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Abstract 

Wiklund, Hannah (2019) To Measure the Voluntariness in an Employment as an agency 

worker in a Staffing Agency. Degree Project in Occupational Work Science, University 

of Gävle. 

 

Studies has shown differences between voluntary and involuntary agency workers 

perceived employment security and satisfaction in their flexible work situation. This is a 

matter of job satisfaction, that is crucial to our health. A problem when wanting to 

investigate voluntariness of agency workers is that many previous studies are old or 

international, and as the staffing regulation may differ in different countries, this has led 

to a lack of surveys that measure voluntariness in adaptation to a Swedish context. The 

aim of this study was to develop, test reliability and preliminary validate a scale that 

measure voluntariness of agency workers in staffing companies, suitable in Sweden. A 

mixed method was used; five qualitative cognitive interviews helped design the scale, 

that later was sent out as a web survey. The responses underwent reliability and validity 

tests, which revealed that the scale had poor reliability. The scale was therefore divided 

into two subscales, one related to voluntariness and the other to involuntariness, which 

gave acceptable reliability to the scales. However, despite the approved reliability, the 

validity proved to be overall weak. The voluntary scale however, showed a small 

positive relationship between job satisfaction and voluntariness, which is in line with 

previous studies. 

 

Keywords: Agency worker, voluntary, involuntary, job satisfaction, staffing companies, 

scale development 



 

 

 

Sammanfattaning 

Wiklund, Hannah (2019) Att mäta graden av frivillighet i en anställning som inhyrd via 

bemanningsföretag. Examensarbete i arbetshälsovetenskap, Högskolan i Gävle. 

 

Problemformulering: Studier har visat att frivilliga inhyrda tenderar vara mer nöjda 

med aspekter som arbetstillfredsställelse och stöd från arbetsgivare, medan ofrivilliga är 

mer otrygga i sin rörliga arbetssituation och är mer benägna att sluta. Detta är en fråga 

om arbetstillfredsställelse, som är avgörande för vår hälsa. Ett problem när vi vill 

undersöka frivillighet i valet av en anställning som inhyrd är att många studier om detta 

är gamla eller internationella och gjorda i länder med annan reglering för bemanning än 

vi har i Sverige. Det innebär att många enkäter och frågeställningar är utformade på ett 

sätt som inte säkert fungerar optimalt i en svensk kontext, vilket kan innebära en 

avsaknad av skalor som kan mäta frivillighet anpassat till bemanning i Sverige. Syftet 

är att utveckla, reliabilitetstesta och preliminärt validera en skala passande i en svensk 

kontext, som kan mäta graden av frivillighet i en anställning som inhyrd via 

bemanningsföretag. Som metod användes en mixad metod, med fem kvalitativa 

kognitiva intervjuer som hjälp för att utforma skalan, som sedan skickas ut som 

webbenkät till 77 bemanningsanställda, vilket genererade i 26 kvantitativa svar. Dessa 

låg sedan till grund för tester av skalans reliabilitet och validitet. Resultat: Skalan i sin 

helhet hade otillräcklig reliabilitet och delades upp i två subskalor. En med items 

relaterade till frivillighet och en till ofrivillighet, vilket gav acceptabel reliabilitet till 

skalorna. Korrelationerna mellan de båda skalorna och indexet för 

arbetstillfredsställelse, visade sig dock vara mycket svaga, något som kan vara en 

konsekvens av ett mycket litet sampel. Slutsats: Trots acceptabel reliabilitet hos 

skalorna, visar sig validiteten vara övergripande svag. Skalan för frivillighet visar ett 

svagt positivt samband mellan arbetstillfredsställelse och frivillighet som ligger i linje 

med i flera tidigare studier. Skalan för ofrivillighet visar däremot närmast obefintligt 

samband med arbetstillfredsställelse.  

 

Nyckelord: Inhyrd, frivillighet, ofrivillighet, arbetstillfredsställelse, bemanningsföretag, 

skalutveckling 



 

 

 

Förord  

Jag vill först och främst rikta ett stort tack till de fem informanter som ställt upp på 

intervju samt de 26 respondenter som tagit sig tid att besvara min enkät. Ytterligare ett 

stort tack till den konsultchef som hjälpt till genom att dela enkäten till sina konsulter. 

Det har varit oerhört betydelsefullt! Jag vill också passa på att tacka min handledare 

Sven Svensson som bidragit med värdefull feedback. 

Sist men inte minst vill jag också tacka alla andra som stöttat och hejat på mig under 

arbetets gång. Tack! 
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1. Inledning 

Antalet anställda i bemanningsbranschen i Sverige har ökat under många år och det blir 

allt vanligare att arbeta som inhyrd (Kompetensföretagen, 2018a). Sverige är i dagsläget 

ett av de länder som har bäst villkor för de som arbetar som inhyrda, medan länder som 

Australien inte har någon reglering alls och i USA kan företagens storlek ha avgörande 

betydelse för arbetsvillkoren (Håkansson, Isidorsson, & Strauss-Raats, 2013). Personer 

som frivilligt valt sitt arbete är i regel mer nöjda med aspekter som lön, arbetsgivarstöd 

och trivsel på sina arbetsplatser, medan personer som ansett sig tvungna att välja ett 

arbete oftare upplever missnöje och otrygghet relaterat till sitt arbete. (Isaksson & 

Bellaagh, 1999; Kalleberg, Nesheim, & Olsen, 2015) Frivillighet har sällan berörts i så 

stor omfattning i tidigare studier som undersökt inhyrd personal, varför det nu är osäkert 

hur stor påverkan frivillighet kan ha på inhyrdas hälsa (Hünefeld, Gerstenberg, & 

Hüffmeier, 2019). Få studier redovisar särskilt omfattande statistik över hur många som 

faktiskt är frivilliga respektive ofrivilliga till arbete som inhyrd, däremot belyses ett 

positivt samband mellan frivillighet och arbetstillfredsställelse desto mer (Aletraris, 

2010; Ellingson, Gruys, & Sackett, 1998; Isaksson & Bellaagh, 1999). 

 

2. Bakgrund 

2.1 Bemanningsbranschen i Sverige 

Under år 2018 beräknades 93 100 personer ha varit årsanställda inom 

bemanningsbranschen. Det totala antalet som någon gång under 2018 har passerat 

branschen, har räknats ut genom antalet utskickade kontrollbesked till personer i 

Kompetensföretagens medlemsföretag (tidigare Bemanningsföretagen) under året, ett 

antal som uppgick till 195 800 personer. De utgör två procent av den totala 

arbetskraften utslaget på samtliga anställda på arbetsmarknaden i Sverige. 

(Kompetensföretagen, 2018a) 

 

Inom branschorganisationen Kompetensföretagen finns 660 medlemsföretag som 

arbetar med personaluthyrning, omställning och rekrytering (Kompetensföretagen, 

2018a). Bemanningsanställda är ofta inhyrda på kortare uppdrag, vilket kan uppfattas 
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som att de är tillfälligt anställda. I Sverige har dock de flesta inhyrda en 

tillsvidareanställning enligt kollektivavtal hos bemanningsföretaget oavsett 

uppdragslängd hos kundföretagen (Larsson, 2017) och samtliga bemanningsföretag som 

är medlemmar i Kompetensföretagen tecknar kollektivavtal för sina medlemmar 

(Kompetensföretagen, 2018a). 

 

Den svenska bemanningsbranschen omfattas av Lagen om anställningsskydd (LAS) och 

den normala anställningsformen är tillsvidareanställning, även för inhyrda (Håkansson 

et al., 2013). Det finns bara ett fåtal andra länder (bland annat Nederländerna och 

Portugal) som tillämpar tillsvidareanställningar i samma bransch, och då under speciella 

villkor. I Sverige har de anställda också rätt till garantilön under perioder då de inte är 

uthyrda till företag, och dessa förutsättningar är lika oavsett bemanningsföretag. I USA 

däremot kan det finnas stora skillnader mellan stora och små bemanningsföretag. Där de 

stora företagen erbjuder långa uppdrag och kvalificerad personal, medan de små kan 

hyra ut på mycket korta uppdrag och använda metoder som tummar på vad som är 

lagligt. I Australien finns ingen lagstiftning alls, så där får enskilda stater reglera 

branschen själva. (Håkansson et al., 2013) 

 

2.2 Personalinhyrning 

Bemanningsföretagen (nuvarande Kompetensföretagen) gav 2010 ut allmänna 

bestämmelser om personalinhyrning. Där förklaras begreppet personalinhyrning som ett 

”affärsmässigt och rättsligt förhållande mellan leverantör och kund”. Ett sådant 

förhållande innebär att ett kundföretag anlitar en leverantör (bemanningsföretag) till att 

anställa personal utifrån deras preferenser gällande bland annat utbildning och 

bakgrund. Leverantören hyr sedan ut personalen till kundföretaget, där den inhyrda 

personalen utför arbete i kundens verksamhet. Där ansvarar kundföretaget för att den 

anställda personalen introduceras ordentligt i arbetet och får den information och 

eventuella utrustning som krävs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Kunden 

ansvarar också för den inhyrde på samma sätt som den egna personalen, men 

leverantören har fortfarande arbetsgivaransvar och ansvarar för exempelvis pension, 

avgifter, försäkringar och lön. (Bemanningsföretagen, 2010). Ett sådant triangulärt 
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förhållande mellan organisation, anställd och ledning kan innebära vissa konsekvenser 

för den inhyrdes arbetsmiljö och relation till de båda parterna. Det kan innebära 

svårigheter att skapa gemenskap i organisationen på arbetsplatsen för både inhyrda och 

ordinarie personal, vilket kan leda till ojämlikheter mellan dem. (Augustsson & 

Olofsdotter, 2008)  

 

2.3 Branscher som använder personalinhyrning 

I dagsläget är personalinhyrningen utbredd i många branscher, något som inte var lika 

vanligt i början av 1990-talet, då bemanningsbranschens uthyrningsområden var mer 

centrerade kring administrativa arbeten (Håkansson, 2016; Kompetensföretagen, 

2018b). I Kompetensföretagens fjärde kvartalsrapport 2018 redovisades omsättningen 

från respektive yrkesområde bland medlemsföretagen under året. Där framkom att 

industri och tillverkning utgjort störst del av omsättningen med 31 procent, lager och 

logistik med 20 procent, följt av IT samt kontor och administration med 11 procent 

vardera. Dessa fyra branscher stod i slutet av 2018 ensamma för 72 procent av 

omsättningen bland totalt 13 av de yrkesområden som finns representerade bland 

Kompetensföretagens medlemmar. (Kompetensföretagen, 2018b) De senaste åren har 

även skett en ökning inom hälso- och sjukvårdsbranschen, där allt fler arbetsplatser hyr 

in vårdpersonal. Ökningen tycks bland annat bero på ökat vårdbehov, stora 

pensionsavgångar och att bemanningsföretagen ofta erbjuder högre löner. (SKL, 2018) 

 

2.4 Orsaker till att hyra in personal 

Det finns ett flertal skäl till att företag väljer att hyra in personal, vilka i regel baseras på 

arbetsgivarens behov. En vanligt förekommande anledning är att den inhyrda 

personalen behövs för att ersätta tillfälligt frånvarande ordinarie personal. I dessa fall 

används inhyrd personal för att uppnå stabilitet, genom att exempelvis återställa 

bemanningsbehovet på arbetsplatsen, så att tillräckligt många anställda arbetar varje dag 

trots att viss ordinarie personal är frånvarande. Personalinhyrning kan även vara ett 

alternativ vid behov av flexibilitet på arbetsplatsen, då personal hyrs in utöver den 

ordinarie personalen för att stärka upp i perioder med extra mycket arbete eller 

produktion. (Furåker, Håkanson, & Karlsson, 2007) 
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Ibland används personalinhyrning också strategiskt, då företag hyr in personal 

kontinuerligt. Det görs ofta för att skapa en personalreserv, både för att slippa säga upp 

den egna personalen när behovet minskar, men också för att enkelt kunna ta in extra 

personal vid ökat behov. (Holst, Nachtwey, & Dörre, 2010) En sådan anställning kan 

dock vara problematisk för de som anställts i reserv, då de i regel utför samma arbete 

som ordinarie personal, men kan ha kontrakt som går att säga upp med kort varsel. 

Något som kan innebära stor osäkerhet. (Håkansson, 2016) 

 

2.5 Personalinhyrnings påverkan på hälsa 

Det finns flera faktorer som kan påverka inhyrdas fysiska och psykiska hälsa i arbetet. 

Begreppet hälsa definieras enligt WHO, där hälsa inte bara är frånvaro av sjukdom eller 

andra åkommor, utan samspelet mellan mentalt, fysiskt och socialt välmående (World 

Health Organization, 2014). Några av dessa faktorer kan vara att inhyrda ibland 

behandlas orättvist i förhållande till ordinarie anställda. I många fall arbetar de under 

stressiga förhållanden, och har ibland också färre förmåner som tillgång till 

hälsofrämjande aktiviteter och arbetsmiljöutbildning, vilket kan utgöra en hälsorisk. 

(Hünefeld et al., 2019) Även social gemenskap som är en trivselfaktor i arbetslivet, kan 

ha inverkan på hälsa då den sociala situationen för inhyrda kan skilja sig från ordinarie 

anställda. Vissa upplever sig som främlingar på arbetsplatsen, de är delaktiga men inte 

accepterade. (Augustsson & Olofsdotter, 2008) Det finns till exempel personal som 

varit inhyrda på arbetsplatser i åratal men aldrig deltagit i ett veckomöte då ordinarie 

personal inte ansett att de behöver, och inhyrda som får ta assistentroller i arbetet trots 

att de har högre utbildning och befogenhet till vissa uppgifter än ordinarie personal 

(Augustsson, 2014). Samtliga nämnda faktorer kan bidra till utanförskap hos de inhyrda 

(Augustsson, 2014; Garsten, 1999). Frivillighet och arbetstillfredsställelse kan inverka 

på inhyrdas hälsa, i och med att tillfredsställelse och trivsel på arbetet är viktiga 

komponenter för psykisk hälsa och ansträngning relaterad till arbete (Hünefeld et al., 

2019). Ytterligare förhållanden som kan påverka hälsan negativt i rollen som inhyrd är 

obalans mellan arbetskrav och beslutsmöjligheter samt ansträngning och belöning och 

även orättvisa inom organisationen (Hünefeld et al., 2019; Karasek, 1979). Detta kan 

innebära stress hos de inhyrda, som påverkar deras psykiska hälsa negativt, men även 

den fysiska vid tillfällen då arbetssäkerheten inte prioriteras lika för alla (Galais & 
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Moser, 2009; Hünefeld et al., 2019).  

 

2.6 Att arbeta som inhyrd - frivilligt eller ofrivilligt? 

Begreppet frivillighet innebär i vilken omfattning personer anställda av 

bemanningsföretag och inhyrda till kundföretag själva har valt och föredrar sin 

anställningsform. Det i motsats till en ofrivillig arbetstagare som skulle föredra en 

permanent anställning hos ett företag. (Espada & Chambel, 2013; Muzzolon, Spoto, & 

Vidotto, 2015) Frivilliga motiv till att arbeta som inhyrd kan exempelvis vara 

flexibilitet, något som kan ge extra tid för anställda med familj och barn, eller 

tidskrävande fritidsintressen, samt möjlighet till extra inkomst. Det är också vanligt att 

arbeta som inhyrd för att utöka sin arbetslivserfarenhet. (Bernhard-Oettel, Isaksson, & 

Bellaagh, 2008; Bidwell et al., 2009; De Jong & Schalk, 2010) I vården är några 

attraktiva anledningar att byta från landsting till bemanningsföretag bland annat 

arbetsmiljö, lön och att kunna styra mer över sin tid (Arbetsförmedlingen, 2018). 

Mindre frivilliga eller ofrivilliga motiv till arbete som inhyrd är eventuell brist på andra 

alternativ, där individen arbetar som inhyrd för att slippa arbetslöshet. Det kan då vara 

ett sätt att stanna på, eller ta sig tillbaka in på arbetsmarknaden tills något permanent 

dyker upp. Många tar också anställning i förhoppning om att antingen bli anställd hos 

kundföretaget självt, eller som ”språngbräda” mot tillsvidareanställning. (Bernhard-

Oettel et al., 2008; De Jong, De Cuyper, De Witte, Silla, & Bernhard-Oettel, 2009; De 

Jong & Schalk, 2010) Frivilliga anställda har generellt uppvisat större 

arbetstillfredsställelse än ofrivilliga bland både inhyrda och permanent anställda 

(Krausz, Brandwein, & Fox, 1995).  

 

Det har gjorts mycket forskning internationellt som mer eller mindre blandat in 

frivillighet, men likt den svenska forskningen finns det mycket som är gammalt. Utöver 

det undersöker många bara frivillighet till specifika delar av arbetet och en total 

fördelning redovisas sällan. Det är också svårt att avgöra hur många inhyrda som är 

frivilliga eller ofrivilliga till sin anställning. I studien av Krausz, Brandwein, & Fox, 

(1995) som gjorts på 86 respondenter är det drygt hälften som uppger sig vara 

ofrivilliga till sin anställning, den är dock över tjugo år gammal. Ett mönster som 
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däremot är tydligt förekommande i många studier, ny som gammal, är att frivillighet 

tycks ha ett positivt samband med arbetstillfredsställelse (Aletraris, 2010; Chambel & 

Castanheira, 2007; Ellingson et al., 1998; Isaksson & Bellaagh, 1999). 

 

2.7 Svensk forskning om personalinhyrning 

Många av de svenska studier som gjorts på personalinhyrning berör frivillighet antingen 

som en liten del, eller inte alls. Bland de studier som gjorts förekommer bland annat 

studier av Augustsson (2014) samt Augustsson och Olofsdotter (2008) som undersökt 

skillnader i arbetsrelaterat lärande mellan ordinarie och inhyrd personal på arbetsplatser 

och sociala skillnader mellan dessa på arbetet. Ett spår som även berörs av Garsten 

(1999). Isaksson & Bellaagh (1999) har gjort en av de studier som undersöker 

frivillighet och ofrivillighet i att arbeta som inhyrd, men det är endast en mindre del 

som berörs bland flera andra ämnen som otrygghet i anställningen, stöd från 

uthyrningsföretag och arbetstillfredsställelse. Dessa studier utgör endast ett fåtal och 

innefattar inte de nyaste publikationerna, men de kan ge en antydan om vad som har 

berörts tidigare, och möjligen också om att det finns mer att undersöka på området. 

Artiklar som studerat bemanningsbranschens utveckling i Sverige förekommer i 

huvudsak på svenska, både i denna studie och vid de sökningar som gjorts. Många 

referenser är också tämligen gamla, från slutet av 90- och början på 00-talet. Det beror 

på att få studier som berör Sverige har publicerats på engelska i internationella 

tidskrifter, samt att forskningen kring detta tycks ha gjorts i spridda perioder. Även i 

nya studier förekommer källor från 90- och 00-talet bland referenserna. För att undvika 

att basera bakgrunden på inaktuell forskning har de äldre studierna i den mån det varit 

möjligt jämförts och kombinerats med nyare publikationer och även med internationell 

forskning.  

 

2.8 Skalutveckling 

I och med bristen på nya studier på ämnet frivillighet eller ofrivillighet i arbete som 

inhyrd och även mer omfattande möjligheter att mäta detta, kan det finnas ett värde i att 

utveckla ett nytt frågeformulär för det. För att utveckla en skala eller frågeformulär 

behövs i regel en kombination av tekniker, tillgång till studiedeltagare, experter på 
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området samt att validitet måste kunna upprättas på ett eller annat sätt (Gehlbach & 

Brinkworth, 2011). DeVellis (2003) är en av flera som upprättat olika steg att följa vid 

utveckling av en skala, vilka använts som riktlinjer i denna studie. I korthet betonar 

dessa steg bland annat vikten av att specificera vad som ska mätas, att i början skapa ett 

stort urval av items som reflekterar skalans syfte då fler items tenderar att ge ett mer 

reliabelt resultat, samt att bestämma den svarsskala som ska användas (DeVellis, 2003, 

pp. 63–70). För att sedan ta reda på skalans relevans till det som ska mätas bör skalan 

utvärderas av personer med gedigen kunskap om ämnet. Ytterligare ett steg är att 

överväga att involvera särskilda items som ska hjälpa till i processen mot validering och 

att i så fall administrera skalan tillsammans med dessa items till ett urval av 

respondenter (DeVellis, 2003, pp. 85–90). Därefter ska items utvärderas och 

komprimeras till en slutgiltig skala samt att skalans längd ska optimeras (DeVellis, 

2003, pp. 90–97).  

 

En fungerande skala behöver också vara valid och reliabel. Reliabilitet inbegriper 

huruvida en undersökning är möjlig att upprepa på samma sätt vid andra tillfällen och 

av olika forskare och fortfarande kunna nå samma eller snarlika resultat. Det vill säga 

om undersökningen eller forskarna påverkas av tillfälligheter. Reliabilitet är särskilt 

intressant vid kvantitativa undersökningar där det är viktigt att ta reda på om ett mått är 

stabilt. (Bryman & Nilsson, 2018, p. 72) Det spelar ingen roll hur välfungerande skalan 

är om respondenterna inte förstått frågorna ordentligt. Varför det också är viktigt med 

validitet (Beatty & Willis, 2007). Validiteten bedöms baserat på om resultat och 

slutsatser som kommit fram vid en undersökning mäter det som avses mätas (Bryman & 

Nilsson, 2018, p. 72). Den utgår från skalans konstruktion och hur väl den antingen kan 

förutse särskilda händelser, eller hur den står i relation till mätningar från andra 

konstrukt (DeVellis, 2003, p. 49). För att uppnå validitet måste skalan också vara 

reliabel (Field, 2013, p. 13).  

 

2.9 Problemformulering 

Tidigare studier har visat att frivillighet i en roll som inhyrd har haft vissa samband med 

trivsel på arbetsplatsen, tillfredsställelse med stöd från arbetsgivare och möjlighet att 
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styra över egna uppdrag. Det gäller även självständighet och anknytning till 

kundorganisationen, medan ofrivillighet bland många tycks innebära en otrygghet i den 

rörliga arbetssituationen, där fler uppger sig vara benägna att sluta sitt arbete. (Isaksson 

& Bellaagh, 1999; Kalleberg et al., 2015) Det i sig är en fråga om 

arbetstillfredsställelse, som är en avgörande faktor för vår hälsa (Karasek, 1979). 

Frivillighet i arbetsrollen tas sällan hänsyn till i studier som undersöker hälsa och 

arbetstillfredsställelse hos inhyrda. Det är en nackdel då det hämmar möjligheten att 

analysera frivillighetens påverkan på hälsan i sådana arbetsgrupper. (Hünefeld et al., 

2019) Ett problem när vi vill undersöka frivillighet i valet av en anställning som inhyrd 

via bemanningsföretag, är att många studier som undersökt detta är internationella. De 

är därmed ofta gjorda i länder med annan reglering och villkor för bemanning än i 

Sverige (Håkansson et al., 2013). Det innebär att frågorna kan vara utformade på ett sätt 

som inte säkert fungerar optimalt i en svensk kontext, då vi i Sverige ofta tillämpar 

tillsvidareanställning även för bemanningsanställda. Av de svenska studier som berört 

detta är många också gamla eller har otillräckliga frågeställningar för att dra egentliga 

slutsatser om frivillighet i arbetet. Det innebär att det finns ett behov av att utveckla 

metoder eller frågeformulär som kan mäta frivillighet anpassat till bemanning i Sverige.  

 

3. Syfte 

Syftet är att utveckla, reliabilitetstesta och göra en preliminär validering av en skala 

passande i en svensk kontext, som kan mäta graden av frivillighet i en anställning som 

inhyrd via bemanningsföretag.  

 

4. Metod 

4.1 Design  

Studien har genomförts med mixad metod där skalan först prövats kvalitativt genom 

kognitiva intervjuer enligt ”Think-aloud” metod. Baserat på intervjuerna formulerades 

skalan om skickades ut som webbenkät till ett urval, varpå kvantitativa analyser av 

skalans reliabilitet och preliminära validitet kunde ske. Mixad metod valdes för att 

kunna genomföra användbara delar av både kvantitativ och kvalitativ metod, för att med 
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dessa gemensamt kunna söka svar på studiens syfte (Johnson & Onwuegbuzie, 2004).  

 

4.2 Urval 

Till intervjuerna baserades urvalet på ett målstyrt bekvämlighetsurval, där informanter 

sökts utifrån relevans till studiens syfte. Detta då forskaren i början av urvalsprocessen 

använt sig av sina sociala medier (LinkedIn och Facebook) för att i ett inlägg efterlysa 

frivilliga informanter (Bryman & Nilsson, 2018, p. 496). Det kan vidare ses som en typ 

av kedjeurval, i och med att förfrågan först gjorts tillgänglig för en begränsad grupp 

egna kontakter. De har sedan i sin tur kunnat sprida den vidare till sina kontakter och så 

vidare. (Bryman & Nilsson, 2018, p. 245) Facebook-inlägget delades fem gånger, och 

resulterade i nio rekommendationer och åtta personliga svar. Detta tillvägagångssätt var 

främst tänkt som ett första försök att nå ut till möjliga informanter alternativt någon med 

relevanta kontakter att tillfråga. Nästa steg hade varit att kontakta bemanningsföretag 

för möjlighet att få kontakt med eventuella informanter för intervju. Det behövdes dock 

aldrig då efterlysningarna på sociala medier gav tillräckligt många frivilliga. Urvalet 

utgjordes slutligen av fem informanter som är eller nyligen varit anställda av 

bemanningsföretag och uthyrda till kundföretag. Syftet med urvalet var att nå kunskap 

om hur informanter som arbetar eller arbetat som bemanningsanställda upplevde olika 

svarsskalor och förstod skalans items. Detta för att få inblick i hur skalan bör utformas 

för att förstås på bästa sätt och generera de svar som efterfrågas (Willis, 2015b).  

 

De inklusionskriterier som användes i båda urvalen var: (a) 

informanterna/respondenterna ska vara över 18 år; (b) arbetet ska vara deras primära 

inkomstkälla; och (c) anställningen måste innebära att de hyrs ut för att utföra arbete i 

ett kundföretag. Personer som endast arbetar som bemanningskonsulter vid sidan av 

annan sysselsättning som också genererar inkomst, samt personer som arbetar i själva 

bemanningsföretaget har exkluderats. 

 

Tabell 1. Kort bakgrundsinformation om de informanter som ställt upp på intervju och 

hur de kodats i resultatredovisningen. 
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 Informanter Kod 

1. Man, 25 år, Tillsvidareanställd (1 år och 8 månader) R1 

2. Man, 27 år, Visstidsanställd (6 månader) R2 

3. Kvinna, 22 år, Tillsvidareanställd (1 år) R3 

4. Man, 26 år, Visstidsanställd (2 år) R4 

5. Man, 25 år, Tillsvidareanställd (ca 4 år) R5 

 

Inför enkätutskicket kontaktades två konsultchefer vid olika bemanningsföretag för 

eventuell hjälp med att distribuera webbenkäten till ett antal bemanningskonsulter. De 

tillfrågades genom hjälp från egna kontakter. I slutänden skickades dock enkäten endast 

ut vid ett av de två bemanningsföretagen. 

 

4.2.1 Bortfall  

Det totala bortfallet för den kvalitativa delen av studien går inte att beräkna med 

säkerhet, i och med att förfrågan om att delta vid intervju delats offentligt på Facebook 

och Linkedin. Då Facebook-inlägget dessutom delats vidare fem gånger, är det omöjligt 

att veta exakt hur många som nåtts av förfrågan. Av de som svarat eller rekommenderat 

någon att ställa upp har bortfallet dock uppgått till totalt elva personer. Bland dem har 

sex personer blivit rekommenderade men inte svarat, en bad om mer information men 

återkom aldrig, fyra var först villiga att ställa upp men drog sig sedan ur, och en 

exkluderades på grund av att denne inte stämde in på gällande inklusionskriterier.  

Webbenkäten skickades ut till sammanlagt 77 bemanningskonsulter som alla var 

inhyrda vid ett och samma företag. Av dessa var det totalt 26 som valde att besvara 

enkäten vilket ger ett bortfall på 66 procent. 
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4.3 Litteratursökning 

Som grund för bakgrund och problemformulering genomfördes en litteratursökning. 

Den gjordes främst i databasen Scopus som är den största databasen för att söka 

citationer och abstrakt från Peer-Review granskad litteratur (ELSEVIER, 2018). De 

sökord som användes var; Agency work, Temporary Agency work, Voluntary och 

Involuntary. Dessa har använts i olika konstellationer för att finna många av de artiklar 

som använts (söksträngar finns redovisade i Bilaga 1). Utöver sökningarna har vissa 

artiklar funnits bland referenser eller citationer i andra artiklar, från kompletterande 

sökningar i Discovery och Google Scholar, samt genom rekommendationer från 

handledare. Vid de fåtal fall där träffmängden blivit allt för stor har sökningen 

begränsats till artiklar på engelska och ibland med dokumenttyp ”artikel” eller 

”journal”.  

 

4.4 Utformning av skalan 

I enlighet med de riktlinjer som finns i DeVellis (2003) olika steg för skalutveckling 

specificerades först vad som skulle mätas, baserat på studiens syfte (1). Därefter lästes 

artiklar om frivillighet och ofrivillighet till att arbeta som inhyrd för att ta reda på vilka 

möjliga frågor som ställts i dessa, alternativt vilka resultat som kommit fram. Med 

bakgrund i det har gamla items lånats och översatts, eller inspirerat till nya items (se 

Tabell 2), detta för att skapa ett stort urval av items som kan komma att användas i 

skalan (2). (DeVellis, 2003, pp. 63–70) Till en början formulerades många items till 

pilotenkätens tre avsnitt. Därefter slogs skalan samman till en och reducerades till totalt 

20 items relaterade till studiens syfte.  

 

Tabell 2. Skalans ursprungliga 20 items med referenser till de studier de inspirerats 

eller översatts från. 

Items Referenser 

1. Jag önskar ha flexibla arbetsdagar* 

3. Det ger mig en känsla av frihet** 

(Ellingson et al., 1998) 
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4. Det ger mig möjlighet att arbeta under en kortare 

tidsperiod** 

5. Jag uppskattar möjligheten att byta arbetsplats 

ofta* (variation) 

9. Jag har haft svårt att få en tillsvidareanställning på 

någon annan arbetsplats* 

15. Jag var tvungen att ta det här arbetet för att gå 

runt ekonomiskt* 

16. Det fanns få andra passande arbeten att söka* 

2. Jag vill kunna styra bättre över min egen tid 

11. Det ger mig en fot in på arbetsmarknaden 

(Bernhard-Oettel et al., 2008) 

6. Jag hoppas att arbetet som inhyrd konsult ska 

kunna leda till en anställning hos företaget jag är 

inhyrd till** 

19. Jag hoppas att något av kundföretagen jag blir 

uthyrd till ska vilja anställa mig 

(De Jong et al., 2009) 

7. Det är en bra möjlighet att utöka min 

arbetserfarenhet* 

10. Jag behövde ett arbete och det var det arbete jag 

blev erbjuden* 

17. Jag har känt mig tvungen att ta arbetet jag har i 

nuläget* 

18. Jag vill egentligen inte arbeta som inhyrd 

bemanningskonsult* 

(De Jong & Schalk, 2010) 

8. Jag valde arbetet endast för lönen** 

13. Jag har den typen av anställningskontrakt jag 

önskar** (tillsvidare/visstid etc.) 

14. Jag har den typ av arbetsgivare jag önskar** 

(bemanningsföretaget) 

(Chambel & Castanheira, 

2007) 

12. Jag föredrar den anställning jag har framför en 

tillsvidareanställning direkt hos ett företag**   

(Kalleberg et al., 2015)** 
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20. Jag vill hellre ha en traditionell anställning direkt 

i det företag där jag utför mina arbetsuppgifter* 

(kundföretaget) 

(Isaksson & Bellaagh, 1999; 

Svensson, 2015) 

* = Inspirerats av liknande frågor eller utifrån studieresultat  

** = Direktöversatt från originalstudien med endast viss modifiering för att passa 

skalan och aktuell kontext. 

 

I nästa steg bestämdes den svarsskala som ska användas för att besvara items (3). Först 

formulerades tre alternativa svarsskalor att besvara enkäten med, en dikotom skala och 

två olika likert-skalor. Dessa användes som underlag i de kognitiva intervjuerna, där 

informanterna fick besvara och utvärdera skalorna (4). I detta steg har även ytterligare 

steg enligt Willis (2015b) använts (Se datainsamling.). Informanterna fick dela sina 

upplevelser av både skalor och items för att se dess relevans till syftet, svaren användes 

sedan för att välja den skala som lämpade sig bäst för att besvara enkäten. Vidare 

inkluderades också ett index med frågor om arbetstillfredsställelse för att kunna 

korrelera mot enkätens items (5). Detta är items som kan hjälpa till att finna problem 

med skalan (exempelvis om respondenterna besvarar frågorna på ett sätt som inte är 

tänkt). En annan typ är items som kan hjälpa till att avgöra begreppsvaliditet. Skalan 

administrerades sedan tillsammans med valideringsitems till ett urval (6). Där är 

svårigheten främst att avgöra hur stort urvalet behöver vara. (DeVellis, 2003, pp. 85–

90). Efter dessa steg utvärderades items för att plocka ut de mest lämpliga att bilda den 

slutgiltiga skalan (7), vilket också innebar en optimering av skalans längd (8) När det 

finns en större mängd items som visar tillräcklig reliabilitet är det viktigt att avväga hur 

lång eller kort skalan ska vara och hur beslut att eventuellt ta bort items påverkar 

skalans reliabilitet. (DeVellis, 2003, pp. 90–97) 

 

4.5 Datainsamling 

I ett första steg genomfördes en pilotintervju där enkäten var uppdelad i tre delar med 

liknande items, men med tre olika svarsskalor. Genom intervjun framkom bland annat 

vilka items och vilken svarsskala informanten fann enklast att förstå och besvara, samt 

några funderingar kring formuleringar och upplägg. Utifrån det omarbetades 



 

14 

 

enkätdesignen till en sammanhängande skala med de 20 items som varit mest effektiva 

och berörde frivillighet och ofrivillighet i arbetet som inhyrd. För att pröva enkäten 

ytterligare placerades dessa items i tre likadana frågeformulär, uppdelade med de tre 

olika svarsskalorna som fanns i den första enkätversionen. I den första varianten kunde 

informanterna endast svara Ja eller Nej på frågorna, i den andra värderades hur stor 

betydelse samtliga items haft för deras val av arbete med skala ett till sex (1 = Ingen 

betydelse och 6 = Mycket stor betydelse), och i den tredje skulle varje item graderas på 

en skala från ett till fem (1 = Instämmer inte och 5 = Instämmer helt).  

 

I nästa steg genomfördes fem enskilda kognitiva intervjuer enligt ”Think aloud-metod” 

som spelades in, där enkäterna med de olika svarsskalorna administrerades till 

informanterna en i taget. Syftet med kognitiv intervjumetod och att tänka högt var att 

utöver svaren på frågorna få fram information om tankarna bakom svaren (Willis, 

2015b); exempelvis hur informanten har konstruerat sina svar, tolkningsförklaringar, 

eventuella svårigheter vid besvarandet och övriga omständigheter som svaren grundat 

sig i. Forskaren fanns med för att underlätta för informanterna i förmedlingen av sina 

tankeprocesser, genom att uppmana till att tänka högt och vid behov ställa följdfrågor 

om hur de kommit fram till svaren. (Willis, 2015b) Då alla tre enkäter innehöll samma 

items, fick informanterna efter varje enkät även ta ställning till hur det var att besvara 

frågorna med respektive svarsskala och i slutet fick de välja vilken de upplevt bäst 

besvarat frågorna som de önskat. Detta gjordes för att urskilja och eliminera eventuella 

problem med frågorna för att finna mer ideala formuleringar (Beatty & Willis, 2007). 

Intervjuernas längd varierade mellan 20 och 37 minuter och inspelningarna 

transkriberades i direkt eller nära anslutning till att intervjuerna genomförts. 

 

För att senare i processen kunna validera skalan lades fyra valideringsitems till som ett 

eget index i den slutgiltiga skalan, inför utskicket av webbenkäten. Dessa har tagits ur 

COPSOQ II-enkäten, som är ett instrument för att bedöma psykosocial arbetsmiljö på 

arbetsplatser och grundas på empirisk forskning och teorier om olika psykosociala 

faktorer i arbete (Berthelsen, Westerlund, & Søndergård Kristensen, 2014). De items 

som använts kommer från kategorin ”Psykosocial arbetsmiljö och 

arbetstillfredsställelse”. Där har endast det mindre avsnittet lånats, som handlar om hur 
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tillfredsställd en person är med sitt arbete i allmänhet utifrån fyra påståenden. De har 

sedan har använts i denna studie för att ta reda på om respondenternas svar på frågor om 

frivillighet respektive ofrivillighet har något samband med hur de svarar på frågor om 

arbetstillfredsställelse. COPSOQ-indexets har fem svarsalternativ som går från mycket 

tillfredsställd (1) till mycket otillfredsställd (5), vilket innebär att dessa går i motsatt 

riktning från den nya skalan. 

 

Intervjusvaren användes som grund för att revidera skalan och konstruera den till sitt 

slutgiltiga format, där också COPSOQ-indexet lagts till. Därefter sammanställdes den i 

ett Google formulär och skickades som webbenkät till en konsultchef på ett större 

bemanningsföretag som i sin tur vidarebefordrade den till ett antal bemanningskonsulter 

inhyrda vid ett stort industriföretag. I ett första utskick nåddes 55 konsulter av enkäten, 

varav 13 besvarade den. Efter tre dagar skickades en påminnelse ut, vilket genererade i 

ytterligare sju respondenter. När enkäten varit öppen i totalt en vecka skickades den ut 

till 12 nya konsulter då antalet svarande stannat av. Av dessa valde ytterligare sex 

personer att besvara enkäten och när totalt 26 svar inkommit stängdes enkäten, den hade 

då varit öppen i tio dagar. 

 

4.6 Analys 

Vid analysen av informationen från de kognitiva intervjuerna genomfördes 

textsummering av de transkriberade intervjutexterna. Det genererade i att vissa 

dominanta motiveringar och slutsatser upptäcktes, samt att problem och möjligheter 

med skalan kunde uppmärksammas. Syftet med analysmetoden var att avgöra 

överensstämmelsen mellan forskarens egna avsikter och frågornas funktion utifrån 

informanternas observationer och därigenom kunna bedöma den gemensamma 

förståelsen i frågorna. (Willis, 2015a) Det första steget i analysen var att lyssna på 

inspelningarna och läsa igenom den transkriberade intervjutexten. Utifrån dem 

sammanställdes informanternas svar på hur de upplevt de olika svarsskalorna. Därefter 

ställdes svarsskalorna mot varandra och olika synpunkter om svårigheter och 

möjligheter med de olika alternativen plockades ut, för att ta reda på vilken skala som 
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tagits bäst emot av informanterna. Varpå en slutgiltig svarsskala kunde väljas ut. 

 

Vidare gjordes ytterligare en sammanställning av informanternas svar och tolkningar av 

varje item, där framträdande svar och reaktioner markerades ut. Detta för att finna 

eventuella problem med något item som exempelvis resulterat i skilda tolkningar från 

informanterna. Tvetydiga items riskerar att ge svar som inte stämmer överens med 

övriga items och hotar därmed skalans reliabilitet. Feedback från informanterna hjälpte 

också till att identifiera om ett item riskerade att förolämpa eller exkludera någon, eller 

om det fanns upprepningar där ett item kunde exkluderas. Därmed gav analysen 

möjlighet att revidera samtliga items så att de passade inför den slutgiltiga versionen. 

(Knafl et al., 2007) Skalan komprimerades först från 20 items till 12 och utökades sedan 

med fyra redan validerade items från den svenska COPSOQ II-enkäten för att 

möjliggöra undersökning av begreppsvaliditeten (Berthelsen et al., 2014).  

 

Skalans reliabilitet och begreppsvaliditet analyserades utifrån tester gjorda i IBM SPSS 

Statistics, bland annat med hjälp av Cronbach’s Alfa och interna korrelationer mellan 

items. Detta för att finna eventuella items som inte korrelerar starkt nog med index till 

exempel. (Clark & Watson, 1995) Begreppsvaliditeten (relationen mellan svaren på 

ursprungliga items och COPSOQ-indexet) testades med bland annat Spearman’s 

korrelationstest. Syftet med detta var att ta reda på om den nya skalan beter sig på 

samma sätt som det validerade indexet och genererar liknande svar (DeVellis, 2003, p. 

53), samt att se om resultaten följer de mönster som setts i tidigare studier. 

  

4.7 Etiska överväganden 

Studien har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska huvudkrav. I 

enlighet med informationskravet informerades informanterna om studien både vid 

kontakttillfället och innan intervju (se Bilaga 2). Respondenterna informerades genom 

informationsbrev i anslutning till webbenkäten (se Bilaga 3). Där framgick syftet med 

studien, hur den skulle användas samt eventuell information som kunnat påverka 

informanternas vilja att medverka. Utifrån samtyckeskravet klargjordes att medverkan i 

studien var frivillig och att informanten hade rätt att avbryta medverkan när de ville utan 
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påföljder och webbenkäten kunde avbrytas när som helst innan den skickats in, utan att 

svaren registrerades. Vidare framgick att information från intervjuerna behandlas och 

rapporteras med största möjliga konfidentialitet, så att ingen kan identifieras av 

utomstående. Samt att uppgifterna förvaras oåtkomligt för obehöriga att ta del av. 

Slutligen informerades enligt nyttjandekravet att inga insamlade personuppgifter får 

användas eller lånas ut till andra i exempelvis kommersiellt eller icke-vetenskapligt 

syfte. (Vetenskapsrådet, 2002)  

 

5. Resultat 

Resultatet är uppdelat i en kvalitativ del som är baserad på de kognitiva intervjuer som 

gjorts och en kvantitativ del som innehåller resultat från enkätutskicket. I den kvalitativa 

delen redovisas de resultat som lett fram till enkätens slutgiltiga utformning och den 

kvantitativa delen visar på enkätens funktion. 

 

5.1 Kognitiva intervjuer 

Vid intervjuerna presenterades 20 items i tre enkäter med olika svarsskalor, där samtliga 

items var desamma i alla tre enkäterna. Enkäterna besvarades genom att informanterna 

fick tänka högt och berätta om resonemangen kring sina svar.  

 

5.1.1 Svarsskalor 

Den första enkäten som presenterades hade svarsalternativ där det endast gick att svara 

Ja eller Nej. Den möttes av blandade åsikter hos informanterna vid frågan om hur de 

upplevt att det varit att besvara enkäten på det sättet. Samtliga upplevde den tämligen 

enkel att besvara även om några menade att de saknade något. Två av informanterna var 

mycket positiva till skalan och saknade ingenting för att kunna besvara frågorna utifrån 

sina åsikter. 

”Nämen jag tycker det var...  jag tycker det var bra. Alltså det är ju, det är ju 

frågor där man står antingen på ena sidan eller andra sidan oftast.” (R5) 
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”Mm... Nej jag gillade den här faktiskt... […] ofta så är det ju ja eller nej 

liksom. Så det blir... tydligt på nåt sätt.” (R3) 

 

En annan informant menade att det skulle vara lättare om det fanns fler svarsalternativ, 

exempelvis en skala, så att svaren inte blir lika definitiva. En upplevelse som också 

delades av flera: ”Ja det ger ju ett rakt svar, men det kanske inte är min… klara åsikt 

varje gång.” (R4). En av dem gav också exempel på vad som saknades med 

svarsalternativen: 

”Det hjälpte att kunna berätta hur jag tänkte under tiden, eh... men ibland 

känner man kanske att det skulle behöva […] ha nånting mer man kanske 

kunde... [välja] nånting mittemellan, för det är inte alltid ja eller nej” (R1) 

Endast en av de fem informanterna föredrog Ja och Nej som svarsalternativ framför de 

andra svarsskalorna som presenterades vidare under intervjuns gång.  

 

I det andra enkätalternativet skulle informanterna besvara enkäten utifrån hur stor 

betydelse olika skäl till bemanningsarbete haft för att de valt att arbeta som inhyrda via 

bemanningsföretag på en skala ett till sex (1 = ingen betydelse och 6 = mycket stor 

betydelse). Samtliga fem informanter upplevde skalan svår att ta ställning till både i 

allmänhet och i jämförelse med Ja och Nej-alternativet. Anledningar till det var bland 

annat att skalan inte upplevdes stämma särskilt väl ihop med vissa items, krävde mer 

eftertanke och var svårare att ta till sig. Några andra saker som lyftes var också att 

begreppet betydelse var väldigt abstrakt och svårt att mäta samt avsaknad av en starkare 

betonad motsats än ”ingen betydelse”. 

”Men... att välja extremer, ingen betydelse eller JÄTTEstor... eller mycket stor 

betydelse. För mig känns det som att det ska mycket till för att man ska vilja gå 

till en extrem” (R1) 

 

” Jag ville kunna ha liksom nåt åt det andra hållet också. Är du med? Alltså att 

det är en i mitten, ’ingen betydelse’... så kan jag välja både uppåt och neråt.” 

(R2) 

Två av informanterna nämnde också att betydelsen kan skifta från dag till dag eller 

mellan situationer och att, ”betydelse... det blir nästan svårt att definiera hos sig själv” 
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(R3). Över lag upplevdes skalan som krånglig, och flera informanter talade om 

svårigheter att bestämma eller förstå om de skulle välja en etta eller en sexa för att 

besvara frågan så som de önskade. Ingen av informanterna föredrog den typen av skala 

för att besvara enkäten över de andra två alternativen.  

 

I den tredje och sista enkäten fick informanterna gradera sin inställning till samtliga 

items påståenden på en skala mellan ett till fem, där 1 stod för ”instämmer inte” och 5 

för ”instämmer helt”. I slutet av varje enkät ställdes frågan hur de tyckt att det fungerat 

att besvara alla items med respektive skala. Fyra av fem informanter angav att de tyckte 

att den sista skalan var enklast att besvara, med beskrivningar som bland annat att ”Det 

blir mer svart på vitt såhär... jamen, håller jag med? Ja. Håller jag inte med? Nej, 

liksom.” (R3) och även med vissa funderingar kring varför det varit så: 

”Aaa, jag tyckte det var enklare att sätta med den här […]. Det tyckte jag… Sen 

om det är för att jag har förstått frågorna bättre, eller att jag har jobbat med 

frågorna mer nu direkt... att jag tänker snabbare på dom. Eller om det faktiskt 

är skalan... eller om det är att jag har själv... varit mer i kontakt med den här 

skalan förut.” (R1) 

 

Den informant vars meningar skilde sig från de andra fyra informanternas, var i grunden 

enig med de andra om att skalan var enkel att använda, men föredrog i att besvara 

enkäten med Ja eller Nej. Informanten menade att frågorna var så pass enkla att ta 

ställning till att några andra svarsalternativ inte var nödvändiga och även att risken att 

den som svarar gör val av bekvämlighet bör minska med få svarsalternativ.  

 

5.1.2 Items 

Två av informanterna inledde intervjun med att påpeka att de upplevde de första tre 

frågorna som rörde flexibla arbetstider, att kunna styra över sin tid och känsla av frihet 

gick ihop med varandra, eller att de upplevde att de hade ungefär samma innebörd. 

Ytterligare två besvarade frågorna i åtminstone en av de tre enkäterna som en serie, där 

de besvarade en av frågorna och gick sedan vidare till nästa som en fortsättning på det 

första svaret: 
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”Jag vill kunna styra bättre över min egen tid… Näej, jag… rättar mig lättare 

om jag […] jobbar 8 till 16… För det är lättare för mig att planera. Och då ger 

det mig inte en känsla av frihet, utan det blir mer kaos i mitt liv… Om jag inte 

har fasta arbetstider” (R1) 

Två av informanterna upplevde även svårigheter med att definiera begreppet frihet i 

sammanhanget, ”Det ger mig en känsla av frihet […]. Själva jobbet eller att kunna… 

flexa i såna fall?” (R2). Det i samband med att enkätens första tre items hade så pass 

snarlik innebörd för informanterna, låg till grund för att dessa slogs ihop till ett nytt item 

som innefattade alla tre. ”Jag vill ha möjlighet att själv styra över när jag ska 

arbeta”. Det uppstod också vissa oklarheter kring påståendet ”Det ger mig möjlighet att 

arbeta under en kortare tidsperiod”, där en av informanterna tolkade det som att denne 

på en annan arbetsplats hade arbetat mer eller oftare än i det nuvarande arbetet som 

bemanningskonsult. Det förtydligades därför till ”Jag vill kunna arbeta under 

begränsade tidsperioder”. 

 

Två av informanterna uppmärksammade att några items var snarlika eller hade liknande 

innebörd och att de stundtals upplevde det som att de redan besvarat vissa av frågorna, 

men också att det gav möjlighet att reflektera över dem igen. 

”Jag valde arbetet endast för lönen och... jag var tvungen att ta det arbetet för 

att gå runt ekonomiskt. Det går ju till exempel att tolka som att det är ganska 

samma fråga. Men sen går det ju att vända på, det går ju att tolka som att det 

inte är samma fråga också. […] Och det är lite samma sak den här, jag har känt 

mig tvungen att ta arbetet jag har i nuläget, och […] jag var tvungen att ta det 

här arbetet för att gå runt ekonomiskt.” (R4) 

Med det i beaktande har de items som gällde lön och ekonomi, som nämns i citatet 

slagits ihop till ett item ”Jag behövde ett arbete för att få en inkomst”, som här också 

kortats ner och bytt formuleringar. Det gjordes för att förenkla och ta bort överflödiga 

ord som riskerar att leda till missuppfattning. Det tredje item som nämns i citatet har 

tagits bort helt. Utöver det har även flera items som upplevts krångliga, genererat 

samma typ av svar bland informanterna som andra items eller generellt inneburit samma 

sak, slagits ihop eller tagits bort. Några som tagits bort helt är de som handlar om att ha 
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den arbetsgivare och anställningskontrakt som önskas, då de visade sig vara tämligen 

irrelevanta och inte tillförde något av vikt för studiens syfte. Två som slagits ihop till ett 

item är de som anspelar på hopp om att det nuvarande arbetet ska kunna leda till arbete 

hos ett kundföretag, ”Jag hoppas att någon av de arbetsgivare jag blir uthyrd till 

ska vilja anställa mig direkt”. Alla items där formuleringen företag använts har också 

justerats till arbetsgivare, för att inte riskera att exkludera eventuella anställda inom 

offentlig sektor. Efter ytterligare feedback lades också ett item om kompetensutveckling 

till. Detta då det nämnts av informanterna i samband med arbetslivserfarenhet ”Alla 

jobb ger ju, viss nyttig kunskap… eller lärdomar som man tar med sig (R4)”, det kan 

kopplas till det item om att få in en fot på arbetsmarknaden och det återfinns i andra 

enkäter som behandlar arbetstillfredsställelse. Slutenkäten i sin helhet finns att se i 

Bilaga 5.  

 

5.2 Enkät 

Skalan skickades ut som webbenkät till en konsultchef vid ett bemanningsföretag som i 

sin tur distribuerade enkäten till ett antal konsulter via mail. Av de 26 respondenter som 

besvarade enkäten var 17 män (65,4 procent) och 9 kvinnor (34,6 procent) i åldrar 

mellan 20 och 59 år. Bland dessa fanns personer som varit anställda och arbetat som 

inhyrda från två veckor upp till 13 år varav 17 informanter var visstidsanställda och 9 

tillsvidare. Utifrån den frekvenstabell som tagits fram under nedanstående tester (se 

Bilaga 8, Tabell 11) tenderar respondenterna att instämma i högre grad med items 

relaterade till ofrivillighet (M=3.81, SD=.92) än frivillighet (M=2.95, SD=.76). 

5.2.1 Reliabilitetstest 

För att ta reda på om skalan mäter det som avses, testades om frivillighet och 

ofrivillighet i sammanhanget kunde associeras med arbetstillfredsställelse (via 

COPSOQ-index), på liknande sätt som i många internationella studier. För reda ut vilka 

items i den nya skalan som på ett tillförlitligt sätt mäter dessa variabler, genomfördes 

ytterligare en reliabilitetsanalys med alla övriga items. Då några items (5, 6, 9 och 11) 

var negativt ställda har dessa först vänts för att stämma ihop med övriga items där 

svarsskalan går åt motsatt håll. Det vill säga svarsalternativ 1 har ersatts av 5 och 2 av 4 

och så vidare, dessa har sedan markerats med ett R (se tabell 3). Alla items tillsammans 
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gav ett Cronbach’s α på .555 vilket innebär tämligen dålig reliabilitet, då ett godkänt 

Cronbach’s α ska ligga mellan .70 och .80 (Field, 2013, p. 712). I korrelationsmatrisen 

gick att se att alla items hade flera negativa eller mycket låga interna korrelationsvärden 

(under r=.3) mellan varandra, vilket tyder på mycket svaga korrelationer och tveksam 

intern konsistens (Field, 2013, p. 714). De negativa och mycket låga värdena 

markerades ut, för att sättas i sammanhang med övrig statistik som kom fram vid 

mätningen (se tabell 3) 

 

 Tabell 3. Korrelationsmatris för första mätningen av samtliga items 

Inter-Item Correlation Matrix 

 

Item 

1 

Item 

2 

Item 

3 

Item 

4 

Item 

5R 

Item 

6R 

Item 

7 

Item 

8 

Item 

9R 

Item 

10 

Item 

11R 

Item 

12 

Item 1 1,000 ,469 ,053 ,317 -,067 -,393 ,244 ,139 ,196 ,137 -,115 ,356 

Item 2 ,469 1,000 ,052 ,269 ,000 ,205 -,091 ,228 ,217 ,093 ,399 ,255 

Item 3 ,053 ,052 1,000 ,468 ,068 ,219 ,032 ,158 ,167 -,161 ,062 ,523 

Item 4 ,317 ,269 ,468 1,000 ,069 -,245 -,060 ,047 ,002 -,479 -,376 ,504 

Item 5R -,067 ,000 ,068 ,069 1,000 -,025 -,111 -,078 -,057 -,193 -,094 -,159 

Item 6R -,393 ,205 ,219 -,245 -,025 1,000 -,403 ,286 ,241 -,025 ,629 -,005 

Item 7 ,244 -,091 ,032 -,060 -,111 -,403 1,000 -,101 ,045 ,391 -,027 ,006 

Item 8 ,139 ,228 ,158 ,047 -,078 ,286 -,101 1,000 -,097 -,297 ,064 ,004 

Item 9R ,196 ,217 ,167 ,002 -,057 ,241 ,045 -,097 1,000 ,495 ,572 ,251 

Item10 ,137 ,093 -,161 -,479 -,193 -,025 ,391 -,297 ,495 1,000 ,593 -,061 

Item 11R -,115 ,399 ,062 -,376 -,094 ,629 -,027 ,064 ,572 ,593 1,000 -,007 

Item 12 ,356 ,255 ,523 ,504 -,159 -,005 ,006 ,004 ,251 -,061 -,007 1,000 

 

För att sedan fastställa vilka items som var särskilt svaga och kunde övervägas att tas 

bort helt, kontrollerades den totala statistiken för alla items och särskilt värdena för 

Item-Total korrelation samt hur skalans α påverkas om olika items tas bort från skalan. 

Där stack särskilt tre items ut (item 5R, 7 och 8) med värden på .009, .060 och -.130 (se 
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Bilaga 6, Tabell 4). Så låga värden tyder på att dessa items med fördel bör tas bort för 

att öka skalans reliabilitet (Field, 2013, p. 714). 

 

På grund av de otydliga och svaga korrelationerna mellan de flesta items som visas i 

korrelationsmatrisen beslutades att skalan istället skulle delas upp i två subskalor. Detta 

gjordes genom att items sorterades upp efter huruvida de i grunden var positivt eller 

negativt riktade till arbete som inhyrd och då är relaterade till frivillighet eller 

ofrivillighet. Av kvarvarande items delades skalan därför i en positiv skala bestående av 

item 1, 2, 3, 4, 10 och 12 och en negativ skala med item 6, 9 och 11 (hädanefter 

benämnda som skalan för frivillighet respektive ofrivillighet). Där användes items 

återigen i sin ursprungsform då dessa inte längre ställdes mot items med motsatt 

riktning. Item 10 visade dock negativ korrelation med övriga items i skalan för 

frivillighet och flyttades över till skalan för ofrivillighet, där den inverterades för att 

stämma överens med svarsriktningen och markerades med R (se Bilaga 7). Efter detta 

ökade den skalan för frivillighets Cronbach’s α till .684 och den ofrivilligas till α = .742 

vilket är närmast acceptabelt och strax över acceptabelt värde. I korrelationsmatrisen för 

skalan för frivillighet (se Tabell 5) går också att se färre låga korrelationsvärden och alla 

är positiva, och i skalan för ofrivillighet finns endast en negativ korrelation (Tabell 6) 

mellan item 6 och 10 som i princip är motsatser till varandra. Efter uppdelningen visade 

också samtliga Item-Total korrelationer värden över .3 i både skalan för frivillighet och 

ofrivillighet (se Bilaga 6, Tabell 7 och 8), vilket är ett godkänt värde på att items i 

skalorna korrelerar med varandra (Field, 2013, p. 713) till skillnad från när alla items 

fanns i samma skala. 

 

5.2.2 Validitet 

För att undersöka fördelningen gjordes först grafer (histogram) över varje skala (se 

Bilaga 8, Figur 1-3). Grafer säger dock mer vid stora sampel och då denna studie har ett 

mycket litet sampel genomfördes ytterligare tester för att fastställa fördelningen. Genom 

histogrammen finns det även risk att datan misstas för att inte vara normalfördelad 

innan det kunnat fastslås på annat sätt, då alla tre histogram är bimodala (tvåtoppiga), 

och har vissa utstickande värden. Därför har även tagits hänsyn till bland annat skevhet 
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(skewness) (Field, 2013, pp. 181–182). En normalfördelad skala ger (i SPSS) ett 

skevhetsvärde nära 0, i tabellen kan vi se att skalan för frivillighet har en skevhet på 

.136, COPSOQ-indexet .222 och skalan för ofrivillighet ett negativt skevhetsvärde på  

-.376. Ju längre skevhetsvärdet är från noll desto större är sannolikheten att datan är 

snedfördelad (Field, 2013, p. 182). I detta fall är värdena inte särskilt höga, men för att 

tydligare klargöra fördelningen har även ett Kolmogorov-Smirnov(K-S) och Shapiro-

Wilk test gjorts (se Bilaga 8, Tabell 12). COPSOQ-indexets värde i K-S testet, D(26) = 

.136, p = .200*, visar ingen signifikant avvikelse från en normalfördelning, vilket också 

gäller både skalan för frivillighet, D(26) = .112, p = .200* och skalan för ofrivillighet, 

D(26) = .151, p = .129. I K-S är data snedfördelat när testet är signifikant (p<.05), vilket 

inte är fallet för någon av skalorna i denna studie (Field, 2013, pp. 184–185).  

 

För att vidare testa begreppsvaliditeten hos skalorna när normalfördelningen testats 

genomfördes Spearman’s korrelationstest. Valet av test baserades främst på det 

småskaliga samplet, men kan också göras om variablerna inte är helt normalfördelade 

(Field, 2013, p. 271). Skalorna för frivillighet och ofrivillighet har var för sig korrelerats 

med COPSOQ-indexet med valt test, där även Bootstrap använts för att kunna beräkna 

ordentliga konfidensintervall (Field, 2013, p. 277).  

 

I Tabell 13 (Bilaga 9) går att se att arbetstillfredsställelse (COPSOQ) inte visar något 

signifikant samband med frivillighet, rs = -.204, 95% konfidensintervall [-.595, .234], p 

= .317 (Field, 2013, p. 288). Skalan för frivillighets negativa korrelationskoefficient rs = 

-.204 visar dock ändå att det finns ett negativt samband mellan dessa variabler, även om 

det är svagt. Då svarsskalan i COPSOQ-indexet går i motsatt riktning som skalan för 

frivillighet, där 1 är mycket tillfredsställd och 5 är mycket otillfredsställd, så innebär det 

en svag samvariation mellan hög frivillighet och hög arbetstillfredsställels och tvärtom. 

(Field, 2013, p. 267,277) Korrelationen mellan COPSOQ-indexet och skalan för 

ofrivillighet, visar en närmast obefintlig positiv korrelation, rs = .081, 95% 

konfidensintervall [-.320, .431], p = .695 (Field, 2013, p. 288). Det finns därmed ett 

minimalt, icke-signifikant samband mellan minskad arbetstillfredsställelse och ökad 

ofrivillighet (Bilaga 9, tabell 14) (Field, 2013, p. 267). 
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Med detta konstateras att validiteten är svag för båda skalorna, men särskilt hos skalan 

för ofrivillighet. Syftet med begreppet validitet är att ett instrument eller en skala ska 

mäta det som avser mätas, något som inte lyckats efterlevas med skalan för ofrivillighet 

i och med det nästan obefintliga sambandet, och endast i liten grad med skalan för 

frivillighet.  

 

6. Diskussion 

Syftet med studien var att utveckla, reliabilitetstesta och göra en preliminär validering 

av en skala passande i en svensk kontext, som skulle kunna mäta graden av frivillighet i 

en anställning som inhyrd via bemanningsföretag. I följande två avsnitt diskuteras 

forskningsresultaten och de metoder som använts i studien. Resultaten och de beslut 

gällande skalan som tagits baserat på dessa, diskuteras med anknytning till tidigare 

forskning. Vidare diskuteras även de metoder som använts och de styrkor och svagheter 

som visat sig.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Kognitiva intervjuer 

En del av huvudresultatet från intervjuerna var att fyra av fem informanter föredrog det 

tredje alternativet bland svarsskalorna, en likertskala med fem steg (instämmer inte, till 

instämmer helt). Det finns många åsikter om hur en skala bör utformas och inte 

beroende på vilken typ av items skalan innehåller. En fördel är om det finns många 

items (vilket varit fallet i denna studie) och att skalan har flera svarsalternativ. Om 

syftet är att skalan även i slutänden ska bestå av väldigt många items som täcker upp en 

stor mängd aspekter kring ämnet som undersöks kan det räcka med få svarsalternativ (Ja 

och Nej exempelvis), men om skalan ska ha få items är det bättre med en bredare 

svarsskala med möjlighet till variation. (DeVellis, 2003, pp. 74–75) Det i kombination 

med att endast en informant föredrog att endast ha Ja och Nej som svarsalternativ, låg 

till grund för att det alternativet uteslöts. 
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En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är informanternas möjlighet att göra 

meningsfull skillnad mellan svarsalternativ. En enkät vinner inget på en överdrivet stor 

svarsskala då det riskerar att inge en typ av falsk precision. (DeVellis, 2003, pp. 75–76) 

Därför testades två olika likertskalor med fem och sex svarsalternativ under de 

kognitiva intervjuerna. Informanternas möjlighet att göra skillnad på svarsalternativen 

kan också bero på svarsalternativens formulering. För vaga eller svävande alternativ 

som inte tydligt tar ställning till något, försvårar för informanten att välja. Ett exempel 

kan vara tvetydiga ord i svarsalternativen som exempelvis ”något” eller ”ganska”. 

(DeVellis, 2003, pp. 76–77) Det var något som också kom fram under intervjuerna när 

alternativ två av svarsskalorna behandlades. Några upplevde begreppet ”betydelse” 

svårt att definiera och ta ställning till, samt att de hade svårare att välja bland 

alternativen. Detta både för att de inte passade bra ihop med vissa items, men också för 

att alternativen inte var tydliga nog eller tog tillräcklig ställning.    

 

Gällande om antalet svarsalternativ ska vara jämt eller ojämnt finns också olika bud. 

DeVellis (2003) menar att inget nödvändigtvis är bättre än det andra, då ojämnt antal 

ger möjlighet att svara neutralt, som ”delvis”, eller ”vet ej”, medan ett jämt antal tvingar 

oss att välja sida även om ståndpunkten är tämligen svag. Det finns alltid en risk att 

neutrala alternativ används för att gardera sig eller undvika att svara ärligt. I detta fall 

valdes ändå en femgradig svarsskala, dels för att den upplevdes bäst bland 

informanterna och dels för att flera av dem önskade ett neutralt alternativ. Under 

intervjuerna märktes heller inga tendenser till att vilja använda alternativet på ett sätt 

som skulle kunna vara till nackdel för resultatet. De övriga fyra svarsalternativen 

tycktes också vara tillräckligt tydliga för att ta ställning till samtliga items. Den slutliga 

utformningen av items baserades på hur informanterna uttryckt sina svar kring frågorna 

under intervjuerna, om de uppfattats rätt, samt med feedback från en utomstående som 

kunde se på alla items med fräscha ögon. Att få ytterligare feedback utifrån var till stor 

hjälp för att inte fastna i tidigare formuleringar eller påverkan från de tidigare studier 

som influerat till skalan.  
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6.1.2 Enkät 

Att skalan som helhet når otillräcklig reliabilitet kan delvis ha att göra med det låga 

antalet respondenter. Utöver det har även skalans items en viss bredd, vilket visserligen 

kan innebära en mer valid mätning i en omfattande studie (vilket detta inte heller är) 

men på bekostnad av bättre reliabilitet. En snävare skala når ofta högre reliabilitet då 

fler items liknar och ligger nära varandra och har därmed stark intern konsistens. (Clark 

& Watson, 1995) Men intern konsistens uppnås också alltid på bekostnad av bredd, det 

är till exempel inte nödvändigtvis den skala som kombinerats av ”bäst” items som 

representerar det som önskar mätas. Det må vara de som korrelerar bäst med varandra, 

men det kan också innebära att de är allt för lika och att några items blir överflödiga till 

följd av det. (Clark & Watson, 1995) Att en skala inte beter sig som förväntat kan bero 

på flera saker, bland annat om samplet inte är representativt på något sätt (Clark & 

Watson, 1995), som här där det är väldigt litet och den testats i allt för liten omfattning. 

 

Även om reliabiliteten gick upp avsevärt vid uppdelningen av skalorna, så betyder inte 

det att det var optimalt ur alla synvinklar. Skalan för frivillighet har förvisso fem items 

som gör sig relativt bra tillsammans, men på det stora hela går det att ifrågasätta om de 

faktiskt täcker in tillräckliga aspekter som kan spela in i om respondenterna är frivilliga 

eller inte till sin anställning. På samma sätt kan skalan för ofrivillighets fyra items anses 

vara för svaga i och med att ett item som inkluderats i grunden är positivt till arbete som 

inhyrd. Det var dock nödvändigt för att kunna få fram resultat över hur respondenterna 

svarat, men till framtida studier skulle skalan för ofrivillighet behöva omstruktureras 

och kompletteras med fler items som faktiskt mäter ofrivillighet och som kan täcka fler 

aspekter som kan spela in i ofrivillighet. I nuläget är fördelningen av positivt respektive 

negativt riktade items i skalorna ojämt och de bör därför omfördelas vid eventuella 

framtida studier. Det går alltså att ställa sig kritisk till både val av items och även 

fördelningen mellan positivt och negativt riktade items i den ursprungliga skalan. 

 

Grundat på testerna som gjorts konstateras att begreppsvaliditeten inte är tillräcklig för 

skalorna. Det går dock ändå inte att fastställa om en skala har begreppsvaliditet baserat 

på endast en mätning, som i detta fall i korrelation med ett annat index med liknande 

variabler. Detta då det krävs ett flertal undersökningar för att ens påbörja en process mot 
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en ordentlig validering. (Clark & Watson, 1995) Det som gjorts i denna studie är därför 

i enlighet med syftet endast en preliminär validering, eller en början till processen.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Valet att använda mixad metod till denna typ av studie är en styrka i avseendet att det är 

möjligt att täcka och besvara syftet med mer bredd, i och med att två olika metoder 

används för att komplettera varandra (Johnson & Onwuegbuzie, 2004). Det ger 

möjlighet att överkomma svagheter hos den ena metoden med den andra och vice versa, 

exempelvis genom att få kvalitativa svar på hur informanter upplever de items som 

sedan ska skickas ut i en kvantitativ undersökning. Något som möjliggör att finna och 

åtgärda problem på ett sätt som är unikt för mixad metod. En stor svaghet med detta 

som framkommit under studiens gång är att det är mycket tidskrävande som ensam 

forskare (Johnson & Onwuegbuzie, 2004), något som särskilt påverkat administreringen 

av webbenkäten. 

Gällande det stora bortfall som beskrivs i metoden (cirka 66 procent) kan det vara 

viktigt att ta i beaktning att webbenkäten endast var öppen och möjlig att besvara i tio 

dagar, vilket är mycket kort tid. Det kan ha bidragit till att bortfallet blev så pass stort, 

då flera kan ha missat att läsa sin mail under den aktuella tidsperioden och därmed inte 

hunnit besvara den även om intresse funnits. Bortfallet behöver med andra ord inte bero 

på ointresse eller vägran att delta. Det fanns heller ingen möjlighet att endast besvara 

särskilt utvalda items, vilket tar bort risken för uteblivna svar som bidrar till ökat 

bortfall (Bryman & Nilsson, 2018, p. 241). Nackdelen är om respondenter väljer att inte 

svara alls på grund av enstaka items som de inte vill besvara. Det är också problematiskt 

att det inte går att veta varför de inte svarat, och om det finns skillnader mellan de som 

svarat och de som inte gjort det. Ju större bortfallet är desto större är risken för 

skevheter i resultatet. (Bryman & Nilsson, 2018, pp. 241 & 290) Vid framtida studier 

och i mån av mer tid är det därför fördelaktigt att skicka ut och hålla webbenkäten 

öppen under längre tid så att fler har möjlighet att svara. 

 

Den kvalitativa delen av studien med kognitiva intervjuer innebär en svaghet för 

framtida forskare i och med att kvalitativ forskning generellt är svår att replikera, då den 
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tenderar att vara ostrukturerad och påverkas mycket av aktuell forskare. Både 

informanterna och intervjuernas upplägg kan påverkas av forskarens personliga drag, 

vilket gör det närmast omöjligt att exakt replikera. (Bryman & Nilsson, 2018, p. 484) 

Utöver det är urvalet både väldigt litet och saknar tillräcklig spridning för att kunna vara 

representativt för den grupp som testats. Detsamma gäller den kvantitativa delen, då 

webbenkäten endast delats vid ett enda bemanningsföretag. Den har därför också enbart 

nått anställda vid ett företag, inom samma geografiska område. Men då studiens syfte 

inte var att dra några generella slutsatser för inhyrda i stort, utan att reliabilitetstesta och 

preliminärt validera en skala, är detta troligen viktigare att ha i åtanke vid eventuella 

fortsatta tester av skalan. Viktigt att poängtera är därför att resultatet inte är tillräckligt 

pålitligt för att dra egentliga slutsatser, särskilt då det är både svagt och spretigt. Studier 

som använts som inspirationskällor när skalan tagits fram är baserade på resultat från 

betydligt fler respondenter (Chambel & Castanheira, 2007; Ellingson et al., 1998; 

Isaksson & Bellaagh, 1999). Så även i den valideringsstudie som COPSOQ II-indexet 

hämtats från (Berthelsen et al., 2014), något som möjligen också kan ha bidragit till det 

spretiga resultatet. Det kan också vara relevant att överväga om respondenternas mycket 

varierande anställningsperioder kan ha påverkat resultatet. Det visar sig skilja över tolv 

år mellan den som arbetat längst som inhyrd (13 år) och den som arbetat kortast (två 

veckor), något som bör kunna ha inverkan på hur dessa personer upplever sitt arbete och 

varför de valt att arbeta som inhyrda. Det fanns en grundtanke om att använda ett 

inklusionskriterium där respondenten måste ha varit anställd i minst sex månader för att 

få delta, men detta fick uteslutas på grund av tidsbrist.   

 

Slutligen, för att utföra en mer omfattande skalutveckling och valideringsprocess hade 

resultatanalysen kunnat göras genom faktoranalys, men en sådan kräver ett minimum av 

mellan 200 till 300 respondenter för att kunna säkerställa ett resultat. Något som denna 

studie saknar med ett sampel på endast 26 respondenter. (Clark & Watson, 1995) Vid 

faktoranalys finns bättre möjlighet att genomföra mer ingående tester av reliabiliteten 

hos items. Till exempel genom ”split-half”-reliabilitet, där items slumpmässigt delas 

upp i två grupper för att därefter undersöka om respondenternas svar på den ena halvan 

beter sig likadant som svaren på den andra halvan när de jämförs. (Field, 2013, p. 708) 
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6.3 Slutsats 

Det mest framträdande resultatet i studien är att den ursprungliga skalans reliabilitet är 

otillräcklig, varför den delades upp i en skala för frivillighet och en för ofrivillighet som 

uppnådde närmast acceptabel och strax över acceptabel reliabilitet (α = .684 och α = 

.742). Även begreppsvaliditeten visade sig vara övergripande svag, men hos skalan för 

frivillighet finns dock ändå ett visst positivt samband mellan hög arbetstillfredsställelse 

och hög frivillighet i linje med tidigare studier (Chambel & Castanheira, 2007; Espada 

& Chambel, 2013; Isaksson & Bellaagh, 1999). Skalan för ofrivillighet visar däremot 

närmast obefintligt samband med arbetstillfredsställelse. Därmed går att fastställa en 

övergripande svag validitet, i och med att skalorna inte lyckas mäta det som avsetts på 

ett tillförlitligt sätt. Mycket i dessa svagheter kan troligen härledas från det att studien 

gjorts i minimal skala, och därmed på ett allt för litet och spretigt sampel som dessutom 

testats i för snäv utsträckning. 

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie avsåg utveckla, reliabilitetstesta och preliminärt validera en skala 

passande en svensk kontext för att ge möjlighet att mäta graden av frivillighet i att 

arbeta som inhyrd via bemanningsföretag. Då studien inte nått hela vägen fram, finns 

det goda förutsättningar att fortsätta på detta, förfina skalorna och låta dem genomgå 

mer omfattande undersökningar med större och mer representativt urval. Vid en 

tillräckligt stor studie skulle det som tidigare nämnt vara möjligt att genomföra 

exempelvis en faktoranalys. 

 

En förhoppning är, oavsett tillvägagångssätt att arbetet för att ta fram en skala för 

mätning av frivillighet och ofrivillighet i arbete som inhyrd fortsätter, då det är ett 

viktigt ämne och något som i stor utsträckning saknas i svensk forskning. 
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Bilaga 1 – Söksträngar 

1. TITLE-ABS-KEY ("Agency work" OR "temporary work agency" AND voluntary) 

2. TITLE-ABS-KEY ("agency work" AND involuntary)  

3. TITLE-ABS-KEY ("agency work" AND voluntary)  

4. TITLE-ABS-KEY (temporary AND work AND voluntary) AND (LIMIT-TO 

(LANGUAGE, "English")) AND ( LIMIT-TO (DOCTYPE, "ar")) AND (LIMIT-TO 

(SRCTYPE, "j")) 

5. TITLE-ABS-KEY (agency AND work AND voluntary OR involuntary) AND 

(LIMIT-TO (DOCTYPE, "ar")) AND (LIMIT-TO (LANGUAGE, "English")) 

 

När samma sökningar gjorts i Discovery har Peer-reviewed alltid kryssats i.  



 

 

Bilaga 2 – Missivbrev: intervju 

 

Till dig som arbetar eller nyligen arbetat som inhyrd bemanningskonsult 

Hej! 

Tack för att du kan tänka dig att bidra med dina erfarenheter till min studie. I arbetet 

med min magisteruppsats i arbetshälsovetenskap önskar jag att genom en kognitiv 

intervju få kunskap om din inställning till att arbeta som inhyrd via bemanningsföretag.  

Syftet med min studie är att utveckla en enkät som mäter inställning till att arbeta som 

inhyrd via bemanningsföretag.  

Du som deltagare behöver vara över 18 år och anställd av ett bemanningsföretag. 

Arbetet ska vara din primära inkomstkälla och anställningen måste innebära att du hyrs 

ut av ett bemanningsföretag för att utföra ditt arbete i ett kundföretag. 

Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när du vill välja att avbryta din medverkan 

utan påföljder. All information från intervjuerna kommer att avidentifieras och inga svar 

som används i studien kommer vara möjliga att koppla till dig och inspelningar och 

intervjutext kommer endast att hanteras av mig som uppsatsförfattare. Innan 

intervjutillfället bestämmer vi en lämplig miljö som passar dig där vi kan genomföra 

intervjun.  

Intervjun beräknas ta omkring 40 minuter. 

Har du några frågor kan du kontakta mig på telefon eller mail.  

Tack! 

Vänlig hälsning  

  

Hannah Wiklund 

Student vid Högskolan i Gävle. 

 

Kontakt 

Telefon: 0733-545610 

E-mail: hannahwiiklund@gmail.com 



 

 

Bilaga 3 – Missivbrev: enkät 

Hej! 

Tack för att du kan tänka dig att bidra med dina erfarenheter till min studie. I arbetet 

med min magisteruppsats i arbetshälsovetenskap genomför jag en enkätundersökning 

bland anställda i bemanningsföretag. 

 

Syftet med min studie är att utveckla en enkät som mäter inställning till att arbeta som 

inhyrd via bemanningsföretag.  

 

Du som deltagare behöver vara över 18 år och anställd av ett bemanningsföretag. 

Arbetet ska vara din primära inkomstkälla och anställningen måste innebära att du hyrs 

ut av ett bemanningsföretag för att utföra ditt arbete i ett kundföretag. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när du vill avbryta enkäten utan att dina 

svar registreras. Genom att skicka in enkäten samtycker du till att dina svar får användas 

i studien. Enkätsvaren kommer endast att hanteras av uppsatsförfattaren. All 

information som skickas in kommer att avidentifieras. Det kommer inte vara möjligt att 

koppla dina svar till dig. Enkäten kan besvaras via mobil eller dator och beräknas ta ca 5 

minuter. 

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta mig. 

E-mail: hannahwiiklund@gmail.com 

 

Tack! 

Vänlig hälsning 

Hannah Wiklund 

Student vid Högskolan i Gävle 



 

 

Bilaga 4 – Items efter revidering  

Tabell 3. Sammanställning av den slutgiltiga enkätens items efter revideringar och 

tillägg.  

Items 

1. Jag vill ha möjlighet att själv styra över när jag ska arbeta 

2. Jag vill kunna arbeta under begränsade tidsperioder 

3. Jag uppskattar möjligheten att ofta kunna byta arbetsplats 

4. Det är en bra möjlighet att utöka min arbetslivserfarenhet 

5. Jag har haft svårt att få något annat arbete 

6. Jag hoppas att någon av de arbetsgivare jag blir uthyrd till ska vilja anställa mig direkt 

7. Arbetet som inhyrd ger mig bättre betalt än en traditionell anställning direkt hos en 

arbetsgivare 

8. Jag behövde ett arbete för att få en inkomst 

9. Jag vill egentligen inte arbeta som inhyrd  

10. Jag föredrar att arbeta som inhyrd framför en traditionell anställning direkt hos en 

arbetsgivare    

11. Jag vill hellre ha en traditionell anställning direkt hos den arbetsgivare där jag också utför 

mina arbetsuppgifter  

12 Arbetet som inhyrd ger mig möjlighet att utveckla min kompetens 

Index från COPSOQ II på svenska 

13. Angående ditt arbete i allmänhet. Hur tillfredsställd är du med: 

Dina framtidsutsikter i jobbet?  

Fysiska arbetsförhållanden?  

Det sätt dina kunskaper används på?  

Ditt arbete som helhet, allt inräknat? 

 

 



 

 

Bilaga 5 – Webbenkät: Inställning till arbete som inhyrd 

bemanningskonsult 

Bakgrundsfrågor 

Ålder: _____________ 

Kön:  

○ Kvinna  

○ Man 

○ Annat 

Hur länge har du arbetat som inhyrd via bemanningsföretag? (vänligen ange i år och 

månader): ______________________ 

Vilken anställningsform har du? 

○ Tillsvidareanställning 

○ Visstidsanställning 

○ Annat: _______________________ 

 

Av vilken anledning har du valt att arbeta som inhyrd via ett bemanningsföretag? 

Följande frågor handlar om vilka faktorer som gjort att du valt en anställning i ett 

bemanningsföretag istället för en traditionell anställning där du är direkt anställd av det 

företag eller den organisation där du utför dina arbetsuppgifter.  

 

Ta ställning till nedanstående påståenden genom att ange på en skala 1-5 i vilken 

utsträckning de stämmer överens för ditt val av arbete. 1=Instämmer inte alls, 

5=Instämmer helt. 

1. Jag vill ha möjlighet att själv styra över när jag 

ska arbeta 

Instämmer inte ○  ○  ○  ○  ○ Instämmer helt 

2. Jag vill kunna arbeta under begränsade 

tidsperioder 

Instämmer inte ○  ○  ○  ○  ○ Instämmer helt 

3. Jag uppskattar möjligheten att ofta kunna byta 

arbetsplats 

Instämmer inte ○  ○  ○  ○  ○ Instämmer helt 

4. Det är en bra möjlighet att utöka min 

arbetslivserfarenhet 

Instämmer inte ○  ○  ○  ○  ○ Instämmer helt 



 

 

 

Angående ditt arbete i allmänhet. Hur tillfredsställd är du med: 

Ta ställning till nedanstående påståenden genom att ange på en skala 1-5: 

1=Mycket tillfredsställd, 2=Tillfredsställd, 3=Varken eller, 4=Otillfredsställd och 

5=Mycket otillfredsställd 

Dina framtidsutsikter i jobbet?  

Fysiska arbetsförhållanden?  

Det sätt dina kunskaper används på?  

Ditt arbete som helhet, allt inräknat? 

Mycket tillfredsställd ○  ○  ○  ○  ○ Mycket otillfredsställd 

Mycket tillfredsställd ○  ○  ○  ○  ○ Mycket otillfredsställd 

Mycket tillfredsställd ○  ○  ○  ○  ○ Mycket otillfredsställd 

Mycket tillfredsställd ○  ○  ○  ○  ○ Mycket otillfredsställd 

 

 

5. Jag har haft svårt att få något annat arbete 
Instämmer inte ○  ○  ○  ○  ○ Instämmer helt 

6. Jag hoppas att någon av de arbetsgivare jag blir 

uthyrd till ska vilja anställa mig 

Instämmer inte ○  ○  ○  ○  ○ Instämmer helt 

7. Arbetet som inhyrd ger mig bättre betalt än en 

traditionell anställning direkt hos en 

arbetsgivare  

Instämmer inte ○  ○  ○  ○  ○ Instämmer helt 

8. Jag behövde ett arbete för att få en inkomst  
Instämmer inte ○  ○  ○  ○  ○ Instämmer helt 

9. Jag vill egentligen inte arbeta som inhyrd  
Instämmer inte ○  ○  ○  ○  ○ Instämmer helt 

10. Jag föredrar att arbeta som inhyrd framför en 

traditionell anställning direkt hos en 

arbetsgivare 

Instämmer inte ○  ○  ○  ○  ○ Instämmer helt 

11. Jag vill hellre ha en traditionell anställning 

direkt hos en arbetsgivare där jag också utför 

mina arbetsuppgifter   

Instämmer inte ○  ○  ○  ○  ○ Instämmer helt 

12. Arbetet som inhyrd ger mig möjlighet att 

utveckla min kompetens 

Instämmer inte ○  ○  ○  ○  ○ Instämmer helt 



 

 

Bilaga 6 – Tabeller till reliabilitetstester omnämnda i resultatet 

Tabell 4. Total statistik över skalans items efter första mätningen. 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

Item 1 33,2308 28,025 ,314 ,633 ,511 

Item 2 33,4615 24,898 ,467 ,668 ,461 

Item 3 33,4231 28,894 ,315 ,558 ,514 

Item 4 31,1538 31,735 ,105 ,726 ,556 

Item 5R 31,8462 33,975 -,130 ,162 ,619 

Item 6R 34,0385 31,638 ,110 ,762 ,556 

Item 7 31,5000 32,100 ,009 ,380 ,584 

Item 8 31,0769 32,394 ,060 ,372 ,563 

Item 9R 32,3462 24,075 ,484 ,563 ,451 

Item 10 33,3077 29,822 ,189 ,795 ,542 

Item 11R 33,4231 27,054 ,426 ,848 ,484 

Item 12 31,2692 28,925 ,361 ,495 ,507 

 

 

Tabell 5. Korrelationsmatris för skalan för frivillighet 

Inter-Item Correlation Matrix 

 Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 12 

Item 1 1,000 ,469 ,053 ,317 ,356 

Item 2 ,469 1,000 ,052 ,269 ,255 

Item 3 ,053 ,052 1,000 ,468 ,523 

Item 4 ,317 ,269 ,468 1,000 ,504 

Item 12 ,356 ,255 ,523 ,504 1,000 

 



 

 

 

Tabell 6. Korrelationsmatris för skalan för ofrivillighet 

Inter-Item Correlation Matrix 

 Item 6_neg Item 9_neg Item 11_neg Item 10R 

Item 6_neg 1,000 ,241 ,629 -,025 

Item 9_neg ,241 1,000 ,572 ,495 

Item 11_neg ,629 ,572 1,000 ,593 

i10_R -,025 ,495 ,593 1,000 

 

 

Tabell 7. Total statistik för items i skalan för frivillighet. 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

Item 1 12,54 9,618 ,444 ,312 ,632 

Item 2 12,77 9,225 ,374 ,241 ,679 

Item 3 12,73 11,085 ,327 ,368 ,678 

Item 4 10,46 10,418 ,552 ,358 ,598 

Item 12 10,58 10,014 ,582 ,423 ,582 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabell 8. Total statistik för alla items i skalan för ofrivillighet. 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

Item 6_neg 10,6923 10,702 ,331 ,640 ,777 

Item 9_neg 12,3846 6,726 ,575 ,366 ,673 

Item 11_neg 11,3077 7,102 ,816 ,785 ,517 

Item 10R 11,4231 8,814 ,483 ,622 ,711 

 

  



 

 

Bilaga 7 – De två subskalornas slutgiltiga fördelning 

Tabell 9. Skalan för frivillighet 

1. Jag vill ha möjlighet att själv styra över när jag 

ska arbeta 

Instämmer inte ○  ○  ○  ○  ○ Instämmer helt 

2. Jag vill kunna arbeta under begränsade 

tidsperioder 

Instämmer inte ○  ○  ○  ○  ○ Instämmer helt 

3. Jag uppskattar möjligheten att ofta kunna byta 

arbetsplats 

Instämmer inte ○  ○  ○  ○  ○ Instämmer helt 

4. Det är en bra möjlighet att utöka min 

arbetslivserfarenhet 

Instämmer inte ○  ○  ○  ○  ○ Instämmer helt 

12. Arbetet som inhyrd ger mig möjlighet att 

utveckla min kompetens 

Instämmer inte ○  ○  ○  ○  ○ Instämmer helt 

 

Tabell 10. Skalan för ofrivillighet 

6. Jag hoppas att någon av de arbetsgivare jag blir 

uthyrd till ska vilja anställa mig 

Instämmer inte ○  ○  ○  ○  ○ Instämmer helt 

9. Jag vill egentligen inte arbeta som inhyrd Instämmer inte ○  ○  ○  ○  ○ Instämmer helt 

10. Jag föredrar att arbeta som inhyrd framför en 

traditionell anställning direkt hos en arbetsgivare* 

Instämmer inte ○  ○  ○  ○  ○ Instämmer helt 

11. Jag vill hellre ha en traditionell anställning 

direkt hos en arbetsgivare där jag också utför mina 

arbetsuppgifter   

Instämmer inte ○  ○  ○  ○  ○ Instämmer helt 

* = Item 10 är ett item som egentligen är positivt inställt till arbete som inhyrd, vilket är 

anledningen till att detta items svarsriktning senare inverterades vid tester. Item 10 i 

inverterad form har benämnts som Item 10R. 

  



 

 

Bilaga 8 – Tabeller och figurer från tester för normalfördelning  

 

Figur 1. Histogram med normalfördelningskurva för skalan för frivillighet 

 

 

Figur 2. Histogram med normalfördelningskurva för skalan för ofrivillighet 



 

 

 

Figur 3. Histogram med normalfördelningskurva för COPSOQ-index 

 

 

Tabell 11. Frekvenstabell för samtliga tre skalor 

Statistics 

 COPSOQ 1-5 Frivillig 1-5 Ofrivillig 1-5 

N Valid 26 26 26 

Missing 0 0 0 

Mean 2,2500 2,9538 3,8173 

Std. Error of Mean ,15504 ,14979 ,18111 

Median 2,2500 3,0000 4,0000 

Mode 1,50a 3,40 3,00a 

Std. Deviation ,79057 ,76380 ,92347 

Variance ,625 ,583 ,853 

Skewness ,222 ,136 -,376 

Std. Error of Skewness ,456 ,456 ,456 

Kurtosis -,834 -,176 -,913 

Std. Error of Kurtosis ,887 ,887 ,887 

Range 3,00 3,00 3,00 



 

 

Minimum 1,00 1,60 2,00 

Maximum 4,00 4,60 5,00 

Percentiles 25 1,5000 2,3500 3,0000 

50 2,2500 3,0000 4,0000 

75 3,0000 3,4000 4,7500 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 

 

Tabell 12. Normalitetstest för alla tre skalor 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

COPSOQ 1-5 ,136 26 ,200* ,949 26 ,223 

Frivillig 1-5 ,112 26 ,200* ,969 26 ,598 

Ofrivillig 1-5 ,151 26 ,129 ,918 26 ,040 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 



 

 

Bilaga 9 – Tabeller för validitetstest  

Tabell 13. Korrelationskoefficienter och konfidensintervall för COPSOQ och skalan för 

frivillighet. 

Correlations 

 

COPSOQ 

1-5 

Frivillig 

1-5 

Spearman's 

rho 

COPSOQ 

1-5 

Correlation Coefficient 1,000 -,204 

Sig. (2-tailed) . ,317 

N 26 26 

Bootstrapc Bias ,000 -,003 

Std. Error ,000 ,212 

95% 

Confidence 

Interval 

Lower 1,000 -,595 

Upper 1,000 ,234 

Frivillig 1-

5 

Correlation Coefficient -,204 1,000 

Sig. (2-tailed) ,317 . 

N 26 26 

Bootstrapc Bias -,003 ,000 

Std. Error ,212 ,000 

95% 

Confidence 

Interval 

Lower -,595 1,000 

Upper ,234 1,000 

c. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabell 14. Korrelationskoefficienter och konfidensintervall för COPSOQ-indexet och 

skalan för ofrivillighet.  

Correlations 

 

COPSOQ 

1-5 

Ofrivillig 

1-5 

Spearman's 

rho 

COPSOQ 

1-5 

Correlation Coefficient 1,000 ,081 

Sig. (2-tailed) . ,695 

N 26 26 

Bootstrapc Bias ,000 -,016 

Std. Error ,000 ,193 

95% 

Confidence 

Interval 

Lower 1,000 -,320 

Upper 1,000 ,431 

Ofrivillig 

1-5 

Correlation Coefficient ,081 1,000 

Sig. (2-tailed) ,695 . 

N 26 26 

Bootstrapc Bias -,016 ,000 

Std. Error ,193 ,000 

95% 

Confidence 

Interval 

Lower -,320 1,000 

Upper ,431 1,000 

c. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples 

 

 

 


