel 7 ”Samspel med överordnade”, variabel 10 
”Interaktion med andra” samt variabel 14 ”Stämningen på arbetsplatsen” (Tabell 2). Detta kan 
bero på att vissa deltagare arbetade ensamma, och i och med det inte hade några 
arbetskamrater på arbetsplatsen, samt att deltagare avböjde vissa frågor. Flera deltagare hade 
ej någon kontakt med kunder eller liknande under arbetstid.   
 
 
6.2 Resultatdiskussion 

I resultatet presenteras de sex variabler som utgör störst stöd respektive störst hinder samt de 
variabler som faller inom ramen för signifikansnivån p ≤0.05 i jämförelsen med variablerna i 
WEIS och demografiska faktorer.  
 
6.2.1 Stödjande och hindrande faktorer 

De variabler som framkom som mest stödjande för utförandet av arbetsuppgifter, känsla av 
tillfredsställelse och välbefinnande i arbetet, var stödjande för majoriteten av deltagarna.  
Variabel 6 ”Medlemskap i arbetsgrupp” uppfattade 96% som stöd, variabel 10 ”Interaktion 
med andra” uppfattade 84% som stödjande samt variabel 8 ”Förväntningar i utförandet av 
arbetet” uppfattade 83% som stöd. Enligt Agervold (2001) kan gemenskap och bra 
sammanhållning i en grupp innebära att både produktion och tillfredsställelse på arbetsplatsen 
ökar. Tidigare studier visar att såväl tillfälligt anställda som inhyrd personal, menar att 
gemenskapen med kollegorna är en viktig faktor för välmående på arbetsplatsen. Socialt stöd 
påverkar hälsan, genom att människan anammar ett beteende som är positivt. Andra menar att 
socialt stöd minskar de skadliga effekterna som stress kan ge (Law, 2005). Att känna stöd i 
arbetsgruppen kan bidra till att reducera den upplevda stressen hos arbetstagaren och en 
situation som egentligen utgör skadlig stress, uppfattas inte så tack vare det sociala stödet som 
finns. Eftersom människan är en social varelse, sammansätts vi ofta i grupper för att utföra 
arbetsuppgifter. Få individer i det moderna samhället kan existera utan stöd från andra 
(Christiansen & Baum, 2005). 
 
Konsulter är ofta efterlängtade hos kunden och det kan göra att de snabbt blir uppskattade 
eftersom ett behov fylls på arbetsplatsen (Tsoukalas, 2003). Att skapa nya kontakter upplevs 
av de flesta konsulter som något positivt, givande och socialt och i flera fall som en utmaning 
(Bellagh & Isaksson, 1999). Ett samband ses mellan dessa tidigare studier och resultatet i 
denna studie. Det är inte förvånande att ”Medlemskap i arbetsgrupp” och ”Interaktion med 
andra” är de två största stöden för välbefinnandet på arbetsplatsen, eftersom konsulten enligt 
Andersson och Wadensjö (2004) ofta förväntas vara social och skapa nya kontakter på 
arbetsplatsen. Konsulten har valt att arbeta i bemanningsbranschen där det ställs krav på 
flexibilitet samt att anpassa sig till nya sociala situationer (Andersson & Wadensjö, 2004). 
Resultatet som framkommit kring variabel 8 ”Förväntningar i utförandet av arbetet” kan i 
denna studie bero på att konsulten vet vad branschen innebär. Det kan även bero på att 
konsulten ofta kände trygghet i att under kort tid kunna byta arbetsplats om den inte trivdes, 



vilket inte går vid en tillsvidareanställning på ett ”vanligt” företag. Det kan också bero på att 
personen vet vad som ingår och förväntas i den roll de har. Sociala grupper har stor inverkan 
på utvecklingen av rollutövandet, eftersom roller lärs in i olika sociala sammanhang 
(Kielhofner, 2008). De flesta av konsulterna i denna studie uppfattade medlemskap i 
arbetsgruppen som något positivt, vilket kan medföra att de känner ökad trygghet i de 
förväntningar som finns i utförandet av arbetet. 
 
De hinder som framkom uppfattades även de av majoriteten deltagare som hindrande för 
utförandet av arbetet, känsla av tillfredsställelse och välbefinnande i arbetet. Variabel 2 
”Arbetsuppgiftens krav” uppfattade 70% som hindrande i deras arbetsutförande, variabel 11 
”Förmåner” uppfattade 57% som hindrande samt variabel 7 ”Samspel med överordnade” som 
uppfattades som ett hinder av 55%. Dessa hinder visar på viktiga faktorer att beakta. Som 
tidigare nämnts utgör dessa 30 deltagare cirka tio procent av företagets anställda, därför anses 
dessa siffror visa på faktorer som kan vara viktiga att åtgärda för att företagets anställda ska 
må bättre på arbetsplatsen.  
 
Det är intressant att variabel 11 och variabel 7 berör ledarskap. Resultatet tyder på vikten av 
att företagsledningen uppmärksammar personalen och visar uppskattning för det arbete de 
utför. I en klassisk studie gjord på 20-talet i en fabrik i Hawthorne utanför Chicago, 
studerades vad som hände med produktionen när belysning, arbetstider samt 
arbetsorganisation varierades. Slutsatserna av denna undersökning var att produktionen ökade 
stadigt, oberoende av de förändringar som genomfördes och att orsaken till förbättringarna 
inte hade något med den yttre miljön att göra. Förändringarna låg däremot helt och hållet på 
det socialpsykologiska planet. I och med att ett speciellt intresse ägnats åt de anställda började 
personalen att stärka sin självkänsla. Det gemensamma intresset bland medarbetarna svetsade 
dem samman till en arbetsgrupp, vilket i sin tur ytterligare ökade intresset, trivseln och 
produktionen på arbetsplatsen (Rubenowitz, 2004). I denna studie uttryckte 55% av 
deltagarna att samspelet med överordnade på företaget uppfattades vara bristfälligt. Sett till 
Hawthorneundersökningen kan man se att mer uppmärksamhet ledde till ökad trivsel och 
prestation (Rubenowitz, 2004). Bra stöd på arbetet kan minska risken för sjukdom. Att få stöd 
innebär att man får både praktisk och känslomässig hjälp (Christiansen & Baum, 2005; 
Theorell, 2003). För att kunna få stöd från företagsledningen, skulle arbetsplatsbesök av 
chefer och personalansvarig kunna underlätta för att de på ett tydligare sätt ska kunna veta hur 
personalen har det ute på de olika arbetsplatserna. Förslag kan vara att arbetstagarna i mindre 
grupper gemensamt diskuterar arbetssituationen och vad som eventuellt kan förbättras. Att 
delta i gruppdiskussioner bidrar till att gemenskapen stärks och deltagarna kan tillsammans 
diskutera problem och lösningar. Gruppmedlemmarna känner också gemenskap samt att 
kontakter skapas medarbetare emellan (Lenéer Axelsson & Thylefors, 2005).  
 
I allmänhet har vi idag på våra arbetsplatser fått våra fysiologiska och våra trygghetsbehov 
tillfredsställda. Det är därför naturligt att fler och fler arbetstagare börjar ställa krav på bättre 
samarbete och mer meningsfulla arbeten, som gör det möjligt att tillgodose större behov som 
självförverkligande (Rubenowitz, 2004). Detta kan vara en orsak till varför deltagarna i 
studien uppfattade samspelet med överordnade som bristfällig, då de känner tillfredställelse i 
trygghetsbehov samt fysiologiska behov och därför vill kunna utvecklas vidare.  
 
Majoriteten deltagare i denna studie (57%) uppfattade att avsaknaden av förmåner och 
trygghet i anställningen utgjorde ett hinder för välbefinnandet i arbetet. Ansträngnings– 
belöningsmodellen innebär att en balans ska finnas mellan mödan man lägger ner på arbetet 
och den belöning man får i form av till exempel pengar, uppskattning och karriärmöjligheter 



(Siegrist et al., 2004). Andra belöningar som är av betydelse, är de som ger uppmuntran men 
som inte behöver komma på grund av någon arbetsinsats. Det kan exempelvis handla om en 
komplimang eller personlig uppmärksamhet. Dessa olika former av belöning hänger samman 
med arbetsmotivation och tillfredsställelse i arbetsuppgifterna (Lindblom, 1996). Vidare 
menar Lindblom (1996) att chefen på ett företag har en väsentlig roll för personalens 
arbetsmotivation. Arbetsmotivation innebär att den anställde behöver känna sig behövd och 
värdefull. Samband kan ses mellan personlig uppmärksamhet och ökat välbefinnande på 
arbetsplatsen, genom att man blir sedd av sina överordnade. Viktigt att reflektera över är 
också att belöning inte bara betyder att få saker utan kan innebära ett kort samtal från 
överordnade för att höra hur arbetstagaren i fråga har det.  
 
Variabel 2 ”Arbetsuppgiftens krav” utgör även den ett hinder för utförande av arbete, känsla 
av tillfredsställelse och välbefinnande i arbetet. Växlande och hanterbara utmaningar i arbetet 
är viktigt för hur de anställda uppfattar sin arbetssituation. Arbetstagarens kunnande och 
förutsättningar bör få komma till sin rätt, vilket underlättar eget initiativtagande i arbetet 
(Rubenowitz, 2004). Flertalet deltagare i denna studie uppfattade att arbetsuppgifterna inte 
gav tillräckliga utmaningar samt att arbetsuppgifterna innehöll monotona moment. Som stöd i 
denna reflektion kan Krav – kontrollmodellen användas, som har utvecklats av Karasek och 
Theorell och behandlar psykosocial arbetsmiljö. Modellen behandlar relationen mellan yttre 
psykiska krav och de möjligheter till beslutsutrymme och stöd som människorna får i sin 
miljö (Theorell, 2003). Theorell (2003) beskriver den ”spända situationen” som innebär att 
den arbetande har höga krav samtidigt som beslutsutrymmet är lågt. Detta kan kopplas 
samman med att deltagarna i studien uppfattade att de fysiska kraven ibland var för höga 
medan deltagarna samtidigt uttryckte att de hade arbetsuppgifter som inte gav tillräcklig 
utmaning. Sett utifrån Krav– kontrollmodellen kan detta kopplas samman med lågt 
beslutsutrymme, vilket medförde att deltagarna inte kunde förändra de arbetsuppgifter de 
uttryckte inte gav tillräcklig utmaning eller var för fysiskt krävande. Denna situation kan 
alltså enligt Krav– kontrollmodellen kallas den ”spända situationen”. I den här situationen får 
arbetstagaren inte möjlighet att vidareutveckla kunskaper för att självständigt ha kontroll över 
situationen. Fortskrider denna situation under längre tid, kan det till slut leda till fysiologiska 
reaktioner och sjukdomar (Theorell, 2003). Alla människor känner en plikt att utföra saker på 
ett visst sätt i livet (Kielhofner, 2008). När denna känsla till exempel kolliderar med för höga 
krav på arbetet, kan det leda till att deltagarna i den här studien istället uppfattar 
arbetsuppgiftens krav som hindrande och inte som en stödjande faktor i utförandet av arbete.  
 
6.2.2 Jämförelse av stödjande faktorer i arbetsmiljön utifrån demografiska faktorer 

Mellan grupperna 'sammanboende' och 'ensamboende' påvisades signifikant skillnad för 
variabel 2 ”Arbetsuppgiftens krav”. De deltagare som var sammanboende uppfattade denna 
variabel som mer stödjande i utförandet av arbete, känsla av tillfredsställelse och 
välbefinnande än de deltagare som var ensamboende. Det kan vara ett samband mellan att de 
som var sammanboende uppfattade denna variabel som mer stödjande, för att de har en 
annorlunda familjesituation och har stöd hemifrån. Law (2005) beskriver att socialt stöd 
innebär att man blir uppskattad samt att stöd finns om en svår situation skulle uppstå. Enligt 
Theorell (2003) är socialt stöd viktigt för att kunna hantera de krav som ställs under 
arbetsdagen.  
 
Mellan 'deltagare som hade arbetat 1 till 3 år på bemanningsföretaget' och 'deltagare som hade 
arbetat 4 till 10 år på bemanningsföretaget' påvisades signifikant skillnad för variabel 1 
”Tidskrav”. Denna variabel uppfattade de som arbetat 1 till 3 år som mer stödjande än de som 
arbetat 4 till 10 år på bemanningsföretaget. En anledning till detta kan vara att de som arbetat 



1 till 3 år inte har arbetat i branschen tillräckligt länge för att ha känt av att tidskraven 
påverkar deras arbetssituation. Det kan vara så att de som arbetat 1-3 år är yngre och i början 
av arbetslivet, vilket kan medföra att de arbetar i ett högre tempo och att det höga tempot 
kanske ännu inte ha påverkat individen, då detta arbete inte har pågått under en längre period.   
 
Mellan grupperna 'bytt arbetsplats 0-7 gånger under anställningsperioden' och 'bytt arbetsplats 
8-100 gånger under anställningsperioden' påvisades signifikant skillnad för variabel 2 
”Arbetsuppgiftens krav” samt variabel 17 ”Arbetets betydelse”. Resultatet visade att gruppen 
'bytt arbetsplats 0-7 gånger under anställningsperioden' uppfattade att arbetsuppgiftens krav 
och arbetets betydelse var mer stödjande för deras utförande av arbete och välbefinnande. Har 
man ett arbete som varken kan bidra till uppskattning från andras sida eller till egen 
utveckling, blir det främst ett medel för att via lönen och andra förmåner kunna tillfredsställa 
väsentliga behov under fritiden (Rubenowitz, 2004). Resultatet denna studie påvisar var att 
risken för att inte känna sig uppskattad och tillfredsställd på arbetsplatsen, ökar med antalet 
gånger de deltagande har bytt arbetsplats. Det kan innebära att deltagarna som bytt arbetsplats 
8-100 gånger inte hinner känna sig uppskattade varken från företaget de hyrs in på eller från 
bemanningsföretaget, samt att de korta bytena medför att de inte hinner utvecklas på den 
arbetsplats de är på. Det råder hela tiden en intim, dynamisk och ömsesidig påverkan mellan 
faktorerna personlighetsegenskaper, miljö samt medarbetare (Rubenowitz, 2004). En känsla 
av tillfredsställelse uppnås när arbetaren känner sig kompetent och kan utnyttja sin förmåga 
till fullo i arbetsuppgifterna. Detta gör att man uppskattar att genomföra arbetsuppgifterna och 
finner mening i vad man gör på arbetet (Kielhofner et al., 1999b). En koppling kan göras till 
denna studie då deltagarna som bytt arbetsplats färre gånger (0-7 gånger) uppfattade arbetets 
betydelse mer stödjande. Detta kan bero på att arbetstagaren som ofta byter arbetsplats inte 
hinner känna en meningsfullhet i arbetsuppgifterna innan de byter arbetsplats igen.  
 
Mellan grupperna om 'deltagaren bytt arbetsplats 0-4 gånger per år' och om 'deltagaren bytt 
arbetsplats 5-17 gånger per år' påvisades signifikant skillnad för variabel 14 ”Stämningen på 
arbetsplatsen”. För gruppen 'bytt arbetsplats 0-4 gånger per år' var denna variabel mer 
stödjande för deras utförande av arbete och välbefinnande än för gruppen 'bytt arbetsplats 5-
17 gånger per år'. Detta resultat visar att deltagaren hinner komma in i gemenskapen i 
arbetsgruppen om man byter färre gånger per år och kan i och med det hitta sin roll på 
arbetsplatsen och känna sig som en del av arbetsgruppen. Kielhofner med medarbetare 
(1999b) menar att när en person vet vad som förväntas av dem i en viss situation till exempel 
på arbetsplatsen kan de på ett enklare sätt uppskatta den sociala situationen och de 
förväntningar som finns i arbetsgruppen. Sett till denna studies resultat kan koppling göras till 
att de som bytt arbetsplats färre gånger per år uppfattar stämningen på arbetsplatsen mer 
stödjande. Detta kan ha att göra med att de som bytt arbetsplats färre gånger per år (0-4 
gånger), i större utsträckning vet vad som förväntas av den roll de har och i och med detta kan 
uppskatta både sin och andras roll på arbetsplatsen. 
 
Mellan grupperna 'hemmavarande barn' och 'utan hemmavarande barn' påvisades signifikant 
skillnad för variabel 10 ”Interaktion med andra” och för variabel 3 ”Arbetets stimulans”. För 
gruppen med hemmavarande barn var dessa variabler mer stödjande, än för deltagarna som 
inte hade hemmavarande barn. Författarna kan inte finna några logiska förklaringar till detta 
resultat. Eventuellt kan resultatet bero på att ett felvärde framkommit, på grund av den 
använda signifikansnivån p ≤0,05.  
 
Ett eventuellt ytterligare felvärde som kan ha framkommit, på grund av den använda 
signifikansnivån p ≤0,05, är den signifikanta skillnad som påvisades mellan 'deltagare som 



hade gymnasieutbildning' och 'de som hade grundskoleutbildning' gällande variabel 3 
”Arbetets stimulans”. För gruppen med gymnasieutbildning var denna variabel mer stödjande, 
än för gruppen som hade grundskoleutbildning. Författarna kan inte finna någon logisk 
förklaring till detta resultat.   
  
Resultatet i denna studie visar att psykosociala faktorer både kan vara stödjande och 
hindrande, för hur konsulten uppfattar sin situation på arbetet. Av de sex variabler som 
framkom som mest stödjande respektive mest hindrande var det fem variabler som berörde 
psykosociala faktorer på arbetsplatsen. Mest stödjande visade sig gemenskapen med andra 
vara, såväl med medarbetare som med kunder. De hindrande faktorerna utgjordes främst av 
ett bristande ledarskap från bemanningsföretagets överordnade, i form av stöd och 
uppskattning gentemot konsulterna.  
 
 
 
 
Förslag till fortsatt forskning 

Det är av vikt att synen på arbete lyfts fram ur en arbetsterapeutisk synvinkel. 
Arbetsterapeuten har en bred syn på människan, vilket innebär att man ser till personens vilja, 
vanor, utförandekapacitet och miljö. Alla dessa delar influerar också hur vi uppfattar vår 
arbetssituation (Kielhofner et al., 1999b). Vidare har arbetsterapeuten kunskap om hur den 
friska människan interagerar i en viss miljö, men även hur en människa med 
funktionsnedsättning med stöd av interventioner kan bibehålla eller återfå aktivitetsförmåga, 
genom att till exempel göra anpassningar i arbetsmiljön. Stöd för detta antagande tas i Law 
med medarbetare (2005) som menar att arbetsterapeuten har kunskap och förståelse för att 
hitta en balans mellan arbetstagarens förmåga och de krav som arbetsuppgifterna ställer. Det 
gäller alltså att se till människans resurser och de möjligheter människan har att utföra olika 
aktiviteter oavsett om personen har funktionsnedsättning eller ej. Det vore intressant att 
genomföra vidare undersökningar kring hur åtgärder inom arbetsmiljön kan genomföras 
preventivt i syftet för att till exempel förhindra sjukskrivning och ohälsa på arbetsplatsen. 
Förslag till vidare studier skulle kunna vara att undersöka både deltagarens subjektiva 
uppfattning av arbetsmiljön i kombination med en objektiv bedömning av arbetsplatsen. En 
aspekt att tillägga till detta skulle kunna vara att undersöka företagsledningens uppfattning om 
arbetstagarnas situation på arbetsplatsen. Detta skulle kunna reducera ett eventuellt avstånd 
mellan ledning och övrig personal, samt att arbetsterapeuten skulle kunna göra åtgärder i 
arbetsmiljön. Genom att minska ett avstånd mellan ledning och personal skulle gemensamma 
mål på arbetsplatsen kunna tydliggöras och på så vis eventuellt effektivisera arbetet och öka 
trivseln. 
 
En longitudinell studie där eventuella förändringar kan ses över tid, hade varit intressant att 
genomföra. Detta för att få reda på om de förändringar företaget eventuellt gör efter denna 
studie, kan påvisa att de variabler som idag utgör ett hinder för välbefinnandet istället kan 
förbättras och bli till ett stöd för konsulterna i deras tillfredsställelse och välbefinnande i 
arbetet.   
 
Enligt Theorell (2003) råder det brister i forskning kring hur livssituationen ser ut utanför 
arbetsplatsen. Detta område anses lämpligt för arbetsterapeuten att forska vidare kring. 
Människors livssituation påverkas genom samspel mellan förhållanden i och utanför 
arbetsplatsen. Arbetet kan ge bättre eller sämre förutsättningar för engagemang såväl i arbetet 



som i aktiviteter utanför arbetet, vilket får konsekvenser för personens livskvalitet (AFS, 
1980; Rubenowitz, 2004). Arbetsterapeuten har kunskap om interaktionen mellan människa 
och miljön (Kielhofner, 2008), vilket vid en bedömning skulle innebära att material samlades 
in både på arbetsplatsen och kring personens hemsituation.  
 
Vidare hade det varit intressant att vända på denna studie och göra en undersökning på ett 
företag som hyr in mycket arbetskraft. Detta för att se hur det kan påverka arbetslagets 
utförande av arbete, känsla av tillfredsställelse och välbefinnande i arbetet.  
 
Det har i denna studie inte gjorts någon jämförelse mellan kvinnor och män för att undersöka 
om arbetsmiljön uppfattades olika eller om andra variabler hade framkommit som stödjande 
respektive hindrande för män och kvinnors välbefinnande på arbetsplatsen.  
 
 
Tack 
 
Ett stort tack till konsulterna som medverkat i denna studie samt till företaget för det trevliga 
mottagandet och stödet under arbetets gång.  
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