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Abstrakt 

Syftet med denna studie var att undersöka om det finns ett samband mellan upplevd 

stress och anställningsform. Studien presenterade tre hypoteser: 1) Individer med fast 

anställning upplever mindre stress än individer med andra anställningsformer, 2) 

Anställningsform/anställningsvillkor påverkar upplevd stress i skalan PSS-14, 3) Kön, 

ålder, utbildning, arbetstid och familjesituation påverkar upplevd stress av 

arbetsförhållanden enligt stressskalan PSS-14. Studien genomfördes med hjälp av en 

kvantitativt enkätundersökning som distributerades online med stresskalan PSS-14 som 

underlag. Totalt besvarade 157 personer enkäten om stress och arbete, 122 deltagare 

angav att de var kvinnor och 34 män. T-test för oberoende variabler genomfördes. T-

testen visade att det inte fanns signifikanta skillnader mellan anställningsform, ålders, 

civilstånd, kön eller arbetstid. 
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Introduktion 

                    

Arbete och anställning är en viktig del i de flesta människors liv och den arbetsform 

som är vanligast förekommande idag har blivit synonym med lönearbete. Ett arbete är 

således vad en individ gör inom organisationen där personen är anställd. Arbetssätten 

har dock förändrats under de senaste decennierna då arbetsmarknaden utvecklats och nu 

kräver mer flexibilitet och effektivare arbetssätt. Med detta så har det även utvecklats 

nya företag, marknader, tekniker och samverkansformer som ständigt behövts anpassas 

efter dessa förändringar. Något som bidragit till återkommande omorganisationer, låg 

förutsägbarhet, osäkra anställningsförhållanden och högre personalomsättning (Allvin, 

Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006). De nya anställningsformerna som 

skapats och blivit allt vanligare har visat sig kunna innebära ökade krav på individen. I 

bland annat USA är personaluthyrningsföretagen de största enskilda arbetsgivarna på 

marknaden (Perski, 2015), varav många erbjuder arbetstagaren en tillfällig anställning. 

Tillfällig anställning kan avse en så kallad beroende anställning eller en anställning 

under en begränsad tid när det kommer till avtalstiden i jämförelse till en 

tillsvidareanställning. Flera tidigare studier har visat på att tillfälliga arbetstillfällen är 

osäkra, även när det kommer till arbetskvaliteten (Benach, Gimeno & Benavides, 2002; 

De Witte & Näswall, 2003). Detta har lett till tidigare frågeställningar kring att 

tillfälliga arbetstillfällen är mer benägna att utveckla påfrestningar hos arbetstagaren på 

grund av sämre arbetskvalitéer och rättigheter (De Cuyper, Mauno, Kinnunen, De 

Witte, Mäkikangas & Nätti, 2010). Med en osäker anställning öppnar det även upp för 

att en individ kan känna sig otrygg i sitt arbete. Otrygghet i arbetet har beskrivits av 

Heaney, Israel och House (1994) som “an employee’s perception of a potential threat to 

continuity in his or her current job”(fritt översatt: “en medarbetares uppfattning om ett 

potentiellt hot mot kontinuitet i hans eller hennes nuvarande jobb”) och Rosenblatt och 

Ruvio (1996) beskrev det som “an overall concern about the future existence of the 

job’’(fritt översatt:“en övergripande oro över den framtida existensen av arbetet”). 

Oavsett hur det beskrivs så är det tydligt att en otrygga förhållanden i arbetet innebär en 

större risk för individen att känna sig otrygg och uppleva stress. 
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I flertalet tidigare studier har ofrivillig arbetsförlust beskrivits som en stor livshändelse 

och det kan vara en av de mest stressande upplevelserna som en individ kan uppleva 

efter dödsfall av en make/a, skilsmässa, personlig sjukdom eller pension (Holmes & 

Rahe, 1967; Lazarus & Folkman, 1984). Låstad (2015) beskriver att på samma vis som 

arbetsförlust så kan arbetsosäkerhet och oron att förlora sitt arbete också vara en källa 

till trauma och livsavbrott. Låstad beskriver även att arbetsosäkerhet kan ha negativa 

effekter på individers livsglädje, arbetsnöjdhet samt mentala och fysiska hälsa. 

                    

Fler företag idag väljer att använda sig utav inhyrning av personal i form av konsulter, 

vikariepooler, timanställda och deltidsanställda. De Cuyper, Notelaers och De Witte 

(2009) har undersökt om individer med fast anställning skiljer sig från individer med 

andra anställningsvillkor i arbetssäkerhet och anställningsbarhet. De Cuyper et al. 

(2009) nämner också att fler forskare oroar sig för att olika anställningsvillkor påverkar 

företagshälsan negativt. Tillfälliga och flexibla anställningar kan gynna företagen, men 

det kan orsaka en osäkerhet hos arbetstagaren. De Cuyper et al. (2009) genomförde en 

kvantitativ enkätstudie kring hur arbetssäkerheten och anställningar relaterar till 

arbetsnöjdhet och affektivt organisatoriskt engagemang hos fast anställda, tidsbegränsat 

anställda och tillfälligt anställda, med ett resultat som visade bland annat att deltagarna 

tolkade det olika i vad som utgör en stressor och hur ett bra anställningsförhållande är 

(De Cyper et al., 2009). 

                    

Raeder, Wittekind, Inauen och Grote (2009) tar i sin kvantitativa studie i tre steg upp att 

forskningen kring anställningsförhållanden har ökat, så kallad “The psychological 

contract” som syftar till att beskriva hur anställningsförhållanden förhåller sig till 

obligationer, förväntningar inom arbetet, säkerheten på arbetet eller stöd som inte skrivs 

med i anställningskontrakten. Studien argumenterar för att arbetsgivare bör erbjuda 

bättre anställningskontrakt för att möjliggöra säkrare anställningsformer. 

                    

Arbetsmarknaden och anställningsformer 

                    

Fast anställning och tillsvidareanställningar är fortfarande en utav de största 

arbetsformerna på arbetsmarknaden, men deltidsanställda och visstidsanställningar har 

blivit viktiga för arbetsgivarna att ha som alternativa anställningar (Bernhard-Oettel, 
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Sverke, & De Witte, 2005). Benämningen ”tillsvidareanställning” är detsamma som fast 

anställning. Det betyder att det inte finns något tidsbestämt datum när anställningen 

upphör. Individen jobbar tills den själv vill sluta, blir uppsagd eller går i pension. 

Arbetsförmedlingen i Sverige beskriver att det finns många olika anställningsformer, 

men att grunden är densamma - att individen utför ett uppdrag och får lön för det. De 

ger även exempel på några av de vanligaste typerna av anställning i Sverige. Dessa är 

egenanställning, fast anställning/tillsvidareanställning, ferie- och säsongsarbete, frilans, 

lärling, projektanställning, provanställning, provisionsjobb, vikariat, visstidsanställning 

och konsulttjänster (Arbetsförmedlingen, 2017). Välfärdssektorn har långsamt 

“tjänstefierats” och många hamnar nu plötsligt i en situation där de är producenter av 

tjänster gentemot klienter eller konsumenter. I den globala marknadsekonomin är det nu 

snabbhet och flexibilitet de största konkurrensfördelarna. För att uppnå en önskad 

flexibilitet sker en märkbar specialisering där organisationer fokuserar på en 

kärnverksamhet, vilket i sin tur skapar utrymme för nya tjänsteföretag som sköter 

nödvändiga delar som till exempel anställning av personal (Perski, 2015), något som 

ökat efterfrågan av nya anställningsformer. Bernhard-Oettel et. al. (2005) som i sin 

studie skriver om effekten mellan anställning och upplevda arbetsförhållanden hos 

arbetstagarna menar att då fast anställning/tillsvidareanställning inte är ett primärt 

alternativ som företagen kan erbjuda individer väljer de istället att erbjuda ett temporärt 

kontrakt, deltidsanställning och liknande anställningar. 

                    

De nya anställningsformerna innebär ökade krav på mänsklig och social 

kommunikation. Många människor som arbetar som uthyrningspersonal arbetar utan 

egentlig tillhörighet eller identitet (Perski, 2015). Det finns dock en gräns för hur 

mycket en individ kan lära sig och hur mycket människan kan anpassa sig. Så trots att 

organisationer har blivit mer flexibla, så behöver människor en viss stabilitet i livet och 

arbetslivet (Allvin et. al., 2006). De nya anställningsformerna kan därmed innebära 

arbetsotrygghet för arbetstagaren. Medan arbetsförlust innebär ett bestämt avslut på en 

individs anställning innebär arbetsotrygghet en känsla av tvetydighet vad gäller 

kontinuiteten i sitt arbete, och på grund av den centrala rollen som arbetet har för en 

individ kan det vara mycket stressande om individen uppfattar att anställningen kan 

vara hotad (Låstad, 2015). 
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Studier från USA och Europa visar att de som har en icke-standardiserad anställning 

upplever en högre arbetsstress än de som har en fast anställning. Genom att de anställda 

utsätter sig själva för stressorer på jobbet kan det påverka hälsan och deras 

hälsorelaterade livskvalitet (Ray, Keningsberg & Pana-Cryan, 2017). Bernhard-Oettel, 

De Cuyper, Bernston & Isaksson (2008) tar upp att beroende på anställning uppstår 

olika stressrisker och stressor, och därmed en belastning. En annan aspekt beskriver är 

att det även beror på individen som accepterar den flexibla arbetsformerna eftersom de 

ville ha arbetet eller för att de föredrar att ha en sådan anställning, medan andra är 

tvungna att arbeta under vissa arbetsförhållanden som de egentligen inte vill eller går 

med på. Att se till detta gör att man även kan se att individer upplever 

arbetsförhållanden väldigt olika. Många menar att det är av stor vikt att fortsätta forska 

kring de alternativa arbetsformerna då man då förhoppningsvis kan uppmärksamma 

viktiga skillnader i arbetsvillkor och kunna uppfatta skillnader mellan olika typer av 

sysselsättningar i arbetet. Det är av särskild vikt att forska kring arbetssäkerheten, men 

även när det gäller kontroll och kraven i arbetet samt för att förstå följderna för 

arbetstagarnas välbefinnande (Bernhard-Oettel et. al., 2005). 

                    

Stress 

                    

Stress är ett utbrett begrepp i vår vardag (Rydén & Stenström, 2015). Stress kan påverka 

både fysiskt och psykiskt utifrån om den är positiv eller negativ. Stress är en naturlig 

respons på stimuli, antingen utifrån omgivningen eller inifrån genom känslor och 

tankar. Stress påverkar inte endast människans sociala sida utan även de biologiska och 

psykologiska komponenterna (Ogden, 2012; Frankenhaeuser, 1997). 

                    

Stress är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige och enligt American 

Psychological Association upplever 72 procent av vuxna amerikaner till och från kraftig 

stress, och 42 procent uppskattas ha sömnproblem på grund av stress (Hansen, 2016; 

Försäkringskassan, 2016). Men människor behöver nödvändigtvis inte bli sjuka på 

grund utav att de utsätts för påfrestningar, utan en del påfrestningar kan snarare 

betraktas som något av en krydda i livet, en känsla av aktivitet eller möjlighet att skapa 

något (Perski, 2015). Stress är därmed inte uteslutande något negativt, utan känslor av 

stress är avgörande för att människan överhuvudtaget ska kunna fungera (Hansen, 
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2016). Detta eftersom påfrestningar, belastningar eller hot i sig är sällan avgörande för 

människans sätt att reagera. Det är snarare relationen mellan belastningarna och 

människans resurser att hantera dessa som avgör reaktionssättet. En definition av stress 

kan således bli att det är ett tillstånd i vilket organismens balans mellan resurser och 

belastning rubbas. Ett underskott eller överskott av resurser för att hantera dessa 

belastningar kan leda till negativ stress och de båda extremerna kan leda till 

stressrelaterade sjukdomar (Perski, 2015). 

                    

Problematisk stress 

                    

Enligt Fischer (2016) är stress något som uppstår när en situation uppfattas som en fara. 

De medel människan använder för att hantera stressen anses som otillräckliga. Detta 

resulterar i en känslomässigt, beteendemässigt och biologiskt effekt. De situationer som 

leder till en sådan respons kallas stressorer. Det är viktigt att akut stress betraktas som 

adaptiv, medan det inom psykologin och sjukvården är välkänt att kronisk stress kan 

innebära slitage av stress-responsiva kroppssystem, såsom hypotalamus-hypofysen- 

adrenalaxeln eller det autonoma nervsystemet. Kronisk stress har därför varit 

förknippad med många medicinska sjukdomar och psykiska störningar, och även 

medicinskt oförklarliga tillstånd (Fisher, 2016). De nya förutsättningarna i arbetslivet 

medför ibland också nackdelar och i takt med att arbetsmarknadens förhållanden 

förändras så förändras även statistiken över antalet sjukskrivningar. Antalet 

sjukskrivningar på grund av mental ohälsa såsom depression, ångest och utmattning, är 

många ett resultat av långvarig eller akut stress och har under de senaste årtiondena 

visat på en markant ökning bland det svenska folket. (Allvin et. al., 2006). När en 

individ exponeras för negativ stress kan det innebära en varaktig effekt och påverkan på 

framtida stressresponser och hippocampala funktioner i hjärnan, som till exempel en 

persons minne. Långvarig och akut stress kan således innebära påtaglig påverkan på 

hälsan hos en individ, tidigare forskning har också visat på hur det kan påverka 

hippocampus genuttryck och att effekten kan finnas kvar även efter att individens 

beteende och stressnivå normaliserats (McEwen, Bowles, Gray, Hill, Hunter, 

Karatsoreos & Nasca, 2015).        
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Arbetsrelaterad stress            

         

Dooley (2003) skriver i sin studie att ekonomin är en utav de viktigaste faktorer som 

kan orsaka välmåendet hos individer. Då privatekonomin är en faktor som oroar alla 

människor så benämns det som en socioekonomisk position i anställningsstatus. De som 

har arbete men inte arbetar heltid beskrivs ha en ekonomiskt otillräcklig sysselsättning 

eller så kallad “förklädd arbetslöshet” vars nuvarande jobb är sämre än sina nominella 

yrken. Genom att man har en sådan anställning kan det utlösa negativa känslomässiga 

och beteendemässiga reaktioner (Dooley, 2003). Ytterligare studier har visat att arbetet 

med att upprätthålla en anställning påvisar pressen på icke-fast anställda då de ofta 

behöver hitta ett nytt jobb inom en kort tidsperiod samtidigt som det ofta är 

tidskrävande att söka arbete. Arbetet hos icke-regelbundet anställda beskrivs som att de 

är under konstant utvärdering då de måste bevisa att de gör ett bra arbete och därför 

borde vara fortsatt anställda. Det har också dokumenterats att det finns en osäkerhet 

kring deras framtida sysselsättning. Det kan även förekomma en osäkerhet kring 

arbetsmiljön då dem är en del av ett oregelbundet arbetsarrangemang. Eftersom dem 

inte ses som fast anställda inom organisationen får de inte heller alltid all nödvändig 

information om till exempel säkerhetsbestämmelser eller förvaltningsdirektiv (Vahle-

Hinz, 2016). Arbetslöshet och “otillräckligt” sysselsättning visar i studier att de är 

heterogena. En tidigare studie menar att de som arbetar med en mindre arbetsnöjdhet 

rapporterar fler hälsoproblem såsom stress än med de som är arbetslösa (Dooley, 2003). 

                    

Den aktuella studiens syfte är att undersöka hur individer som arbetar under olika 

anställningsformer upplever stress och om det finns en skillnad mellan anställningsform 

och upplevd stress, samt att se till vilka variabler som kan påverka detta. Syftet med 

denna studie är med andra ord att undersöka hur individer som är anställda som 

konsulter, frilansare, vikarier och under andra ”osäkra” anställningsformer upplever 

stress i relation till hur individer med fast anställning gör, samt att se om andra faktorer 

kan ha en påverkan på upplevd stressnivå. Utifrån detta har studien formulerat följande 

hypoteser: 

                    

1) Individer med fast anställning upplever mindre stress än individer med andra 

anställningsformer                
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2) Anställningsform/anställningsvillkor påverkar upplevd stress i skalan PSS-14 

3) Kön, ålder, utbildning, arbetstid och familjesituation påverkar upplevd stress av 

arbetsförhållanden enligt stressskalan PSS-14 

 

Metod      

                          

Deltagare 

Studiens deltagare bestod av kvinnor och män på arbetsmarknaden (N=157). Av 

samtliga deltagare uppmärksammades ett internt bortfall då en person inte fyllt i sin 

ålder. Denna deltagare (0,006%) exkluderades därav på grund av att den inte uppfyllde 

inklusionskriterierna för studien. Deltagarna var i åldrarna 18-67 år (N=156). Kvinnor 

utgjorde 78,8% (N=123) i stickprovet med ett medelvärde på 2.9 och män utgjorde 

21,2% (N=34) av stickprovet med en medelvärde på 2.8. I studien angav 19 personer att 

de var mellan 18-25 år, 58 personer angav att de var mellan 26-35 år, 36 personer angav 

att de var mellan 36-45 år, 30 personer angav att de var mellan 46-55 år och 13 personer 

angav att de var mellan 56 och 67 år. Deltagarnas uppskattade medelålder blev då 38,2 

år. Av deltagarna var det 63,1 %(N=98) som angav att de hade fast eller 

tillsvidareanställning, vilket gjorde denna kategori till den största. 36,9%(N=59) av 

deltagarna angav att de hade en annan form av anställning. Bland de övriga(andra) 

anställningsformerna angav 9,6%(N=15) av deltagarna att de hade egenanställning 

(egenföretagare), 3,8%(N=6) att de arbetade som frilansare, 3,2%(N=5) att de hade en 

projektanställning, 2,5%(N=4) hade provanställning, 3,8%(N=6) jobbade som vikarier, 

5,1% (N=8)angav att de hade en visstidsanställning, ytterligare 5,1%(N=8) angav att de 

arbetade som konsult via bemanningsföretag och 3,8%(N=6) som angav att de hade en 

annan anställningsform och 0,6% (N=1) som angav att de var lärling     
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Tabell 1.  Spridning av anställningsformerna bland deltagarna 

Anställningsform: % 

Egenanställning 9.6 

Fast anställning/Tillsvidareanställning 63.1 

Frilans 3.8 

Projektanställning 3.2 

Provanställning 3.2 

Provanställning 2.5 

Vikariat 3.8 

Visstidsanställning 5.1 

Konsulttjänst via bemanningsföretag 5.1 

Annat 3.8 

Totalt 100% 

  

                 

Urval 

                                       

För att kunna besvara studiens syfte och hypoteser blev ett första steg i 

urvalsförfarandet att ta kontakt med webbansvariga och administratörer för grupper och 

forum på Facebook som inriktar sig på frilans- och vikariearbete i Sverige. Detta för att 

nå ut till människor som har en arbetsform utöver fast eller tillsvidareanställd. Detta 

gjorde urvalet till ett målinriktat urval. Utöver detta skickades även enkäten ut via andra 

sociala kanaler och nätverk, dessa var egna privata facebook-konton och genom vänner, 

detta gjordes för att få en större spridning och för att få deltagare från andra 

populationer bland urvalet av deltagare. 
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Instrument 

                                           

En enkät med 20 frågor skapades (Bilaga I) för vidare distribuering online. En fråga om 

anställningsform skapades med svarsalternativ baserade på de anställningar som 

Arbetsförmedlingen, som ansvarar för den offentliga arbetsförmedlingen och dess 

arbetsmarknadspolitiska verksamhet i Sverige, uppger är vanligast. Dessa var 

egenanställning, fast anställning/tillsvidareanställning, ferie- och säsongsarbete, frilans, 

lärling, projektanställning, provanställning, provisionsjobb, vikariat, visstidsanställning 

och konsulttjänster (Arbetsförmedlingen, 2017). Enkäten innehöll även frågor om ålder, 

familjesituation, anställningsform, hur mycket de arbetade under en genomsnittsvecka 

och nivå av utbildning. Till enkäten tillkom även frågor från mätskalan PSS-14 för att ta 

reda på deltagarnas egna upplevelse av stress. Studien och enkätens syfte var att mäta 

deltagarnas självrapporterade stress och utelämnade frågor kring fysiologiska 

stressreaktioner. Frågorna om stress hämtades i sin helhet från mätskalan PSS, ett 

formulär som utvecklats för att mäta upplevd stress. Enkäten gjordes med hjälp av 

Cohen, Kamarck & Mermelsteins (1983) Perceived Stress Scale, PSS, som består av 14 

frågor där frågorna är utformade så att deltagarna gör en självskattning av sin grad av 

upplevd stress den senaste månaden. Detta görs genom en femgradig skala som går från 

0 (aldrig), 1 (nästan aldrig), 2 (ibland), 3 (ganska ofta) till 4 (väldigt ofta). Frågorna 

4,5,6,7,9,10 och 13 i PSS-14 var dock omvända frågor. Perceived Stress Scale är 

internationellt ett väl använt instrument för att mäta stress och har i den ursprungliga 

originalversionen på engelska visat god validitet och reliabilitet. Det sammanlagda 

resultatet för PSS-14 kan variera mellan 0-56 poäng (Cohen et. al., 1983). Den svenska 

översättningen har gjorts av Institutetet för Stressmedicin (2013) i Västra 

Götalandsregionen. Den svenska översättning av PSS-14 har ännu inte testats avseende 

test-retest-reliabilitet. Dock har den likvärdiga svenska översättningen av PSS-10 visat 

på god intern validitet och god konstruktvaliditet (Nordin & Nordin, 2013).  I den 

aktuella studien beräknades Cronbach’s alpha till 0.89 vilket visar på en god intern 

konsistens. 
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Procedur 

                

Inledningsvis gjordes en G*Power (3.1) a-priorianalys för multipel regression av 

nödvändigt antal deltagare för att uppnå önskad effektstorlek på 0,15 och en statistisk 

power på 0,80. A-priorianalysen visade att totalt antal deltagare behövde uppgå till 

minst 135 stycken för att upptäcka en måttlig effekt. Undersökningen genomfördes 

därefter med hjälp av en enkät (Bilaga I) som skapades i Google Forms med de 14 

frågor från Perceived Stress Scale (PSS-14) där frågorna var utformade så att deltagarna 

gjorde en självskattning av sin grad av upplevd stress den senaste månaden. Enkäten 

delades ut genom olika grupper och nätverk på sociala medier för att nå ut till 

informanter som hade olika arbetsformer. De grupper och nätverk som togs kontakt med 

var webbansvariga och administratörer för grupper och forum på Facebook som riktar 

sig till frilansarbetare och vikarier i Sverige. Urvalet var inte begränsat till en särskild 

åldergrupp eller kön, utan riktade sig till de som hade någon form av arbete. Enkäten 

skickades även ut genom egna privata Facebook-konton och genom vänner för att få en 

större spridning av studiens urval och för att nå deltagare från andra populationer bland 

urvalet av deltagare, detta särskilt för att få en spridning på deltagarnas arbetsformer. 

Önskvärt var att få minst 135 personer som besvarade enkäten, delvis för att det är ett 

krav för en undersökning på denna nivå, samt för att kunna få en signifikant studie 

utifrån studiens syfte och hypoteser. Efter att ha samlat in önskvärt antal svar från 

webbenkäten sammanställdes svaren i ett Excel-dokument som sedan överfördes till 

SPSS, version 23, som är ett statistiskt analysprogram som används för att analysera 

statistisk data. I SPSS togs deskriptiva värden för fast anställning/tillsvidareanställning 

och “annan” anställning som består av de 13 övriga anställningarna som utgjordes av 

egenanställning, ferie- och säsongsarbete, frilans, lärling, projektanställning, 

provanställning, provisionsjobb, vikariat, visstidsanställning, konsulttjänst via 

bemanningsföretag samt annat. Dessa anställningsformer behandlades och benämns 

fortsättningsvis som “annan anställning”. I SPSS beräknades Cronbach’s alpha, 

normalfördelning testades med Shapiro-Wilk test och homogena varianser mellan 

kategorierna i orsaksvariablerna testades med hjälp av Levene’s test. I SPSS 

genomfördes sedan T-test för oberoende variabler för att undersöka signifikansen 

mellan fast anställning och annan anställning i grad av stress. Utöver detta utfördes T-

test för oberoende variabler för att undersöka om det fanns skillnader mellan kön, ålder, 
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civilstånd/familjesituation, utbildning och arbetstid i grad av stress. I varje T-test 

delades samtliga deltagare in i två kategorier, dessa kategorier var de som var yngre än 

36 år och de som var 36 år eller äldre, kön, gifta/sambos mot annat civilstånd, de utan 

högskoleutbildning och de med högskoleutbildning samt de som jobbar mindre än heltid 

och de som jobbar 100% eller mer. Detta gjordes för att få så jämnstora grupper så 

möjligt. 

                

Etik 

                

Studiens etiska förhållningssätt har anpassats efter vetenskapsrådets riktlinjer för att 

uppnå det grundläggande individskyddskravet. Dessa fyra allmänna huvudkrav vid 

forskning är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. För att uppfylla huvudkraven informerades deltagarna genom ett 

följebrev till enkäten (se bilaga II) att all information är konfidentiell och genom att de 

samverkade gav de sitt samtycke till att medverka i undersökningen men att de 

närsomhelst kunde avbryta sin medverkan. I följebrevet fick de även information om 

den aktuella forskningsuppgiftens syfte, att uppgifterna som samlats in i studien endast 

skulle användas för studiens syfte. samt hur de senare kunde få ta del av resultatet. För 

att säkerställa att deltagarna inte skulle kunna identifieras ansågs det lämpligast att 

distribuera studiens enkät via internet. Detta för att ge största möjliga konfidentialitet 

och inte behöva hantera deltagarnas personuppgifter. Enkäten var därför utformad så att 

studien endast tog in viss socioekonomisk information som berörde ålder, 

familjesituation, anställningsform, hur mycket de arbetade under en genomsnittsvecka 

och nivå av utbildning.              

 

Resultat 

                    

Villkoret om normalfördelning testades med Shapiro-Wilk test. Inga signifikanta 

avvikelser från normalfördelning upptäcktes (se bilaga III). Homogena varianser mellan 

kategorierna i orsaksvariablerna testades med hjälp av Levene’s test. Samtliga 

orsaksvariabler uppfyller villkoret för homogenitet i variansen. 
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Tabell 2. Deskriptiva värden för män, kvinnor och hela stickprovet. 

PSS 

 N Medelvärde Std. 

Kvinna 123 2.98 .62 

Man 34 2.81 .67 

Totalt 157 2.94 .63 

 

I tabell 2 redovisas deskriptiv data för kvinnor och män samt för hela stickprovet. Det 

fanns inget statistiskt säkerställt samband mellan män (M=2.81, SD=0.67) och kvinnor 

(M=2.98, SD=0.62), t(157) = 1.42, p = 0.16. Testet visade att det inte fanns signifikanta 

skillnader mellan åldersgrupperna då p-värdet är 0.16, vilket är större än 0.05. 

 

Tabell 3. Deskriptiva värden för ålder och hela stickprovet. 

PSS 

 N Medelvärde Std. 

Yngre än 36 år 77 2.97 .61 

Äldre än 36 år 79 2.91 .66 

Totalt 156 2.94 .63 

 

I tabell 3 redovisas deskriptiv data för de som var yngre än 36 år och de som var äldre 

än 36 år samt för hela stickprovet. Det fanns inget statistiskt säkerställt samband mellan 

de som var yngre än 36 år (M=2.97, SD=0.61) och de som var äldre än 36 år (M=2.91, 

SD=0.65), t(156)= 0.65, p = 0.54. Testet visade att det inte fanns signifikanta skillnader 

mellan åldersgrupperna då p-värdet är 0.54, vilket är större än 0.05. 
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Tabell 4. Deskriptiva värden för civilstånd och hela stickprovet. 

PSS 

 N Medelvärde Std. 

Annat 51 3.02 .68 

Gift/sambo 105 2.90 .61 

Totalt 156 2.95 .63 

 

I tabell 4 redovisas deskriptiv data för de som gift eller sambo och de med annan 

civilstatus samt för hela stickprovet. Det fanns inget statistiskt säkerställt samband 

mellan de som angav att de var gifta/sambos (M=2.90, SD=0.61) och de som angav en 

annan civilstatus (M=3.02, SD=0.68), t(156)= 1.0, p = 0.32. Testet visade att det inte 

fanns signifikanta skillnader mellan åldersgrupperna då p-värdet är 0.32, vilket är större 

än 0.05. 

 

Tabell 5. Deskriptiva värden för utbildning och hela stickprovet. 

PSS 

 N Medelvärde Std. 

Ej högskoleutbildad 65 2.98 .65 

Högskoleutbildad 91 2.92 .62 

Totalt 156 2.95 .63 
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I tabell 5 redovisas deskriptiv data för de som var högskoleutbildade, och de som inte 

var högskoleutbildade samt för hela stickprovet. Det fanns inget statistiskt säkerställt 

samband mellan de utan högskoleutbildning (M=2.98, SD=0.65) och de med 

högskoleutbildning (M=2.92, SD=0.62), t(156)= 0.56, p = 0.58. Testet visade att det inte 

fanns signifikanta skillnader mellan åldersgrupperna då p-värdet är 0.58, vilket är större 

än 0.05. 

 

Tabell 6. Deskriptiva värden för arbetstid och hela stickprovet. 

PSS 

 N Medelvärde Std. 

Arbetar mindre än heltid (100 %) 31 3.08 .59 

Arbetar 100% eller mer 124 2.89 .64 

Totalt 155 2.94 .63 

 

I tabell 6 redovisas deskriptiv data för de som arbetade lika med eller mer än heltid, och 

de som arbetade mindre än heltid samt för hela stickprovet. Det fanns inget statistiskt 

säkerställt samband mellan de som jobbar mindre än heltid (100 %)  (M=3.08, SD=0.59) 

och de som jobbar 100% eller mer (M=2.89, SD=0.64), t(155)= 1.47, p = 0.14. Testet 

visade att det inte fanns signifikanta skillnader mellan åldersgrupperna då p-värdet är 

0.14, vilket är större än 0.05. 
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Tabell 7. Deskriptiva värden för anställningsform samt hela stickprovet. 

PSS 

 N Medelvärde Std. 

Annan anställningsform 58 3.02 .66 

Fast anställning/tillsvidareanställning 99 2.89 .61 

Totalt 157 2.94 .63 

 

I tabell 7 redovisas deskriptiv data för fast anställning/tillsvidareanställning och annan 

anställning samt för hela stickprovet. Det fanns inget statistiskt säkerställt samband 

mellan de med Fast anställning/tillsvidareanställning   (M=2.89, SD=0.62) mot övriga 

typer av anställningsformer (M=3.02, SD=0.66), t(157)= 1.11, p = 0.27. Testet visade att 

det inte fanns signifikanta skillnader mellan åldersgrupperna då p-värdet är 0.27, vilket 

är större än 0.05. 

                 

Diskussion 

                    

Studies syfte var att undersöka hur individer som arbetar med olika anställningsformer 

upplever stress och om det finns en signifikant skillnad mellan anställningsform och 

upplevd stress. Studien genomfördes genom att undersöka hur individer som är 

anställda som konsulter, frilansare, vikarier och under andra ”osäkrare” 

anställningsformer, upplever stress i relation till hur individer med fast anställning gör. 

Studien avsåg även att se om faktorer såsom kön och ålder kan komma att påverka den 

upplevda stressen av arbetsförhållandena. Studien presenterade tre hypoteser: 

                    

1) Individer med fast anställning upplever mindre stress än individer med andra 

anställningsformer 

2) Anställningsform/anställningsvillkor påverkar upplevd stress i skalan PSS-14 
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3) Kön, ålder, utbildning, arbetstid och familjesituation påverkar upplevd stress av 

arbetsförhållanden enligt stressskalan  PSS-14 

                    

Syftet med att undersöka detta var för att det de senaste åren har uppkommit nya 

anställningsformer som har visat sig kunna innebära ökade krav på individen (Perski, 

2015). Dessa tillfällig anställningar kan avse en så kallad beroende anställning eller en 

anställning under begränsad längd när det kommer till avtalstiden i jämförelse med en 

fast anställning. Flertalet tidigare studier visar på att tillfälliga arbetstillfällen är osäkra, 

även när det kommer till arbetskvaliteten (Benach et al., 2002; De Witte & Näswall, 

2003). I berörd studie angav 92 personer att de hade fast eller tillsvidareanställning och 

65 personer angav att de hade en annan anställning. Vilket motsvarar 63,1% som 

uppgav att de hade fast anställning och 36,9% som uppgav att de hade en annan 

anställning. 

                    

Test av skillnad mellan gruppers medelvärden (t-test) mellan upplevd stress och 

anställningsform visade inte något signifikant samband, det vill säga att det inte fanns 

något statistiskt säkerställt samband mellan hur individerna i hela urvalet skattade sin 

upplevda stress och anställningsform (se tabell 7). Resultatet visar därmed att hypotes 1 

om att individer med fast anställning upplever mindre stress än individer med andra 

anställningsformer inte är besvarad. Några signifikanta samband sågs inte heller mellan 

mellan stress enligt skalan PSS-14 och anställningsform/anställningsvillkor. Hypotes 2 

kunde därmed ej bekräftas. 

 

Test av skillnaden mellan gruppers medelvärden (t-test) mellan upplevd stress och kön, 

ålder, utbildning, arbetstid och familjesituation visade inte det heller på några 

signifikanta samband, det vill säga att det inte fanns något fanns något statistiskt 

säkerställt samband mellan hur individerna i hela urvalet skattade sin upplevda stress 

mot de fem variablerna (se tabell 2-5). Hypotes 3 kunde därmed ej bekräftas. 

I denna analys var urvalet väldigt litet, detta gör att resultatet för denna analys bör 

beaktas med försiktighet. Det innebär att studiens enskilda resultat inte är tillräckligt för 

att några slutsatser ska kunna dras för sambanden mellan stress och kön, ålder, 

utbildning, arbetstid och familjesituation eller typ av anställning. En förklaring till 

resultatet kan möjligtvis ges av tidigare studier av bland annat det Bernhard-Oettel, De 
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Cuyper, Bernston & Isaksson (2008) som menar att beroende på anställning uppstår 

olika stressrisker, samt att det även beror på om individen som accepterar den flexibla 

arbetsformerna eftersom de ville ha arbetet eller för att de föredrar att ha en sådan 

anställning, och därmed upplever mindre stress. Detta kan ge en förklaring till att 

individerna med “osäkrare” antsällningsformer inte angett att de upplever mer stress än 

de med fast eller tillsvidareanställning då individer upplever arbetsförhållanden olika. 

Tidigare forskning har även visat att tillfälliga anställningar och deltidsanställningar 

orsakar fler hälsoproblem hos individer än hos de som har fast anställning samtidigt 

som annan forskning visat på det motsatta, att anställningsform inte påverkar märkbara 

skillnader i hälsan. Detta på grund av att bakgrundsvariablerna kan vara viktiga faktorer 

som kan vara nödvändiga för att se vad som orsakar välmående hos individen 

(Bernhard-Oettel, et. al., 2005). Forskning av Harzer och Ruch har kommit fram till att 

emotionell styrka har en korrelans med positiv coping under stressade situationer och att 

utmaningar förknippade med stress kan främja intellektuell styrka som i sin tur är 

associerat med nöjdhet till sin anställning (Harzer & Ruch, 2015), vilket är ytterligare 

något som kan haft inverkan på resultatet men som inte undersöktes i denna studie. 

Något som har varit känt sedan tidigare är att socialt stöd ger en positiv effekt på 

individen och att de kan resultera i lägre stressnivåer på arbetsplatsen (Rydén & 

Stenström, 2015). Socialt stöd är något som är viktigt inom både privatlivet såväl som i 

arbetslivet. Detta kan möjligtvis haft en inverkan på de individer som har en tillfällig 

eller begränsad anställning och deras upplevda stress, men även på dem som angav att 

de har en fast eller tillsvidareanställning. Flera bakomliggande faktorer kan därmed haft 

inverkan på deltagarnas upplevda stress. 

 

Metoddiskussion 

                    

Det finns både svagheter och styrkor i studiens design. Då deltagarna i denna studie 

genomförde webbenkäten vid endast ett tillfälle omöjliggör det helt några slutsatser om 

kausalitet, och det går därmed inte att uttala sig om kausalitet överhuvudtaget uitfrån ett 

mättillfälle. Ytterligare en svaghet med studien som kan ha haft inverkan på resultatet är 

att det fanns en viss snedfördelning mellan de med fast- och tillsvidareanställning och 

de som uppgav att de hade en annan anställningsform (63.1% uppgav att de har fast 

anställning/tillsvidareanställning och 36,9% som uppgav att de hade en annan 
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anställningsform). Fortsättningsvis kan det även innebära en risk att förlita sig på 

självrapportering som ett mått på psykiskt välbefinnande och psyisk hälsa. Att stress 

mättes genom en enkät som fokuserade på upplevd stress den senaste månaden, och inte 

mättes via till exempel objektivt stressfulla händelser eller fysiologiska markörer 

innebär också att studien inte täcker alla aspekter av begreppet stress. Vidare kan man 

se en brist i valet av metod då en potentiell felkälla kan uppstå då man inte med säkerhet 

kan veta att en individs upplevda stressnivå grundar sig i deras arbetsform, de vill säga 

att de påverkats av arbetsmiljö såsom långvarig exponering av en hög arbetsbelastning 

som då resulterar i arbetsrelaterad stress (de Vente et al., 2015), eller om det beror på 

andra fysiska och psykiska faktorer i en individs privatliv. Ytterligare en risk med att 

deltagarna självskattade sin upplevda stress är att stress ofta är förknippat med något 

negativt, och att deltagarna då svarat efter vad de tror var socialt önskvärt. En av 

styrkorna med studiens design är att den, till skillnad från en del tidigare studier, 

kontrollerade för andra kända variabler såsom kön och ålder. Storleken på studiens 

stickprov, med hänsyn till studiens storlek, kan i viss mån anses vara en styrka, det bör 

dock tas i beaktning att studiens antal deltagare än dock inte är tillräckligt för en 

önskvärt urval, vilket som tidigare nämnts gör att resultatet för denna analys bör beaktas 

med försiktighet. Ytterligare en fördel kan man se i att urvalet av data samlades in från 

olika grupper och forum vilket ökade spridningen av deltagarna, vilket positivt bidragit 

till stickprovets representativitet. 

                    

Framtida forskning 

                    

Framtida forskning bör undersöka närmare om det finns ett orsakssamband mellan 

anställningsform och dess anställningsvillkor i relation till stress. Detta kan göras 

genom att till exempel mäta individer med olika anställningsformer och hur deras 

stressnivå är under en längre period, och inte endast genom en enkät där deltagarna 

själva skattar sin stress eller att i större utsträckning försöka täcka alla aspekter av 

begreppet stress. Framtida studier kan också gå djupare in i hur “osäkra” 

anställningsformer påverkar individen långsiktigt och ta hänsyn till 

personlighetsfaktorer, sociala förhållanden och copingstrategier som alla inverkar på hur 

påfrestningarna upplevs och om de kan generera ohälsa. Detta bör göras för att få större 

insyn i dess påverkan på faktorer som fysiologi, känslor, förmågan till riktad 
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uppmärksamhet, psykologiskt välbefinnande och även individens möjligheter att 

etablera sig i samhället. Dooley (2003) nämner att ekonomin är en utav de faktorer som 

faktiskt oroar individer som en socioekonomisk position i anställningsstatus vilket 

öppnar upp för en annan faktor, privat och samhällsekonomi, som i framtiden kan vara 

intressant att väga in i liknande studier. Att fortsätta forska kring stress och 

anställningsvillkor är av fortsatt stor vikt, detta då arbete är en viktig del i de flesta 

människors liv, arbetsmarknaden är under konstant förändring samtidigt som en 

individs arbete kan vara en bidragande faktor till långvarig och påfrestande stress. 
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BILAGA I 

Fråga 1: Ange din ålder: 

18-25,   25-35, 35-45,  45-55, 55-67 

 

Fråga 2: Vad identifierar du dig som? 

Svar:   Man   Kvinna 

 

Fråga 3: Hur ser din familjesituation ut? 

Svar:  Singel  Särbo/ i en relation   Sambo/gift 

 

Fråga 4: Vilken är din högsta avslutade utbildning? 

Svar:   Grundskola   Gymnasium   Eftergymnasial/yrkesskola  Högskola/Universitet 

 

Fråga 5: Hur mycket arbetar du i genomsnitt under en arbetsvecka? (100% 

motsvarar 40h) 

Svar:    mer än 100%, 100%,  75%, 50%, 30%, 20%, mindre än 20% 

 

Fråga 6: Vad har du för anställning? 

Svar:   

1.      Egenanställning   

2.      Fast anställning / tillsvidareanställning 

3.      Ferie- och säsongsarbete 

4.      Frilans 

5.      Lärling 

6.      Projektanställning   

7.      Provanställning   

8.      Provisionsjobb   

9.      Vikariat    

10.  Visstidsanställning   

11.  Konsulttjänst via bemanningsföretag 

12.  Annat 
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Fråga 7:  Hur ofta har du under den senaste månaden känt dig upprörd på grund 

av att något oväntat har inträffat? 

Svar:    Aldrig Nästan aldrig Ibland Ganska ofta Väldigt ofta 

 

Fråga 8: Hur ofta har du under den senaste månaden känt att du inte kunnat 

kontrollera viktiga saker i ditt liv? 

Svar:    Aldrig Nästan aldrig Ibland Ganska ofta Väldigt ofta 

 

Fråga 9: Hur ofta har du under den senaste månaden känt dig nervös och 

stressad? 

Svar:    Aldrig Nästan aldrig Ibland Ganska ofta Väldigt ofta 

 

Fråga 10: Hur ofta har du under den senaste månaden framgångsrikt hanterat 

vardagsproblem och irritationsmoment? 

Svar:    Aldrig Nästan aldrig Ibland Ganska ofta Väldigt ofta 

 

Fråga 11: Hur ofta har du under den senaste månaden känt att du effektivt kunnat 

hantera viktiga förändringar som inträffat i ditt liv? 

Svar:    Aldrig Nästan aldrig Ibland Ganska ofta Väldigt ofta 

 

Fråga 12: Hur ofta har du under den senaste månaden känt tilltro till din egen 

förmåga att hantera personliga problem? 

Svar:    Aldrig Nästan aldrig Ibland Ganska ofta Väldigt ofta 

 

Fråga 13: Hur ofta har du under den senaste månaden känt att saker och ting gått 

din väg? 

Svar:    Aldrig Nästan aldrig Ibland Ganska ofta Väldigt ofta 

 

Fråga 14: Hur ofta har du under den senaste månaden tyckt att du inte kunnat 

klara av allt du skulle ha gjort? 

Svar:    Aldrig Nästan aldrig Ibland Ganska ofta Väldigt ofta 
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Fråga 15: Hur ofta har du under den senaste månaden kunnat kontrollera 

irritationsmoment i ditt liv? 

Svar:    Aldrig Nästan aldrig Ibland Ganska ofta Väldigt ofta 

 

Fråga 16: Hur ofta har du under den senaste månaden känt att du har haft kontroll 

på saker och ting? 

Svar:    Aldrig Nästan aldrig Ibland Ganska ofta Väldigt ofta 

 

Fråga 17: Hur ofta har du under den senaste månaden blivit arg på saker som har 

hänt och som du inte kunnat kontrollera? 

Svar:    Aldrig Nästan aldrig Ibland Ganska ofta Väldigt ofta 

 

Fråga 18: Hur ofta har du under den senaste månaden kommit på dig själv med att 

tänka på saker som du måste göra? 

Svar:    Aldrig Nästan aldrig Ibland Ganska ofta Väldigt ofta 

 

Fråga 19: Hur ofta har du känt under den senaste månaden att du haft kontroll 

över hur du använder din tid? 

Svar:    Aldrig Nästan aldrig Ibland Ganska ofta Väldigt ofta 

 

Fråga 20: Hur ofta har du under den senaste månaden tyckt att svårigheter har 

tornat upp sig så mycket att du inte kunnat hantera dem? 

Svar:    Aldrig Nästan aldrig Ibland Ganska ofta Väldigt ofta 
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BILAGA II 

Följebrev till enkät 

 

 

Enkätundersökning riktad mot arbetstagare 

 

Vi genomför en studie kring människors arbete samt upplevda stress den senaste 

månaden. 

 

Stress är ofta positivt, men att vara utsatt för stress under lång kan ha en negativ 

inverkan på hälsan. Denna enkätundersökning syftar till att titta närmare på detta 

fenomen. Resultatet kommer senare att presenteras i en uppsats i psykologi vid 

Linnéuniversitetet. 

 

Undersökningen består av 20 frågor och tar knappt 5 minuter att genomföra. 

Dina svar är konfidentiella och ingen utom vi som samlar in datan för genomförandet av 

undersökningen kan ta del av uppgifterna. Svaren kommer heller inte att användas i 

något annat syfte utöver denna studie. 

 

När du klickar på länken ger du ditt samtycke till att medverka. 

 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. 

Vi är tacksamma för ditt deltagande! 
 
 

Med vänliga hälsningar, 
 
 

Salina & Denise 
 
 


