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Sammanfattning 
 

Syftet med undersökningen var att undersöka arbetstrivsel hos uthyrda individer i 

bemanningsbranschen och dess samband med personlighet och faktorer som kön, 

utbildning, arbetsform och anställningstid. 119 personer anställda i ett medelstort 

svenskt bemanningsföretag deltog i undersökningen. Urvalet bestod av 61 % kvinnor 

och 39 % män. Undersökningen var kvalitativ och datainsamlingen genomfördes med 

hjälp av en enkät bestående av 23 frågor om demografiska faktorer, personlighet och 

arbetstrivsel. Insamlad data bearbetades främst med korrelations- och variansanalyser. 

Resultatet visade att arbetstrivseln kan påverkas av både utbildningsnivå och 

personlighet. I undersökningen framkom ett starkt positivt samband mellan 

personlighetsdimensionen extraversion och arbetstrivsel samt ett starkt negativt 

samband mellan neuroticism och arbetstrivsel. Resultatet går i linje med tidigare 

forskning men indikerar att sambandet mellan personlighet och arbetstrivsel är 

starkare i bemanningsbranschen än i mer traditionella anställningsformer. 

 

Sökord: Arbetstrivsel, bemanningsföretag, femfaktormodellen, 

personlighetsdimensioner, utbildning. 
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Abstract 

 

The purpose of this study was to examine job satisfaction amongst individuals 

working in a staffing agency and its relationship between personality, gender, 

education and time in employment. Respondents in the study were 119 employees 

working at a medium sized Swedish staffing agency. Out of the participants 61 % 

were woman and 39 % were men. The data were collected through a questionnaire 

containing 23 questions about demographic factors, personality and job satisfaction. 

Collected data were analyzed mainly by correlation and variability analyzes. The 

results showed a correlation between personality, education and job satisfaction. 

Study findings showed a strong positive correlation between the personality 

dimension extraversion and job satisfaction and a strong negative correlation between 

neuroticism and job satisfaction. The results confirm previous studies but also show 

that the correlation between personality and job satisfaction is stronger for individuals 

working as temporary staff than it is for individuals working in more traditional work 

conditions. 

 

Keywords: Education, five factor model, job satisfaction, staffing agency, personality 

dimensions. 

 

 

 

 

 
 
 
 



  4

Inledning 
 

Bemanningsföretag är vanligt förekommande på dagens arbetsmarknad. Branschen 

har växt i snabb takt sedan 1993 då en ny lag trädde i kraft som tillät privat 

arbetsförmedling och personaluthyrning (Håkansson & Isidorsson, 2004). Företag 

använder bemanningsföretag för att möta en mer flexibel arbetsmarknad med en ökad 

personalomsättning. Förutom att öka flexibiliteten används även bemanningsföretag 

när man vill lägga ut vissa delar av företaget på entreprenad och som hjälp vid 

rekrytering av fast personal (Bellaagh & Isaksson, 1999). Det hyrande företaget 

tilldelar ofta den inhyrda personalen arbetsuppgifter som kräver generell kompetens 

medan de fast anställda utför arbetsuppgifter som kräver företagsspecifik kompetens 

(Håkansson & Isidorsson, 2004). På det här viset kan en organisation öka och minska 

sin personalstyrka samtidigt som de behåller nyckelkompetensen i företaget. I Sverige 

arbetar idag cirka 1 % av arbetskraften i bemanningsbranschen och under 2001-2002 

använde 40 % av företag med fler än 100 anställda inhyrd arbetskraft (Håkansson & 

Isidorsson, 2007).  Eftersom omfattningen av inhyrd personal är betydligt större i 

länder som har längre erfarenhet av bemanningsföretag antar man även att branschen 

kommer fortsätta att expandera även i Sverige (Andersson & Wadensjö, 2004). 

  

Att arbeta i ett bemanningsföretag ställer speciella krav på arbetstagaren eftersom 

bemanningsföretaget är arbetsgivare medan kundföretaget står för arbetsledningen 

och den dagliga kontakten med arbetstagaren (bemanningsföretagen.se). Detta kan 

göra att den uthyrda personalen med jämna mellanrum blir tvungen att byta 

arbetskamrater och arbetsledning vilket kan antas vara olika påfrestande för olika 

individer. Detta fenomen beskrivs i en undersökning gjord av Olofsdotter och 

Augustsson (2008) där de uthyrda individerna beskrev att de kände sig som 

främlingar i kundföretaget de var uthyrda till. En studie av Hannes Kantelius (2010) 

visar också att långtidsuthyrda oftast saknar utvecklingsmöjligheter och har en lägre 

upplevd anställningsbarhet än den fasta personalen. Under dessa omständigheter är 

det rimligt att anta att den uthyrda personalens arbetstrivsel påverkas av den speciella 

arbetssituation de befinner sig i. 
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Arnold, Silvester, Patterson, Robertson, Cooper och Burnes, (2005) definierar 

arbetstrivsel som ett ”angenämt eller positivt känslotillstånd som är resultatet av 

uppskattning för individens arbete eller arbetsinsats”. Arbetstrivsel har ansetts viktigt 

av framförallt två anledningar, för det första är det en indikator på en persons 

psykiska välmående och för det andra antar man att ökad arbetstrivsel kommer leda 

till högre motivation och högre produktivitet (Arnold et al, 2005). Många anser att det 

är arbetsuppgifterna i sig som är det mest väsentliga för arbetstrivseln. Enligt en 

modell av Hackman och Oldham är det följande uppgiftsfaktorer som är avgörande; 

uppgiftsvariation, helhet, uppgiftsbetydelse, autonomi och feedback (Arnold et al, 

2005). Eftersom den uthyrda arbetskraften oftast anlitas för enklare arbetsuppgifter 

(Håkansson & Isidorsson, 2004) är det rimligt att anta att individerna har svårt att 

påverka dessa faktorer vilket skulle kunna leda till en låg arbetstrivsel. Trots detta 

visade en facklig undersökning av uthyrd personal genomförd 1999 att 77 % av de 

svarande trivdes ”mycket bra” eller ”ganska bra” och att det var mindre än 10 % som 

trivdes ”mycket dåligt” eller ”ganska dåligt” (Bellaagh & Isaksson, 1999). I samma 

undersökning framkom ytterligare faktorer för arbetstrivsel hos uthyrd arbetskraft där 

utbildning (ju lägre utbildning man har desto bättre trivs man), personlighet, trygghet 

i anställningen och utvecklingsmöjligheter var de mest signifikanta prediktorerna 

(Bellaagh & Isaksson, 1999). Vilka personer är det då som trivs att jobba som uthyrd 

personal? Eftersom trygghet och utvecklingsmöjligheter kan antas vara svåra att 

uppnå för individer som inte har någon självklar plats i organisationen kan också 

personligheten antas spela en betydande roll för arbetstrivseln. Men hur stor påverkan 

har egentligen personligheten på arbetstrivseln och hur mäter man den?  

 
Personlighet kan definieras som de egenskaper som skiljer sig åt mellan personer och 

som är relativt bestående över tid (Sjöberg, 2010). 

Det finns flera metoder för att mäta personlighet och en av de mest kända är ”The Big 

Five” eller femfaktormodellen (FFM). FFM beskriver personligheten som bestående 

av fem övergripande faktorer där varje faktor i sin tur har mer specifika 

personlighetsdrag (Passer & Smith, 2008). Förespråkare för FFM anser att när en 

individ blir placerad utifrån poäng i någon av dessa faktorer med hjälp av ett 

psykologiskt test, beteendebedömning eller observationer har man fångat individens 

personlighetsdrag (Passer & Smith, 2008). FFM är baserad på följande fem faktorer; 

Extraversion – En extrovert personlighetstyp beskrivs som aktiv, social, utåtriktad 
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och spänningssökande. Neuroticism – En neurotisk personlighetstyp beskrivs som 

ångestfull, depressiv, självmedveten, impulsiv och har svårt att hantera stressiga 

situationer. Conscientiousness – En samvetsgrann personlighet beskrivs som 

plikttrogen, disciplinerad, välorganiserad och är relaterad till individens 

förutsättningar att kunna fokusera på mål och deadlines. Agreeableness – En vänlig 

personlighetstyp beskrivs som pålitlig, ärlig, tillmötesgående och är relaterad till en 

om individen är god av naturen, villig att samarbeta med andra och inriktad på att 

undvika konflikter. Openness to experience – En öppen personlighet beskrivs som 

fantasifull, estetisk, känslosam och är relaterad till en individs tendens att bli influerad 

av nya erfarenheter (Arnold et al, 2005). 

Det finns en koppling mellan personlighet och arbetstrivsel vilket visades i en 

undersökning av Judge, Heller & Mount (2002) som genomförde en omfattande 

metaanalys på personlighet och arbetstrivsel. I studien framkom signifikanta 

korrelationer mellan arbetstrivsel och neuroticism, conscientiousness och 

extraversion, vilket gjorde att författarna drog slutsatsen att FFM är ett användbart 

instrument för att mäta personlighetens betydelse för arbetstrivsel. Även Haynie, 

Hartman och Lundberg (2007) visade i sin undersökning att det finns en koppling 

mellan arbetstrivsel och vissa personlighetsdrag. 

 

Eftersom bemanningsbranschen är en växande bransch som ställer speciella krav på 

individerna som arbetar i den är det av intresse att undersöka vilka faktorer som 

påverkar arbetstrivseln. Det finns begränsat med forskning som behandlar 

bemanningsbranschen och eftersom anställningsformen skiljer sig på många sätt 

gentemot en traditionell anställning är det ett intressant område för studier. Att studera 

arbetstrivsel har betydelse eftersom den påverkar hälsa, engagemang och den är inte 

minst ett avgörande motiv för att stanna kvar i en anställning, vilket är relevant för en 

bransch med hög personalomsättning (Bellaagh & Isaksson, 1999). 

 

Syftet med undersökningen var att undersöka arbetstrivseln hos uthyrda personer i 

bemanningsbranschen och om personlighet, utbildning och variabler som kön, 

anställningstid och anställningsform kan påverka arbetstrivseln hos uthyrda personer i 

bemanningsbranschen. Studien har för avsikt att besvara följande frågor; 1)  

Finns det något samband mellan personlighet och arbetstrivsel hos uthyrd personal i 

bemanningsbranschen? 2) Finns det något samband mellan arbetstrivsel och 
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utbildningsnivå hos uthyrd personal? 3) Finns det något samband mellan arbetstrivsel 

och faktorer som kön, anställningstid och anställningsform hos uthyrd personal i 

bemanningsbranschen? 

 

Metod 
 

Deltagare 

 

Deltagare (N=247) i undersökningen bestod av ett urval av samtliga individer som 

arbetade som uthyrd personal på ett medelstort svenskt bemanningsföretag. 

Deltagarna var anställda som kollektivanställda eller tjänstemän inom diverse olika 

branscher. Bemanningsföretaget hade då undersökningen genomfördes tio kontor i 

Sverige och deltagarna var anställda vid något av dessa kontor. I urvalet togs ingen 

hänsyn till ålder, kön, anställningsform eller utbildning. Totalt tillfrågades 247 

deltagare via e-post att delta i undersökningen varav 119 personer svarade vilket gav 

en svarsfrekvens på 48 %. Deltagarna bestod av 73 kvinnor (61,3 %) och 46 män 

(38,7 %). Merparten av deltagarna (37 %) hade varit anställda längre tid än 12 

månader i bemanningsföretaget. De flesta deltagare var under 35 år och 37 % av 

deltagarna var mellan 16 och 25 år och 27 % av deltagarna var mellan 26 och 35 år. 

Som avslutad utbildningsnivå uppgav 3 % grundskolenivå  

60 % gymnasienivå och 37 % högskolenivå. 

 

Material 

 

I undersökningen användes en enkät för att samla in data från deltagarna. Enkäten 

bestod av 23 frågor uppdelade i tre områden. Första området (fråga 1-5) bestod av 

frågor om kön, anställningsform, ålder, utbildning och anställningstid.  

Det andra området (fråga 6-15) bestod av frågor för att mäta 

personlighetsdimensionerna i FFM. För att mäta personlighetsdimensionerna 

användes en förkortad variant av FFM som heter BFI-10 och är framtagen av 

Rammstedt och John (2007). Testet bestod av 10 frågor där varje 

personlighetsdimension bedömdes utifrån två frågor vardera. Testet översattes från 
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engelska till svenska av författaren och användes i sin helhet i undersökningen. 

Påståenden mättes med en femgradig likert skala som graderades från avstår helt 

ifrån till håller fullständigt med. Personlighetsdimensionerna mättes med följande 

frågor i enkäten; Extraversion: fråga nr 6 och 11; Agreeableness: fråga nr 7 och 12; 

Conscientiousness: fråga nr 8 och 13; Neuroticism: fråga nr 9 och 14; Openness: fråga 

nr 10 och 15.  

Det tredje området (fråga 16-23) bestod av frågor om arbetstrivsel. Frågorna togs 

fram av författaren för att passa syftet med undersökningen och för att göra en 

generell mätning av arbetstrivseln. Förutom allmänna frågor om arbetstrivsel i 

bemanningsbranschen (fråga 16-18) skapades även en fråga från varje område av de 

avgörande faktorerna för arbetstrivsel enligt Arnold et al (2005); uppgiftsvariation, 

helhet, uppgiftsbetydelse, autonomi och feedback (fråga 19-23). Även i detta område 

mättes frågorna med en femgradig likert skala som graderades från avstår helt ifrån 

till håller fullständigt med. Enkäten finns bifogad i sin helhet i bilaga 1. 

 

Procedur 

 

Bemanningsföretagets ekonomiavdelning kontaktades för att informera om syftet med 

undersökningen och för att få tillgång till deltagarnas e-post adresser. Eftersom 

samtliga uthyrda individer i bemanningsföretaget fick sin lönespecifikation via e-post 

kunde deltagarnas e-post adresser samlas in. Då författaren hade en anställning i 

bemanningsföretaget var urvalet att betrakta som ett bekvämlighetsurval (Svartdal, 

2001). Enkäten skapades och publicerades på hemsidan https://websurvey.textalk.se/. 

Alla e-post adresser lades in i en deltagarlista och enkäten distribuerades med e-post 

via hemsidan till alla deltagare. Datainsamlingen skedde i oktober 2011. I enkätens 

inledande text framgick att undersökningen var en del av ett uppsatsarbete och att 

deltagandet var frivilligt och helt anonymt. Datainsamlingen pågick under två veckors 

tid. För att säkerställa en så hög svarsfrekvens som möjligt skickades två påminnelser 

ut via e-post till de deltagare som vid tillfället inte hade svarat på enkäten. 
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Databearbetning 

 

Statistiska analyser utfördes i SPSS Statistics version 20. Fråga 18 grupperades om 

för att mäta hur deltagarna trivdes med sin anställning i bemanningsföretaget. 

Svarsalternativ 1 och 2 tolkades som ”trivs mindre bra” och svarsalternativ 3 till 5 

tolkades som ”trivs bra”. Indexvariabler för personlighetsdimensionerna skapades 

genom att summera de två frågorna i BFI-10 som tillhörde respektive 

personlighetsdimension. Fråga 16-23 sattes ihop till en ny indexvariabel för 

arbetstrivsel genom att beräkna medelvärdet på frågorna. Eftersom frågorna om 

arbetstrivsel (16-23) var framtagna av författaren gjordes ett reliabilitetstest med hjälp 

av Chronbachs Alpha (Borg & Westerlund, 2006) innan frågorna sattes samman i en 

ny indexvariabel. Medelvärde och standardavvikelser för arbetstrivseln beräknades 

för respektive variabel. Korrelationsberäkningar genomfördes med hjälp av Pearsons 

korrelationskoefficient (Borg & Westerlund, 2006) för att undersöka styrkan i 

sambandet mellan de olika variablerna. Envägs-variansanalys och oberoende t-test 

genomfördes för att undersöka eventuella signifikanta skillnader mellan grupperna i 

de oberoende variablerna. För att utesluta interaktionseffekter mellan de olika 

variablerna genomfördes även flervägs-variansanalys (Borg & Westerlund, 2006). 

Resultat 
 

Arbetstrivsel 

 

Innan fråga 16-23 sattes samman till en indexvariabel för arbetstrivsel genomfördes 

ett reliabilitetstest på samtliga 8 frågor. Då Cronbach’s Alpha gav ett resultat på .89 

och som inte kunde förbättras genom att ta bort något item kunde samtliga frågor 

inkluderas i en indexvariabel för arbetstrivsel. 76,4 % av deltagarna uppgav att de 

trivdes med sin anställning i bemanningsföretaget medan 23,6 % av deltagarna 

uppgav att de trivdes mindre bra med sin anställning. För att undersöka styrkan i 

sambanden mellan variablerna utbildning och anställningstid gjordes 

korrelationsberäkningar med hjälp av Pearsons korrelationskoefficient. En signifikant 

negativ korrelation uppmättes mellan variablerna arbetstrivsel och utbildning vilket 
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tyder på att arbetstrivseln minskar med en högre utbildningsnivå. För att undersöka 

om utbildningsnivå kunde förutsäga arbetstrivseln hos uthyrd personal i 

bemanningsbranschen genomfördes en envägs-variansanalys med utbildning som 

oberoende variabel och arbetstrivsel som beroende variabel. Variansanalysen visade 

ingen signifikant skillnad mellan de olika grupperna i variabeln utbildning, vilket 

betyder att resultatet inte kan generaliseras på hela populationen uthyrda individer. 

Oberoende t-test visade att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan 

grupperna i variablerna kön och anställningsform. 

 

 
 

Arbetstrivsel och personlighet 

 

För att undersöka styrkan i sambanden mellan personlighetsdimensionerna och 

arbetstrivsel gjordes korrelationsberäkningar med hjälp av Pearsons 

korrelationskoefficient (se tabell 1). Beräkningen visade ett signifikant positivt 

samband mellan extraversion och arbetstrivsel vilket indikerade att individer med ett 

högt värde för personlighetsdimensionen extraversion också visade en hög 

arbetstrivsel. Ett signifikant negativt samband visades mellan neuroticism och 

arbetstrivsel vilket indikerade att individer med ett högt värde för 

personlighetsdimensionen neuroticism visade en låg arbetstrivsel. Signifikant svaga 

positiva samband uppmättes mellan personlighetsdimensionerna agreeableness och 

conscientiousness vilket indikerade att individer med höga värden inom dessa två 

personlighetsdimensioner även visade en högre arbetstrivsel. 

 
 
Tabell 1 visar medelvärden (M), standardavvikelser (Std) och resultatet av korrelationsberäkningar 
(P) mellan arbetstrivsel och personlighetsdimensionerna i FFM. 
Variabel M Std P 
Extraversion 3.84 .897 .346** 
Agreeableness 3.68 .620 .227* 
Conscientiousness 4.48 .613 .226* 
Neuroticism 2.23 .812 -.362** 
Openness 3.10 .869 -.023 
** Signifikant korrelation enligt 0,01 nivån 
* Signifikant korrelation enligt 0,05 nivån 
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För att utesluta eventuell påverkan av resultatet från en tredje variabel genomfördes 

flervägs-variansanalyser på de starkast signifikanta personlighetsdimensionerna 

extraversion och neuroticism. Båda personlighetsdimensionerna testades mot 

variablerna kön, utbildning, anställningstid och anställningsform. Resultatet visade 

inga signifikanta interaktionseffekter mellan de inkluderade variablerna. Resultatet i 

undersökningen går i linje med tidigare forskning inom området arbetstrivsel. 

 

Diskussion 
 

Arbetstrivsel 

 

I undersökningen framkom att 76,4 % av deltagarna trivdes bra med att vara anställda 

i ett bemanningsföretag medan 23,6 % trivdes mindre bra med sin anställning. Detta 

resultat ligger i linje med den fackliga undersökning som refereras till i Bellaagh & 

Isakssons (1999) studie där 77 % av de svarande trivdes ”mycket bra” eller ”ganska 

bra” och att det var mindre än 10 % som trivdes ”mycket dåligt” eller ”ganska dåligt”. 

Resultatet i den här undersökningen visade en högre andel uthyrda som trivdes 

mindre bra i sin anställning (23,6 %). Det är rimligt att anta att fler individer blivit 

tvungna att ta en temporär anställning mot bakgrund av att många blev uppsagda 

under finanskrisen 2009. Resultatet i den här undersökningen skulle kunna bero på att 

ett större antal personer som arbetar i bemanningsföretaget inte självmant sökt sig till 

bemanningsbranschen och därför uppger att de trivs mindre bra. 

 

I undersökningen framkom en svag signifikant negativ korrelation mellan variablerna 

arbetstrivsel och utbildning vilket tyder på att arbetstrivseln minskar med en högre 

utbildningsnivå. Även det här resultatet överensstämmer med Bellaagh & Isakssons 

(1999) undersökning. Det här skulle kunna förklaras genom Håkansson & Isidorssons 

(2004) studie som visade att arbetsuppgifterna inom bemanningsbranschen ofta kräver 

en generell kompetens medan de fast anställda utför arbetsuppgifter som kräver mer 

företagsspecifik kompetens. En möjlig tolkning av att arbetstrivseln minskar med 

högre utbildning kan vara att inhyrda individer med högre utbildning känner att de 

inte får chansen att använda sig av sina kunskaper på bästa sätt. Det skulle även kunna 

förklaras genom Kantelius (2010) studie som visar att långtidsuthyrda oftast saknar 
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utvecklingsmöjligheter och har en lägre upplevd anställningsbarhet än den fasta 

personalen. Det här skulle kunna vara mer kännbart för akademiker som kanske skulle 

haft bättre utvecklingsmöjligheter om de varit en del av den fasta personalen. Här 

skulle bemanningsföretagen kunna jobba mer för att erbjuda utvecklingsmöjligheter 

för sin personal och på det sättet öka arbetstrivseln hos individer med högre 

utbildningsnivåer.  

 

Arbetstrivsel och personlighet 

 

I undersökningen framkom signifikanta korrelationer mellan 

personlighetsdimensionerna extraversion, agreeableness, conscientiousness, 

neuroticism och arbetstrivsel. Resultatet ligger i linje med den metaanalys som 

genomfördes av Judge, Heller & Mount (2002) med undantag för att även 

agreeableness visade ett signifikant positivt samband med arbetstrivsel i den här 

undersökningen. En intressant skillnad var att den här undersökningen visade ett 

starkare samband mellan extraversion, neuroticism och arbetstrivsel än i Judge, Heller 

& Mounts (2002) metaanalys som genomfördes på stationär personal. Det här 

resultatet kan bero på de speciella anställningsförhållanden som råder i 

bemanningsbranschen. Eftersom vissa uthyrda individer beskriver att de känner sig 

som främlingar i kundföretaget de är uthyrda till (Olofsdotter och Augustsson, 2008) 

är det rimligt att anta att det ställer högre sociala krav på den inhyrda personalen för 

att passa in arbetsgruppen hos kundföretaget. Det skulle kunna vara en förklaring till 

att sambandet mellan en extrovert personlighetstyp och arbetstrivsel är starkare i den 

här undersökningen än i Judge, Heller & Mounts (2002) metaanalys. Troligtvis är det 

så att bemanningsbranschens speciella arbetssituation för den uthyrda personalen 

ställer högre krav på social kompetens hos individen och att arbetssituationen därför 

passar bättre för personer med en extrovert personlighetstyp. Extroverta personer 

beskrivs som aktiva, sociala, utåtriktade och spänningssökande (Arnold et al, 2005) 

vilket alla är egenskaper som borde gynna en individ som med jämna mellanrum blir 

tvungen att byta arbetskamrater och arbetsledning. 

I undersökningen uppmättes även ett starkt samband mellan neuroticism och 

arbetstrivsel. Även här var sambandet starkare än i Judge, Heller & Mounts (2002) 

metaanalys vilket även det tyder på en mer utsatt arbetssituation i 
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bemanningsbranschen än i en mer traditionell anställning. En neurotisk 

personlighetstyp beskrivs som ångestfull, depressiv, självmedveten, impulsiv och har 

svårt att hantera stressiga situationer (Arnold et al, 2005). Med tanke på 

arbetssituationens speciella krav på den uthyrda personen är det inte förvånande att 

individer med en neurotisk personlighetstyp känner sig otrygga i en föränderlig 

arbetssituation och därför även visar en lägre arbetstrivsel i bemanningsbranschen än 

personer med andra personlighetstyper. 

 

Arbetstrivsel och välbefinnande 

 

Arbetstrivsel har ansetts viktigt av framförallt två anledningar, för det första är det en 

indikator på en persons psykiska välmående och för det andra antar man att 

arbetstrivsel kommer leda till högre motivation och högre produktivitet (Arnold et al, 

2005). Många som söker anställning inom bemanningsbranschen är förmodligen inte 

tillräckligt insatta med hur anställningsförhållandena ser ut innan de påbörjar sin 

anställning. Här har bemanningsföretaget ett ansvar att informera den enskilda 

individen om vilka krav som ställs på vederbörande samt att göra en objektiv 

bedömning om personen kommer trivas med att jobba som uthyrd till ett kundföretag. 

Eftersom bemanningsföretag anlitas för att till exempel lägga ut vissa delar av ett 

företag på entreprenad (Bellaagh & Isaksson, 1999) ligger det även i deras eget 

intresse att hålla en hög arbetstrivsel bland personalen för att säkra en hög motivation 

och produktivitet. Det borde även ligga på bemanningsföretagets ansvar att värna om 

individens förutsättningar att må bra och trivas i sin anställning som uthyrd genom att 

göra en så bra matchning mellan individ och arbetsuppgift som möjligt. 

 

Metoddiskussion 

 

Företag använder bemanningsföretag för att möta en mer flexibel arbetsmarknad med 

en ökad personalomsättning. Att studera arbetstillfredsställelse har betydelse eftersom 

den påverkar hälsa, engagemang och den är inte minst ett avgörande motiv för att 

stanna kvar i en anställning (Bellaagh & Isaksson, 1999). Eftersom cirka 125 000 

personer arbetar som uthyrd personal inom bemanningsbranschen idag 

(bemmaningsföretagen.se) är det viktigt att studera hur de nya anställningsformerna 
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påverkar individen. För att nå en så stor grupp uthyrda personer som möjligt valdes en 

kvantitativ metod där datainsamlingen skedde med hjälp av en enkät. Valet föll på en 

kvantitativ metod eftersom syftet med undersökningen var att generalisera resultatet 

på hela populationen uthyrda individer. Svarsfrekvensen i undersökningen hamnade 

på 48 % vilket ligger i linje med liknande enkätundersökningar (Bellaagh & Isaksson, 

1999). Då alla enkätsvar var obligatoriska var samtliga svar kompletta. För att mäta 

deltagarnas personlighet användes ett befintligt test (BFI-10) framtaget av Rammstedt 

och John (2007). Rammstedt och John (2007) visade i sin undersökning att validiteten 

och reliabiliteten i BFI-10 låg väldigt nära det större testet (BFI-44) för att mäta 

personlighetsdimensionerna i FFM. Det mindre testet valdes till den här 

undersökningen på grund av att det innehöll färre frågor och att det av den 

anledningen kunde öka svarsfrekvensen bland deltagarna. Eftersom författaren 

översatte testet från engelska till svenska finns en risk att validiteten sjunker något 

från originaltestet. 

Undersökningen hade en deskriptiv design vilka tenderar att ha en högre extern 

validitet men lägre intern validitet än experimentell design (Heiman, 2002). I detta 

fall betyder det att resultatet av undersökningen är lättare att generalisera på hela 

populationen uthyrda individer. Att deskriptiv design har en lägre intern validitet 

betyder att det finns risk att yttre faktorer och störande variabler påverkar resultatet 

(Heiman, 2002). I den här undersökningen inkluderades därför demografiska variabler 

som kön, anställningsform och anställningstid för att minska risken för störande 

variabler och därigenom öka validiteten i undersökningen.  

Eftersom undersökningen utfördes på samtlig anställd personal i bemanningsföretaget 

är samplingstekniken att betrakta som ett icke-sannolikhetsurval. Det här gör att 

resultatet blir mer problematiskt att generalisera på hela populationen och att den 

externa validiteten i undersökningen därför sjunker (Svartdal, 2001). För att erhålla en 

högre extern validitet bör deltagare väljas ut genom ett sannolikhetsurval med ett 

randomiserat urval (Svartdal, 2001). 

Det finns även en risk att deltagare som har en hög arbetstrivsel är de som svarar på 

enkätundersökningen vilket kan leda till att den generella arbetstrivseln är högre i den 

här undersökningen än den är i verkligheten. 
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Förslag till fortsatt forskning 

 

I undersökningen framkom tydliga kopplingar mellan personlighet och arbetstrivsel. 

Tidigare studier som undersökt detta samband har främst utförts på fast personal 

(Judge, Heller & Mount, 2002) och eftersom resultatet visade att kopplingen mellan 

personlighet och arbetstrivsel är ännu starkare för uthyrd personal är det intressant för 

fortsatt forskning. Ett förslag för vidare studier är att undersöka 

bemanningsföretagens urvalsprocesser för individer som söker anställning som uthyrd 

personal. Tas det någon hänsyn till hur individen kommer trivas i sin framtida 

yrkesroll och hur stor vikt lägger bemanningsföretagen vid den sökandes 

personlighet? Det här skulle kunna undersökas i en kvalitativ studie för att skapa en 

förståelse för hur bemanningsföretagen resonerar kring personbedömning, 

arbetstrivsel och urval. Ytterligare förslag för vidare forskning är att studera 

kopplingen mellan personlighet, arbetsprestation och personalomsättning i 

bemanningsbranschen. 

 

Slutsats 

 

Undersökningen bekräftade tidigare forskning inom området och indikerade att 

kopplingen mellan personlighet och arbetstrivsel är delvis starkare i 

bemanningsbranschen än vad den är i mer traditionella anställningsformer. Det ligger 

i bemanningsföretagets intresse att ta hänsyn till individens förutsättningar att trivas i 

sin anställning som uthyrd arbetskraft och på så vis främja hälsa, engagemang och en 

låg personalomsättning. Eftersom arbetet som uthyrd till ett kundföretag ofta ställer 

högre krav på individen är det också rimligt att bemanningsföretaget tar hänsyn till 

faktorer som personlighet och utvecklingsmöjligheter för att göra en så bra matchning 

mellan person och arbete som möjligt. Den här undersökningen kan bidra till att lyfta 

fram vikten av att ta hänsyn till de personliga egenskaperna när individer anställs 

inom bemanningsbranschen och den visar att alla personer inte har samma 

förutsättningar att trivas i branschen. 
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Bilaga 1 
 
 
Enkätundersökning Bemanningsföretag 
 
Den här enkätundersökningen är en del av ett uppsatsarbete i psykologi och syftet är 
att undersöka ett eventuellt samband mellan personlighetsdrag och 
arbetstillfredsställelse hos uthyrda konsulter i bemanningsföretag. Deltagande i 
enkäten är frivilligt. 
 
Enkäten tar bara några minuter att besvara. Dina svar är helt anonyma och kan inte 
kopplas samman med din e-post adress.  
 
Tack för ditt deltagande! 
 
1. Kön? 
 Kvinna     Man 
 
2. Anställningsform? 
 2.1 Kollektivanställd     2.2 Tjänsteman
 
3. Ange din ålder 
 16-25     26-35     36-45   46-55   +55
 
4. Utbildning, eller motsvarande utbildningsnivå? 
 Grundskola     Gymnasium    Högskola/Universitet
 
5. Min anställningstid i bemanningsföretaget? 
 0-3 månader    3-6 månader   6-12 månader   + 12 månader 
 
Hur bra passar följande påståenden in på dig som person? 
Syftet med följande frågor är att undersöka personlighetsdrag och svaren skattas från 
1-5 enligt följande: 
 
1=Avstår helt från  
2=Avstår delvis från  
3=Varken avstår eller håller med  
4=Håller delvis med  
5=Håller fullständigt med 
 
Jag ser mig själv som en person som.. 

 
6. ... är reserverad 
 1     2    3     4   5
 
7. ... litar på andra människor 
 1     2    3     4   5
 
8. ... tenderar att vara lat 
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 1     2    3     4   5
 
9. ... är avslappnad, har lätt för att hantera stress 
 1     2    3     4   5
 
10. ... har lite konstnärligt intresse 
 1     2    3     4   5
 
11. ... är utåtriktad och social 
 1     2    3     4   5
 
12. ... tenderar att hitta fel hos andra 
 1     2    3     4   5
 
13. ... gör ett grundligt jobb 
 1     2    3     4   5
 
14. ... blir lätt nervös 
 1     2    3     4   5
 
15. ... har en livlig fantasi 
 1     2    3     4   5
 
Hur väl passar följande påståenden in på din arbetssituation? 
 
Syftet med följande frågor är att få en uppfattning om hur du trivs att arbeta som 
uthyrd konsult och svaren skattas från 1-5 enligt följande: 
 
1=Avstår helt från  
2=Avstår delvis från  
3=Varken avstår eller håller med  
4=Håller delvis med  
5=Håller fullständigt med 
 
16. Jag trivs med att arbeta i bemanningsbranschen 
 1     2    3     4   5
 
17. Det passar mig att arbeta som uthyrd konsult 
 1     2    3     4   5
 
18. Jag trivs med att vara anställd i ett bemanningsföretag 
 1     2    3     4   5
 
19. Mina arbetsuppgifter kräver många olika kunskaper 
 1     2    3     4   5
 
20. Jag ser ett tydligt resultat av mina arbetsuppgifter 
 1     2    3     4   5
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21. Jag anser att mina arbetsuppgifter är viktiga och relevanta 
 1     2    3     4   5
 
22. Jag har möjlighet att påverka mitt arbete och mina arbetsuppgifter 
 1     2    3     4   5
 
23. Utifrån mina arbetsuppgifter kan jag avgöra om jag gör ett bra jobb 
 1     2    3     4   5
 


