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Abstrakt 

Bakgrund: Uppsatsen har sin grund i tidigare studier om hur anställningsformen, 

välbefinnande och kön relaterar till varandra. Syftet: Att undersöka om det finns 

samband mellan olika anställningsformer och mäns respektive kvinnors 

välbefinnande i Sverige. Metod: Undersökningen är gjord i kvantitativ art som 

registerstudie i form av en sekundäranalys där univariat och bivariat analys 

använts för att bedöma resultaten. Resultat: Det framgick i resultatet att det skiljer 

sig signifikant i välbefinnande mellan kvinnor och män samt mellan 

tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda. Samt att det finns en signifikant 

skillnad i välbefinnande mellan män och kvinnor i respektive anställningsform. 

Slutsats: Sammanfattningsvis går det att konstatera att kvinnor i alla fallen har ett 

lägre välbefinnande än män samt att tillsvidareanställda har ett högre 

välbefinnande än tidsbegränsat anställda. 

 

Nyckelord: anställningsform, välbefinnande, krav-kontrollmodellen, kön, 

rehabilitering, ohälsa  
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1. Bakgrund 

Den kommande uppsatsen kommer att titta närmare på hur anställningsformer, 

kön och välbefinnande samspelar. Anställningen är en del i den så viktiga 

arbetsmiljön och kan betraktas både som fysisk och psykisk faktor. Fysiskt kan en 

anställning påverka individen genom att t.ex. innebära skiftarbete eller helgarbete 

samt vid övertids arbete. Dessa delar kan påverka vår fysiska hälsa genom 

dygnsrubbningar, extra belastning och obekväma arbetstider (Arbetsmiljöverket, 

2014). Psykiskt kan anställningsformen påverka genom att den t.ex. är osäker 

vilket kan leda till psykiska symtom (Kirves, De Cuyper, Kinnuen, & Nätti, 

2011).   

 

1.1. Anställningsform  

Anställningsform definieras som tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning 

(vikariatsanställning, säsongsanställning och provanställning) och allmän 

visstidsanställning. Dessa anställningsformer omfattas av lagen om 

anställningsskydd (Andersson, Edström & Zanderin, 2010). Tillsvidareanställning 

kan även benämnas som fast anställning och tidsbegränsad anställning kan 

benämnas som tillfällig anställning i tidigare studier. 

 

Upplevelsen av anställningsotrygghet beskrivs som en känslomässig reaktion i 

form av oro för huruvida anställningen finns kvar framöver. Det tycks upplevas 

olika både positivt och negativt med den osäkra anställningsformen, tidsbegränsad 

anställning (Aronsson et al. 2012). Hur man påverkas av sin anställningsform kan 

bero på av vilken anledning man tagit den. I Aronsson et al. (2012) beskrivs hur 

en individ som vill spara ihop lite extra pengar till en resa kan trivas väldigt bra 

med en tidsbegränsad anställning.  

 

Det har visat sig att anställningsotrygghet är relaterat till sämre hälsa hos anställda 

med fast anställning även kallat tillsvidare anställning. Däremot visar det inte en 

sämre hälsa hos tillfälligt (tidsbegränsat) anställda. Detta kan bero på att 

hälsopåverkan visas på lång sikt medan tillfällig anställning per definition är 

kortvarig (De Cuyper, De Witte, Kinnunen, & Nätti, 2010).  
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1.2. Välbefinnande 

Det finns många definitioner av välbefinnande och även olika typer av 

välbefinnande, till exempel fysiskt, psykiskt och socialt. Även om det inte finns 

någon gemensam uppfattning, verkar det ändå finnas en växande 

överensstämmelse av gemensamma faktorer (Arbetsmiljöverket [AV], 2012). 

I Medin & Alexanderson (2000) beskrivs WHOs definition av hälsa kortfattat som 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.  

 

Begreppen välbefinnande och hälsa används ofta som synonymer. Uppsatsen 

utgår från Erikssons definition av välbefinnande (figur 1) som presenteras i form 

av ett hälsokors (Medin & Alexanderson, 2000). 

 

Figur 1. Erikssons hälsokors som visar individens hälsopositioner (Medin & 

Alexanderson, 2000, s.77) 
 

 

I hälsokorset ses välbefinnande som både ett subjektivt omfång av hälsa och som 

en av grundpremisserna för hälsa (Medin & Alexanderson, 2000).  

 

European Social Survey (ESS) använder sig av WHO5s indikator på 

välbefinnande. Detta ger möjlighet att se hur välbefinnandet ser ut i en population 

samt att upptäcka individer i riskzon (European Social Survey, 2010d). 

WHO5 innehåller fem positiva påståenden om hur individen känt sig de senaste 

två veckorna (Jag har känt mig glad och på gott humör, jag har känt mig lugn och 

avslappnad, jag har känt mig aktiv och kraftfull, jag har känt mig pigg och utvilad 
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när jag vaknat, mitt vardagsliv har varit fullt av sådant som intresserar mig). 

(Psykiatri-region H, 2010). Dessa påståenden bildar ett index för välbefinnande 

(European Social Survey, 2010d) 

 

I den senaste undersökningen ESS gjort fanns endast tre av påståendena med (Jag 

har känt mig glad och på gott humör, jag har känt mig lugn och avslappnad, jag 

har känt mig aktiv och kraftfull). Dessa ger fortfarande möjlighet till en trovärdig 

indikator på välbefinnande i en population men kan inte längre användas för att 

identifiera individer i riskzon (European Social Survey, 2010d). De tre frågorna 

som ESS använder för välbefinnande (Bilaga 1) går att koppla till hälsokorset 

genom att titta närmare på var i halvan för befinnande respondenten håller sig. 

Exempelvis har respondenten känt sig som påståendena säger hela tiden så 

hamnar respondenten högt upp i känsla av välbefinnande i hälsokorset. 

 

Arbets- och organisations psykologi fokuserar på individnivå på de anställdas 

välbefinnande. Detta genom att titta på positiva arbetsrelaterade förhållanden och 

lärdomar med tanke på deras eventuella bidrag till välbefinnandet (AV, 2012). 

 

Välbefinnande är inte bara frånvaro av negativa faktorer som t.ex. sjukdom. Det 

är även viktigt med positiva drag som kvalitén på arbetet och att känna glädje över 

sitt liv (AV, 2012). 

 

Kopplar man välbefinnande till en arbetsplats visar en litteraturgenomgång av 

Danna & Griffin (1999) att det finns en betydande variation i vilken mening och 

definition man knyter an begreppet. Författarna gör en sammanställning grundad 

på andras och egen kunskap, förståelse och perspektiv på välbefinnande på 

arbetsplatsen och menar att begreppet välbefinnande är bredare och mer 

omfattande än begreppet hälsa.  

 

Välbefinnande kan vara givande både för individen och för verksamheten. 

Forskning har visat att lärande och förmåga att agera, till stor del påverkas i 

positiv riktning av ett gott känslomässigt klimat och tillit. När en person befinner 

sig i en positiv sinnestillstånd, kan hjärnan ta emot mer information samtidigt. Det 
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går lättare att tänka ut komplexa och kreativa tillvägagångssätt, liksom att agera 

på grund av ökad handlingskraft. Organisationer med låg emotionell tillit har en 

viss tendens till strategiska förändringar som stannar upp på grund av: låg 

aktivitet, skenbar lydnad, lågt förtroende för ledningen, döljande av information 

och minskad motivation (AV, 2012). 

 

1.3. Krav-kontrollmodellen 

Inom arbetsmiljöforskningen finns många olika modeller, en av dem är Karaseks 

krav-kontrollmodell från 1979 (Aronsson et al. 2012) som går att se i figur 2. 

Krav-kontrollmodellen har sitt ursprung i stressforskningen och är en av de mest 

använda modellerna. Modellen berör två psykosociala arbetsmiljöfaktorer, krav 

och kontroll. Krav syftar på tidspress och arbetsbelastning samtidigt som kontroll 

handlar om beslutsutrymme och möjligheten att använda sina färdigheter 

(Aronsson et al. 2012).   

 

Valet av krav-kontrollmodellen bygger på att det är en modell som är starkt 

förknippad med anställdas arbetsmiljö. I arbetsmiljön är anställningsformen en 

viktig del. Enligt modellen så är kombinationen av höga arbetskrav, svagt socialt 

stöd och litet handlingsutrymme det mest ofördelaktiga för anställdas hälsa och 

välbefinnande. Däremot kan anställda klara höga arbetskrav om det sociala stödet 

eller handlingsutrymmet blir större (Aronsson et al. 2012). Detta är faktorer som 

kan ge möjlighet till kopplingar för vad det innebär att vara tillsvidareanställd och 

tidsbegränsat anställd.    
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Figur 2. Karaseks (1979) krav och kontroll modell (Aronsson et al., 2012, s. 186). 

 

Utgångspunkten för modellen är att upplevelsen av arbetsvillkoren påverkas av de 

krav arbetet ställer på individen samt dennes möjligheter att svara upp mot kraven 

och arbetsuppgifterna. Det handlar om en balans i arbetskraven samtidigt som det 

ska finnas en motbalans i form av egna kontrollmöjligheter. I kontrollbegreppet 

innefattas även möjligheten till individuell utveckling. Skulle kraven vara av 

större omfattning än kontrollmöjligheterna uppstår en obalans, en obalans som 

enligt modellen benämns som stress (Westerholm & Theorell, 2008) 

 

Inom många arbeten kan det finnas en upplevelse av kontrollförlust på grund av 

arbetsmarknadsförhållanden i form av t.ex. risk för arbetslöshet. Kontrollförlust 

kan även uppstå i form av upplevd inlåsning i en arbetsuppgift utan möjlighet till 

utveckling (Westerholm & Theorell, 2008). Ett bristande beslutsutrymme eller 

små möjligheter att utöva kontroll i arbetssituationer påverkar risken för hjärt- och 

kärlsjukdomar (Theorell, 2003). 

 

Krav och kontroll är delar av psykosociala förhållanden som kan ge både ohälsa 

och hälsa. Sjukdomstillstånd som förknippas med negativa psykosociala 

förhållanden är hjärt- och kärlsjuklighet, besvär med rörelseorgan och 

förstämningssymtom (AV, 2012).  
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1.4. Arbetsmiljö och arbetstider 

Till skillnad från de 70 % män som arbetar heltid i Sverige är det endast 45 % av 

kvinnorna som gör det. Kvinnor i Sverige har cirka fem år längre livslängd än 

män även fast de visar på fler symtom av ohälsa än män. Kvinnors försämrade 

hälsa anser man orsakas av deras sociala situation och deras arbetsvillkor 

(Bergman, 2011). 

 

En viktig del av arbetsmiljön är arbetstider. Det kan leda till ohälsa i arbetslivet 

genom obekväma och oregelbundna arbetstider. Det är viktigt att minimera dessa 

för att undvika sömnproblem, hjärtsjukdomar och olyckshändelser (Günzel & 

Zanderin, 2012). 

 

Anställning är en bestämningsfaktor till sociala förändringar i fysisk och psykisk 

hälsa. Det finns även negativa aspekter med arbete där fysiska och psykosociala 

arbetsmiljöfaktorer kan bilda hälsorisker (AV, 2012). 

Med bestämningsfaktor menas en faktor i anställdas arbetsmiljö som kan påverka 

den psykiska och fysiska hälsan. 

 

1.5. Skiftarbete 

Det är väldigt individuellt hur man klarar av att arbeta skift. Detta på grund av de 

komplexa samspelen mellan sociala förhållanden, arbete och personliga 

egenskaper. Rapporter om skiftarbetets påverkan på hälsan är något som det 

rapporteras mer och mer om. Det handlar om somatiska hälsoproblem men även 

psykiskt och socialt välbefinnande (Costa, 2003). 

 

Costa (2003) tar upp att många studier har bevisat att kvinnor har svårt att klara av 

att arbeta skift. Detta speciellt i livssituationer som innebär kombination av arbete 

och föräldraskap, äktenskapsrelation, eller socialisation.     

 

1.6. Behov av rehabilitering 

Social isolering, brist på medmänskligt stöd, natt och skift arbete, stress i arbetet 

samt depressioner är några faktorer som negativt påverkar risken att drabbas av 
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hjärt- och kärlsjukdomar. Höga krav i kombination med snäva beslutsutrymmen 

ökar stresseffekten på arbetet. Det medför en ökad risk för hjärt- och 

kärlsjukdomar hos både män och kvinnor (Orth-Gomér, 2008). 

 

Generellt har stress och press i arbetet ökat mer för kvinnor än för män. Detta 

skulle kunna vara anledningen till den skillnad i ökning av sjukfrånvaro som visar 

sig mellan män och kvinnor. Kvinnor har en kraftigare ökning av sjukfrånvaro 

(Alexanderson, 2004) 

 

Kvinnor behandlas ofta annorlunda än män i rehabiliteringen, både från 

försäkringskassan och från arbetsmarknaden. Män som inte kan komma tillbaka 

till sitt ursprungliga arbete har oftast fler alternativ på arbetsmarknaden än vad 

kvinnor har både efter och under rehabilitering (Vahlne-Westerhäll, Bergroth & 

Ekholm, 2009). 

 

1.7. Tidigare forskning om anställningsform och välbefinnande 

Det finns samband mellan tillfälligt anställda och en ökad psykisk ohälsa samt 

högre risk för arbetsskador. Däremot har tidsbegränsat anställda en lägre 

sjukfrånvaro än tillsvidareanställda. Detta kan bero på den negativa effekten av 

otrygghet, oerfarenhet, brist på introduktion och säkerhetsutbildning, att man 

arbetar samtidigt som man är sjuk eller att de tillfälligt anställda har en bättre 

fysisk hälsa (Virtanen et al., 2005). 

 

I en studie av Quesnel-Vallée, DeHaney & Ciampi (2010) visades att det fanns en 

ökning av depressionssymtom bland de som hade tillfälligt arbete. Studien gjordes 

över två år och det var endast respondenter med tidsbegränsade anställningar som 

deltog. Detta gjorde att studien inte innefattade anställda som upplevde otrygghet i 

sitt arbete. 

 

I den brittiska studien av Bardasi & Francesconi (2004) går det att läsa att det inte 

gick att se några hälsoeffekter bland respondenterna med tidsbegränsad 

anställning. Däremot präglades dessa av ett jämförelsevis sämre välbefinnande.  
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Enligt en studie av Joyce, Pabayo, Critchley & Bambra (2010) finns det ingen 

skillnad i hälsa mellan anställda i tillsvidareanställning och tidsbegränsat 

anställda.  

 

Samuelsson, Houkes, Verdonk & Hammarström (2012) har gjort en studie om 

typer av anställning och deras samband med arbetskaraktärer och hälsa bland 

svenska kvinnor och män. Studien visade att män med tidsbegränsad anställning 

hade sämre hälsa än kvinnor. Samtidigt upplevde båda könen i tidsbegränsad 

anställning mindre kontroll än tillsvidareanställda. 

 

Waenerlund (2013) skrev i sin doktorsavhandling att analyserna visade generellt 

högre risk för psykiskohälsa och icke optimal självskattad hälsa hos tidsbegränsat 

anställda jämfört med tillsvidareanställda.  

 

2. Problemformulering 

Hur varje individ klarar av olika sorters anställningsformer är väldigt individuellt 

och något som är svårt att visa på grund av många olika faktorers inverkan på 

välbefinnandet. Problemområdet för uppsatsen är att undersöka om det finns 

samband mellan anställningsform och välbefinnande eller brist på välbefinnande 

samt att titta på om det skiljer sig mellan män och kvinnor.  

 

3. Syfte  

Syftet är att undersöka om det finns samband mellan anställningsform och 

välbefinnande hos män respektive kvinnor i Sverige. 

 

3.1. Hypotes 

Det finns skillnader mellan män och kvinnor i relation till anställningsform och 

välbefinnande. 
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4. Metod 

4.1. Undersökningens karaktär och val av metod 

Uppsatsen är en registerstudie som faller inom det kvantitativa forskningsområdet. 

Det är en sekundäranalys eftersom det är andra som samlat in datamaterialet som 

används (Bryman, 2008). I Bryman (2008) går det att läsa att det är av fördel att 

använda sig av sekundäranalys då datamaterialet som är insamlad ofta är av bra 

kvalité till följd av erfarna forskare. 

Artiklar till arbetet har sökts med hjälp av sökorden: Wellbeing, employee, 

form/type of employment, health, women, men, job insecurity, precarious 

employment, employment status. 

 

4.2. Datainsamling 

Datamaterialet som använts kommer från European Social Survey (ESS), omgång 

fem. ESS datamaterial är insamlat i flera Europeiska länder. Datainsamlingen 

genomfördes med hjälp av intervjuer. Frågeformulären var likartade i alla 

deltagande länder med någon avvikelse genom vissa landsspecifika frågor. I 

denna undersökning används datamaterial från Sverige. Sveriges datamaterial var 

insamlat under tidsperioden 2010 till 2011 (European Social Survey, 2010c). En 

bearbetad datafil användes som endast innehöll Sveriges insamlade datamaterial. 

Vidare hade en reducering av variabler gjorts från 609 till 183. Doktorand 

Hagqvist, institutionen för hälsovetenskap på Mittuniversitetet, Östersund 

genomförde bearbetningen av data materialet och reducerade variablerna i 

enlighet med syftet för undersökningen.   

 

4.2.1. Totalt urval 

Urvalet är gjort genom slumpmässigt sannolikhetsurval och 3000 personer fick 

frågan om att delta i intervjun. Detta skall vara representativt för Sverige. Det blev 

1497st valida intervjuer, det vill säga 50,99% svarsfrekvens. Kravet för 

deltagande var att respondenterna skulle vara 15år eller äldre vid undersökningens 

början (European Social Survey, 2010c).  

 



10 

 

4.2.2. Filtrerat urval  

En filtervariabel skapades för att kunna filtrera respondenterna utifrån uppsatsens 

syfte. De som är inkluderade i filtervariabeln är respondenter i åldern 20-65år 

samt att respondenten ska vara anställd. De övriga filtrerades bort. Utifrån den 

insamlade datamängden valdes de variabler ut som svarar upp mot uppsatsens 

syfte. Variablerna som blev inkluderade var: kön, anställningsform och ett index 

för välbefinnande. 

 

Obesvarade frågor kodades som saknade och exkluderades. Antal respondenter 

efter filtrering var 901st (100 %) varav 417st (46,3%) var män och 484st (53,7%) 

var kvinnor. Den totala medelåldern hos respondenterna var 43,1 år. Medelvärdet 

för de deltagande kvinnorna var 43,4 år och medelvärdet för de deltagande 

männen var 42,9 år.  

 

4.3. Bearbetning av materialet 

Intervjufrågorna i den totala datainsamlingen handlade om media, politik, 

subjektivt välbefinnande, förtroende för polis och domstol, social status samt 

kombinationen arbete, familj och välbefinnande. Den totala datainsamlingen 

innehöll sex huvudgrupper med varierat antal frågor i varje grupp allt från 10 till 

88 stycken (European Social Survey, 2010a). Frågor som svarade upp mot 

uppsatsens syfte valdes ut för bearbetning och analys. 

 

4.3.1. Kön 

Till att börja med kodades variablernas värden om. I variabeln kön kodades värdet 

”no answer” till ”missing”. 

 

4.3.2. Anställningsform 

I variabeln anställningsform kodades allt utanför tillsvidareanställning och 

tidsbegränsad anställning till ”missing”. Variabeln anställningsart kodades i två 

grupper, 1 där respondenterna är ”anställda” och 0 där respondenterna betraktas 

som ”övrigt”.  
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4.3.3. Välbefinnande index 

I de tre variablerna som mäter välbefinnande (Bilaga 1) kodades skalan 0-5. 0 står 

för ”aldrig” och 5 för ”alltid”. Svar utanför skalan kodades som ”missing”. 

Respondenterna har svarat utifrån en sexgradig skala (0-5) om hur de under de 

senaste två veckorna hade känt sig (glad och på gott humör, lugn och avslappnad, 

aktiv och kraftfull). Poängen från dessa tre variabler lades ihop och skapade ett 

index (0-15) där en högre poäng innebär ett högre välbefinnande än en låg poäng. 

De tre frågor som använts i indexet är de tre av fem frågor som i WHO5 bäst 

mäter människors välbefinnande (European Social Survey, 2010d).  

 

Utifrån det totala materialet har dessa tre variabler som utgör indexet ett 

Cronbachs alpha på 0,81 (European Social Survey, 2010d), vilket i det här fallet 

betyder att det verkligen är välbefinnandet som är mätt. Enligt Bryman (2008) ska 

korrelationsnivån ligga på 0,8 eller uppåt för att ha en acceptabel nivå gällande 

den interna reliabiliteten detta eftersom korrelationen beräknas mellan 0 och 1. 

 

4.4. Dataanalys och tolkning 

Dataanalysen gjordes i form av univariat och bivariat analys vilket gav möjlighet 

att analysera två variabler i taget och se om de relaterar till varandra. Det 

statistiska program som används vid analysen var SPSS version 21. 

Variablerna som används är kvalitativa och kvantitativa. Dessa består av 

oberoende variabler kön (dikotom variabel) och anställningsform (dikotom 

variabel) samt beroende variabeln välbefinnande (intervallvariabel) (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2010). 

 

Inledningsvis gjordes beskrivande statistik för att se medelvärden och 

standardavvikelse inom valda variabler. Detta gjordes med hjälp av 

frekvenstabeller. Resultaten presenteras i form av histogram.  

 

Korstabell gjordes för att ta reda på hur många av männen och hur många av 

kvinnorna som var anställda i tillsvidareanställningar respektive tidsbegränsade 

anställningar. Ett Pearson Chi
2
 –test gjordes för att kunna visa på ett eventuellt 
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samband mellan män respektive kvinnor i deras anställningsform. Testet kan inte 

visa på hur starkt eller svagt sambandet är eller i vilken riktning sambandet går. 

Däremot ger det en indikation på att det eventuellt finns samband (Djurfeldt et al. 

2010).  

 

Oberoende t-test gjordes för att visa på medelvärden och standardavvikelser inom 

variablerna. Med hjälp av t-test kunde även eventuell signifikans påvisas. T-test 

gjordes även med inställningen split file i SPSS för att kunna avläsa eventuella 

skillnader mellan man och kvinna i relation till tillsvidareanställning och 

tidsbegränsad anställning utifrån välbefinnande.  

 

T-test gjordes för att se eventuella skillnaderna mellan mäns och kvinnors 

medelvärden i välbefinnande. Samma test gjordes för att visa skillnader mellan 

tillsvidareanställdas och tidsbegränsat anställdas medelvärden i välbefinnande.  

 

En signifikansnivå på p < 0,05 användes för alla test som utförts (Djurfeldt et al. 

2010).  

 

4.5. Etik  

I den ursprungliga datainsamlingen fick de tänkta respondenterna ett följebrev 

(Bilaga 2). Där framgick det att deltagande i undersökningen var frivilligt, att 

svaren kommer behandlas konfidentiellt samt att svaren endast redovisas som 

siffror i tabeller vilket gör att enskilda svar aldrig framgår (European Social 

Survey, 2010b).  

 

Alla länder som deltagit har rekommenderats att följa och skriva under 

Declaration on Ethics of the International Statistical Institute för att säkra 

kvalitén på undersökningen (European Social Survey, 2002).  

4.6. Kvalitetsaspekter 

Reliabilitet innebär att frågor som rör mått och mätningar har pålitlighet och 

följdriktning. Begreppen som används ska vara stabila över tid vilket handlar om 

att det inte ska finnas risk att begreppen ändrar betydelse (Bryman, 2008). De 
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mått, mätningar och begrepp som använts vid datainsamlingen av ESS round 5 är 

väl prövade och innefattar hög reliabilitet (European Social Survey, 2010c). 

 

Validitet ställer frågan om en eller flera indikatorer som utformas för att mäta ett 

begrepp mäter just det begreppet. Cronbachs alpha är ett sätt att mäta en 

indikators validitet (Bryman, 2008). Cronbachs alpha är det mätinstrument som 

har används för att bevisa välbefinnande indexets validitet (European Social 

Survey, 2010d). 

 

Slumpmässigt sannolikhetsurval innebär att alla har lika stor möjlighet att komma 

med i studiens urval. Detta är positivt för att sedan kunna generalisera resultaten 

på den population insamlingen är gjord på (Bryman, 2008).  
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5. Resultat 

5.1. Anställningsform  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Antalet män respektive kvinnor i tillsvidare anställning respektive 

tidsbegränsad anställning. (N=888) 

 

I figur 3 visas hur många män och hur många kvinnor som har 

tillsvidareanställning respektive tidsbegränsad anställning.  

Det är 84 % (n=346) av männen som har tillsvidareanställning och 16 % (n=66) 

som har tidsbegränsad anställning. Hos kvinnorna har 80,5% (n=383) 

tillsvidareanställning och 19,5% (n=93) tidsbegränsad anställning.  

Av alla filtrerade respondenter har 82,1 % (n=729) tillsvidareanställning och 

17,9% (n=159) har tidsbegränsad anställning. Pearson Chi-Square visar p = ,173 

vilket betyder att fördelningen mellan könen och anställningsformerna ser relativt 

lika ut. Det finns ingen signifikant skillnad mellan kön och anställningsform. 
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5.2. Välbefinnande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Histogram över det totala välbefinnandet. 

 

Figur 4 visar alla deltagarnas (N=899) välbefinnande och ett medelvärde på 10 

och en standardavvikelse på 2,78. Detta betyder att respondenterna sammanlagt 

känner ett relativt högt välbefinnande. Standardavvikelsen visar att de flesta av 

respondenter är samlade mellan 7,23 och 12,79.  
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Figur 5. Histogram över mäns välbefinnande. 

 

Figur 5 ger en bild av männens (n=416) välbefinnande och visade på ett 

medelvärde på 10,3 samt en standardavvikelse på 2,59. Männen visar på ett lite 

högre medelvärde än det totala medelvärdet hos samtliga respondenter. Samtidigt 

som standardavvikelsen visar en lite mindre spridning av deras välbefinnande. 
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Figur 6. Histogram över kvinnors välbefinnande. 

 

I figur 6 visar kvinnornas (n=483) välbefinnande ett medelvärde på 9,8 och en 

standardavvikelse på 2,91. Kvinnornas medelvärde är lägre än både det totala- och 

männens medelvärde för välbefinnande. Samtidigt visar standardavvikelsen att det 

är en större spridning bland kvinnorna än vad det är bland männen.  

 

Resultatet på t-testet mellan välbefinnande index och kön visar att det är olika 

varians mellan könen enligt Levene´s test. Kontrollen Equal variances not 

assumed visar en signifikant skillnad p = ,003 i välbefinnande mellan könen.   
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Figur 7. Histogram över tillsvidareanställdas välbefinnande. 

 

I figur 7 visar tillsvidareanställdas (n=727) välbefinnande ett medelvärde på 10,2 

och en standardavvikelse på 2,66. Medelvärdet visar på ett relativt bra 

välbefinnande hos de som är tillsvidareanställda. Standardavvikelsen visar att 

värdena är ganska centrerade runt medelvärdet. 
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Figur 8. Histogram över tidsbegränsat anställdas välbefinnande. 

 

Figur 8 visar tidsbegränsat anställdas (n=156) välbefinnande ett medelvärde på 

9,2 samt en standardavvikelse på 3,22. Medelvärdet visar på ett lägre 

välbefinnande hos de som är tidsbegränsat anställda än hos de med 

tillsvidareanställning. Standardavvikelsen visar en större spridning i 

välbefinnande hos tidsbegränsat anställda än hos tillsvidareanställda. 

 

Resultatet på t-testet mellan välbefinnande index och anställningsform visar att 

variansen mellan anställningsformerna är olika enligt Levene´s test. Kontrollen 

Equal variances not assumed visar att det är en signifikant skillnad p = ,001 i 

välbefinnande mellan anställningsformerna.  

 

T-test med split file genom anställningsform på kön och välbefinnande index visar 

vid tillsvidareanställning en signifikant skillnad enligt kontrollen på p = ,009 

(Equal variances not assumed ). Detta säger att det skiljer sig i välbefinnande 

mellan män och kvinnor som har en tillsvidareanställning. Tidsbegränsad 

anställning visar kontrollen på p = ,263 (Equal variances assumed). Detta betyder 

att det inte skiljer sig i välbefinnande mellan män och kvinnor som har en 

tidsbegränsad anställning. 
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T-test med split file genom kön på anställningsform och välbefinnande index visar 

hos männen en signifikant skillnad enligt kontrollen på p = ,028 (Equal variances 

not assumed ).. Det betyder att det skiljer sig i välbefinnande mellan männen 

beroende på om de har tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning. 

Kvinnorna visar en signifikant skillnad enligt kontrollen på p = , 011 (Equal 

variances not assumed ) som betyder att det även hos dem finns en skillnad i 

välbefinnande beroende på vilken av de två anställningsformerna som innehas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Sammanställning av medelvärden av välbefinnande inom respektive 

anställningsform. 

 

I figur 9 visas att inom anställningsformen tillsvidareanställning har män 

medelvärdet 10,5 för sitt välbefinnande och kvinnor har ett medelvärde på 9,9 för 

sitt välbefinnande. Anställningsformen tidsbegränsad anställning visar att 

männens välbefinnande har ett medelvärde på 9,6 medan kvinnors välbefinnande 

visar medelvärdet 9. 
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6. Diskussion 

6.1. Resultat diskussion 

Resultaten visar att det finns skillnader mellan mäns och kvinnors välbefinnande. 

Från resultatet går även att läsa att det är en större spridning av kvinnors 

välbefinnande än av männens. Det framkom att välbefinnandet skiljer sig 

beroende på om respondenten är tillsvidareanställd eller har en tidsbegränsad 

anställning. Resultatet visade även att det finns skillnader i välbefinnande mellan 

könen i respektive anställningsform. Det skiljer sig signifikant i välbefinnande 

mellan män och kvinnor som har en tillsvidareanställning. Däremot går det inte att 

se en signifikant skillnad mellan män och kvinnor som har tidsbegränsad 

anställning. 

 

Hypotesen om skillnader mellan män och kvinnor i relation till deras 

anställningsform och välbefinnande har blivit besvarad och är enhetlig med 

resultatet som framkommit. Det går att se att det finns skillnader i välbefinnande 

mellan män och kvinnor (Figur 5 & 6). Välbefinnandet i de två olika 

anställningsformerna (Figur 7 & 8) skiljer sig också åt likväl som välbefinnandet 

skiljer sig inom könen beroende på vilken anställningsform de innehar (Figur 9). 

Däremot går det inte att visa att det skulle skilja sig i välbefinnande mellan 

kvinnor och män i tidsbegränsad anställning men däremot att det skiljer sig i 

välbefinnande mellan kvinnor och män som har tillsvidareanställning.  

 

Intressant är att se att resultatet i den här uppsatsen visar på en skillnad i 

välbefinnande mellan tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda medan 

studien av Joyce et al. (2010) inte visar på någon skillnad i hälsa mellan 

tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda.  

 

Anledningen till skillnaden mellan dessa två undersökningar kan tänkas vara olika 

innehåll i begreppen hälsa och välbefinnande. Detta trots den likhet mellan 

begreppen som finns.  
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Till skillnad från Samuelsson et al. (2012) som kom fram till att män i 

tidsbegränsad anställning hade sämre hälsa än kvinnorna, visar resultatet i den här 

uppsatsen att det är kvinnorna i denna anställningsform som har lägre 

välbefinnande än männen (Figur 9). Detta var även det test där det inte gick att 

hitta en signifikant skillnad mellan mäns och kvinnors välbefinnande vilket 

betyder att det är relativt lika mellan dem. 

Skillnaden som Samuelsson et al. (2012) hittade kan ha att göra med att det även 

var egenföretagare med. Egenföretagare exkluderades i urvalet för denna uppsats 

då dessa inte ansågs vara anställda. 

 

6.1.1. Krav och kontrollmodellen 

Utifrån resultatet skulle det kunna tänkas att ett lägre välbefinnande hos 

tidsbegränsat anställda skulle kunna bero på att dessa hamnar i en situation av 

bristande kontroll i kombination med höga krav. I faktorn kontroll inräknas 

möjligheter till personlig utveckling (Westerholm & Theorell, 2008) något som 

kan vara svårt att både få möjlighet och tid till i en tidsbegränsad anställning då 

dessa riskerar att marginaliseras (Aronsson et al. 2012). Kraven kan tänkas vara 

ganska höga eftersom den här typen av anställning kan vara extra aktuell vid 

exempelvis högsäsong.  

  

Vid en närmare titt på histogrammet för välbefinnande i tidsbegränsad anställning 

(Figur 8) går det att se att det finns tidsbegränsat anställda som har ett högre 

välbefinnande än medelvärdet. Dessa skulle kunna vara individer som själva valt 

att ha en tidsbegränsad anställning exempelvis för att spara ihop extra pengar eller 

genom säsongsarbete mellan eller under studier (Aronsson et al. 2012).  

 

Tidsbegränsat anställda som har ett lägre välbefinnande (Figur 9) skulle kunna 

vara utsatta för både ett lågt krav och en låg kontroll i arbetet. Detta ger en 

obalans i krav och kontroll som kan trigga igång en stressprocess. Denna kan på 

kort sikt störa funktionsförmågan och försämra anställdas arbetsprestation. På 

längre sikt vid utdragna påfrestningar finns en ökad risk för negativ påverkan på 

hälsa och välbefinnande (Aronsson et al. 2012). 
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6.1.2. Hälsokorset 

Trots att det inte går att läsa någonstans grunden till ESSs val för användandet av 

WHO5 som indikator på välbefinnande så tycks det ha en likande grund som den 

som används i denna uppsats. Hälsokorset (Figur 1) utgår från att upplevelsen av 

hälsa är frånvaro av objektiva dysfunktionella yttringar och en upplevd känsla av 

välbefinnande medan ohälsa betraktas som förekomst av objektiva 

dysfunktionella yttringar och känsla av illabefinnande (Medin & Alexanderson, 

2000).  

 

För att läsa av endast välbefinnande kan man välja att hålla sig på ena halvan, 

känslan av befinnande. Samtidigt är det viktigt att ha förståelse för att även den 

andra halvan, funktionen, spelar in på individens upplevelse av ett eventuellt 

välbefinnande. 

 

WHO5 bygger på positiva frågor om välbefinnande som skattas i skala för att se 

en individs upplevda välbefinnande eller illabefinnande samt att kunna upptäcka 

individer i riskzon för ohälsa. Genom att ta bort två av frågorna som det är gjort i 

denna datainsamling tas även indikatorn på individer i riskzon bort. Däremot 

kvarligger indikatorn för välbefinnande utifrån en population (European Social 

Survey, 2010d). Även fast uppsatsen inte har ett index som upptäcker individer i 

riskzon kan ett lågt välbefinnande (Figur 4) ändå visa på ohälsa som i sin tur kan 

leda till rehabilitering. 

 

I figur 6 går det att se att kvinnors välbefinnande är mer utspritt över skalan än 

männens välbefinnande (Figur 5). Vilket skulle kunna säga att kvinnor i högre 

grad riskerar ohälsa. Bergman (2011) skriver om hur orsakerna till kvinnors 

ohälsa hittas i deras arbetsvillkor och sociala situationer. Deras osynliga arbete 

genom brist på socialt och lönemässigt erkännande leder till allvarlig social stress. 

Stress kan i sin tur leda till hjärt- och kärlsjukdomar (Orth-Gomér, 2008) samt ge 

belastningsskador som visar sig som smärta i nacke, skuldror och rygg (Aronsson 

et al. 2012). 
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Vad kvinnors lägre välbefinnande beror på finns det inga svar på men med hjälp 

av tidigare studie framgår det att kvinnor i Sverige överlag visar på mer ohälsa än 

män (Bergman, 2011).   

 

Ohälsa i form av utmatningssyndrom, en kombination av utmattningstillstånd och 

depression kan orsaka arbetsoförmåga och långa sjukskrivningar. Dessa kräver en 

individuellt utformad rehabiliteringsplan. Ibland krävs en lång 

rehabiliteringsperiod för att komma tillbaka till arbetsmarknaden (Aronsson et al. 

2012) 

 

6.2. Metod diskussion 

Styrkor med den här sortens metod har varit möjligheten till mer tid för 

bakgrundsarbete och analyserande av resultat. Bryman (2008) skriver om hur det 

är av fördel att använda sig av den här typen av metod eftersom det är erfarna 

forskare som samlat in materialet. Detta ger möjlighet till en hög kvalité där 

variablerna är väl testade och är valida. I det här fallet är det också av intresse att 

det var en stor datamängd vilket gett möjlighet att kunna generalisera resultatet på 

populationen.  

 

Trots att endast univariat och bivariat analys använts har det gått att få de svar 

som behövdes för att svara upp mot syftet. 

 

Genom att göra ett arbete helt från grunden kan författaren anpassa frågorna efter 

sitt syfte. I det här fallet blev det att leta ett material som innehöll frågor som 

kunde passa syftet och ge de svar som söktes vilket kan ses både som en styrka 

och en svaghet beroende på vad som hittas. 

 

Svagheter som har dykt upp är att det efter filtreringen blev ett betydligt mindre 

antal respondenter som gör att det kan ifrågasättas om det verkligen är ett resultat 

som går att generalisera. Det gick inte att påvisa någon skillnad i välbefinnande 

mellan män och kvinnor som har tidsbegränsad anställning. Detta trots att det 

skiljer sig i medelvärden (Figur 8). Anledningen skulle kunna bero på ett lågt 
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antal respondenter i den gruppen. Med färre antal respondenter påverkar 

extremfallen resultaten. Vid större urval spelar extremvärden mindre roll vilket 

ger ett mer korrekt värde (Djurfeldt et al. 2010). 

 

Det går alltid att göra saker bättre, i det här fallet som i många andra hade lite mer 

tid varit välkommet. Med mer tid hade det eventuellt varit möjligt med någon 

intervju för att även få den personliga synen på respektive anställningsform. Detta 

för att få en bredare bild med lite djup i undersökningsområdet. 

 

Genom att välja endast ett land att arbeta med blev det även en mindre 

datamängd. Ett alternativ hade varit att använda sig av flera länder för att på så vis 

få en bredare bild. Detta skulle även ge möjlighet att jämföra länder vilket kanske 

kunde hjälpa till att bekräfta de skillnader som upptäckts i uppsatsens resultat. 

Ytterligare förbättring skulle kunna vara att använda ett datamaterial med högre 

svarsfrekvens än detta för att få verklighetsenliga resultat. 

 

En annan förbättring av uppsatsen som skulle kunna gjorts är att använda sig av 

åldersgrupper för att se eventuella skillnader där. Detta kändes inte genomförbart 

eftersom det skulle innebära ett litet antal respondenter i respektive grupp.  

 

6.3. Framtida forskning 

I framtida forskning skulle det vara intressant att få se anställningsformens 

påverkan på välbefinnande med fler respondenter. Även forskning som innehåller 

fler omgivningsfaktorer, för att se om det är anställningsformen som påverkar 

individers välbefinnande eller inte.  

 

De Cuyper et al. (2010) som gjort en studie om tillsvidareanställda och 

tidsbegränsat anställdas arbetsosäkerhet, anställbarhet och välbefinnande. De 

skriver om svårigheten att se hur tidsbegränsade anställningar påverkar hälsan 

eftersom anställningen är kortvarig medan effekten på hälsa visar sig efter en tid. 

Detta ger en nyfikenhet att i framtida forskning kunna ta del av en studie som följt 
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individer som haft tidsbegränsad anställning, och eventuellt fått det igen för att se 

hur deras hälsa och välbefinnande ser ut efter en tid. 

 

6.4. Slutsats 

Det framgår att tillsvidareanställda har ett högre välbefinnande än tidsbegränsat 

anställda. Vad detta beror på går det bara att spekulera i. Det finns alldeles för 

många faktorer som spelar in på individers välbefinnande för att kunna säga att 

det beror på anställningsformen. Däremot pekar resultaten på att 

anställningsformen skulle kunna vara en av faktorerna till bättre respektive sämre 

välbefinnande. Det går även att säga att det är olika mellan könen hur 

välbefinnandet ser ut och där männen har ett högre välbefinnande i respektive 

anställningsform.  

 

Med den begränsade kontrollen som tidsbegränsat anställda ställs inför ökar 

risken för ohälsa med stora grupper av stress och hjärt- och kärl sjukdomar. Detta 

är något som arbetsgivare bör vara medvetna om likväl som de som ansvarar för 

rehabilitering på samhällsnivå. 
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