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When ”I” is replaced by ”We”, even illness 

becomes wellness. 
- Malcolm X 

  



 

Sammanfattning 
På grund av övergripande förändringar på arbetsmarknaden eftersträvar företag idag i allt 
större utsträckning flexibilitet och effektivitet med avsikt att kunna matcha marknadens 
skiftande behov. Från flexibiliteten har således nya arbetsformer slagit rot, bland annat att 
exponera arbetsuppgifter till annat företag, så kallade underentreprenörer. För den anställde 
innebär denna arbetsformen att ett så kallat triangulärt förhållande mellan följande tre parter 
uppstår; underentreprenör, entreprenörsanställd och kundorganisation. Detta triangulära 
förhållande har visat medföra psykosociala konsekvenser. Sättet att organisera arbetet 
påverkar bland annat möjligheten till sociala relationer och därmed ett socialt stöd. Det 
sociala stödet samverkar med den psykosociala arbetsmiljön och blir således en viktig aspekt 
att se närmare på vid sådana arbetsformer.  
 
Syftet med studien var att undersöka och skapa en djupare förståelse för 
entreprenörsanställdas upplevelser av socialt stöd i arbetet, med fokus på följande 
frågeställningar; hur beskriver entreprenörsanställda socialt stöd från chef, hur beskriver 
entreprenörsanställda socialt stöd från kollegor och vilka hinder och möjligheter för socialt 
stöd kan identifieras. Metoden som användes för studien var kvalitativ som inkluderade 
intervjuer med sju entreprenörsanställda. 
 
Resultatet tyder på att entreprenörsanställda upplever ett förhållandevis bra socialt stöd från 
både ordinarie chef och ordinarie kollegor. Däremot förekommer vissa brister när det kommer 
till chefsstödet, så som vid information och vid ett emotionellt stöd. Resultatet visade även att 
det fysiska avståndet mellan varandra och organisationens storlek identifierades som 
hindrande i skapandet av socialt stöd, det som möjliggjorde socialt stöd var relationerna 
kollegor emellan.  
 
Nyckelord: socialt stöd, underentreprenörer, processindustrin, arbetsmarknad 



 

Abstract 
Due to overall changes in the labor market, companies today increasingly seek flexibility and 
efficiency with the aim of meeting the changing needs of the market. This flexibility creates 
new forms of work, including outsourcing of work to other companies, so-called 
subcontractors. This form of work creates a triangular relationship between the 
entrepreneurial employee', subcontractor and customer organization. This triangular 
relationship can however lead to psychosocial consequences. The way in which work is 
organized affects, among other things, the possibility of social relationships and social support. 
Social support interacts with the psychosocial work environment and thus becomes an 
important aspect of looking into such forms of work. 
 
The purpose of the study was to investigate and create a deeper understanding of 
entrepreneurial employees' experiences of social support at work, focusing on; how describe 
entrepreneurial staff social support from management, how describe entrepreneurial staff 
social support from colleagues and what obstacles and opportunities for social support that 
can be identified. A qualitative method was used that included interviews with seven 
entrepreneurial staff. 
 
The result indicates that entrepreneurial employees experience relatively good social support 
from both the management and colleagues. On the other hand, there are some shortcomings 
when it comes to management support, such as information and emotional support. The result 
also showed that the physical distance between each other and the size of the organization 
was identified as impeding in the creation of social support. It was the good relations between 
the colleagues that enabled adequate social support.  
 
Keywords: social support, subcontractors, process industry, labor market,  
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1. Inledning 
Den svenska arbetsmarknaden har under senare tid genomgått en rad förändringar. På grund 
av dessa förändringar har arbetsmarknaden präglats av en organisatorisk instabilitet vilket 
orsakat att företag fått omstrukturera, skära ned på personal och i vissa fall fått avveckla 
(Widmark, 2005). För att öka effektiviteten och anpassningsförmågan mot marknadens 
skiftande behov har organisationerna idag utvecklats till att i allt större utsträckning 
eftersträva ökad flexibilitet (Berglund & Schedin, 2009).  
 
Ett sätt för företag att bli mer flexibla är att ha ett flexibelt förhållningssätt gentemot personal, 
vilket exempelvis innebär att företag kan variera antalet anställda efter behov (Berglund & 
Schedin, 2009), detta kan exempelvis uppnås med hjälp av extern personal. Att använda 
extern personal kan ske på olika sätt, ett sätt är att använda inhyrd personal, vilket är vanligt 
förekommande i branscher såsom tillverkningsindustrier, el, gas och vatten (Håkansson & 
Isidorsson, 2016). Personalen hyrs in av kundföretag under en begränsad tid, vilket kan 
variera mellan dagar till år. Detta innebär att arbetstagarna inte arbetar på ett fast arbetsställe, 
utan förflyttar sig mellan olika, varierande arbetsplatser (Håkansson, Isidorsson & Strauss- 
Raats, 2013). År 2014 var 65 000 personer anställda av olika bemanningsföretag och utgjorde 
cirka tre procent av arbetsmarknaden (Håkansson & Isidorsson, 2016).  Ytterligare ett sätt att 
uppnå flexibilitet via extern personal är att använda externa underentreprenörer vilket innebär 
att företag outsourcar vissa arbetsuppgifter, till exempel underhåll, till underentreprenören. 
Underentreprenören är ofta ett litet eller medelstort företag och anlitas av ett kundföretag för 
att utföra arbetet (Nygren, m.fl., n.d). Att vara anställd av bemanningsföretag och arbeta som 
inhyrd eller av underentreprenörer föreligger vissa likheter. Dessa likheter består bland annat 
av att de anställda utför arbetet på en annan organisation, vilket kan benämnas som 
kundorganisation, men är anställd av bemanningsföretaget eller underentreprenören. 
Skillnaden mellan inhyrd personal och de anställda av underentreprenörer verkar i praktiken 
sällan vara tydlig, utan snarare röra sig om en juridisk fråga. Anställda av underentreprenörer 
och inhyrd personal måste förhålla sig till två olika organisationer och får således en 
dubbelanknytning, sammanlagt blir minst tre parter inblandade vid en sådan arbetsform. 
Arbetsformen kan benämnas och ses som ett triangulärt förhållande mellan de tre parterna 
(Håkansson & Isidorsson, 2013).  
 
Fler företag använder sig idag av dessa typer av arbetsformer såsom inhyrd personal och 
externa underentreprenörer, med avsikt att skapa större flexibilitet och effektivitet (se t.ex. 
Nygren m.fl., n.d., Allvin, 2006 & Håkansson, Isidorsson & Strauss- Raats, 2013). Vad som 
gör denna typ av organisering av arbetet intressant ur ett sociologiskt perspektiv är att tidigare 
forskning visat att det finns psykosociala konsekvenser för dessa typer av arbetsformer, bland 
annat på grund av det triangulära förhållandet, vilket beskrevs ovan. Likaså anger 
Arbetsmiljöverket att sjuktalen generellt sett ökat i samhället med 70 procent sedan år 2010, 
vilket exempelvis grundas i hur arbetet organiseras i företagen (Arbetsmiljöverket [Av], 
2016). Beroende på hur företag väljer att organisera arbetet varieras även möjligheten till 
skapandet av sociala relationer för de anställda, vilket är av stor betydelse för deras psykiska 
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välmående. De sociala relationerna på arbetsplatsen utgör även en möjlighet till ett socialt 
stöd för arbetstagare och den största källan anges vara från arbetsgivaren och kollegor 
(Härenstam & Bejerot, 2010: 45). Det sociala stödet kan även benämnas som ett vaccin mot 
stress och sjukdom (Hedin, 1994: 43) och samverkar följaktligen med den psykosociala 
arbetsmiljön som tillsammans påverkar de anställdas psykiska välmående. Återgår vi till det 
triangulära förhållandet väcks frågor om var anställda vänder sig vid problem och på vilket 
sätt ett socialt stöd kan ges till arbetarna i arbetet, vid ett sådant komplext förhållande.   
 
Tidigare forskning har också visat att den psykosociala arbetsmiljön tenderar att vara sämre 
för inhyrd personal i jämförelse med intern personal (Håkansson & Isidorsson, 2016). Det har 
även visat att det är viktigt för inhyrd personal att de upplever socialt stöd från ordinarie 
organisationen både från kollegorna men även cheferna. Det sociala stödet lindrar den 
mentala påfrestningen, vilken kan uppstå vid bytet av nya och andra arbetsplatser för inhyrd 
personal (Håkansson & Isidorsson, 2013). Då anställda av underentreprenörer och inhyrd 
personal till viss del kan likställas går det att anta att anställda hos underentreprenörer1 
upplever detsamma.  
 
Med utgångspunkt i ovanstående fokuserar denna uppsats därför på entreprenörsanställdas 
upplevelser av socialt stöd från sin ordinarie arbetsgivare samt kollegor. Studien avgränsas till 
processindustrin med anledning av att det är en farlig arbetsplats, där aspekter som bland 
annat tidspress och hög arbetsbelastning kan föreligga. Faktorer såsom enformighet, 
arbetsbelastning, störningsmoment och socialt stöd har visat påverka den mentala hälsan 
bland industriarbetare (Hämming & Bauer 2013). Det sociala stödet vid denna typ av arbete 
tillsammans med arbetsformen som entreprenörsanställd blir därmed viktigt och intressant hos 
denna målgrupp att studera.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka och skapa djupare förståelse för entreprenörsanställdas 
upplevelse av socialt stöd i arbetet med fokus på följande frågeställningar: 
 

• Hur beskriver entreprenörsanställda socialt stöd från chef? 
• Hur beskriver entreprenöranställda socialt stöd från kollegor?  
• Vilka hinder och möjligheter för socialt stöd kan identifieras? 

 

1.2 Disposition  
Ovan har studiens aktuella ämne, syfte och frågeställningar presenterats. I nästkommande 
avsnitt beskrivs bakgrunden. Därefter presenteras tidigare forskning om ämnet och studiens 
teoretiska utgångspunkt. Efter den tidigare forskningen redogörs studiens metod där bland 
annat innehåll om för- och nackdelar med metoden, problematik under studiens gång samt 
validitet och reliabilitet diskuteras. Vidare presenteras studiens resultat och avslutningsvis 
förs en diskussion samt förslag för vidare forskning. 

                                                
1 Fortsättningsvis kommer anställda av underentreprenörer att benämnas som entreprenörsanställda 
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2. Bakgrund 
Nedan presenteras relevant bakgrund som beskriver skillnaden mellan inhyrd personal och 
entreprenörsanställda, detta medför ökad förståelse för hur en anställning hos en 
underentreprenör ser ut. I detta avsnitt definieras även återkommande begrepp i studien.  
 

2.1 Villkor för extern personal: skillnader och likheter mellan inhyrd personal och 
entreprenörsanställda 
Att hyra in personal innebär att arbetsgivaren överlåter arbetstagaren till en annan 
arbetsgivare som får använda den inhyrda personalen i dennes räkning. Detta 
tillvägagångssätt är vanligt inom branscher så som vård, administration, ekonomi, lager och 
industri. I samband med produktionsstopp eller när den ordinarie personalen inte kan utföra 
en viss arbetsuppgift är det vanligt att företag hyr in personal. Användning av inhyrd personal 
kan röra sig i en tidsperiod av några timmar, dagar eller månader. Gällande 
arbetsmiljöansvaret så föreligger ett delat ansvar. Både inhyraren och uthyraren skall jobba 
med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Däremot har inhyraren endast ansvar över det som 
den inhyrda personalen är inhyrd för. Uthyraren har ett mer långsiktigt ansvar för personalen 
(Av, 2008). 
 
Gällande entreprenörsanställda innebär det att arbetarna utför arbete, vilket oftast är utanför 
beställarens verksamhetsområde, gentemot en kundorganisation mot en fast betalning. En 
entreprenör kan bestå av en arbetsgivare och arbetstagare eller vara ett ensamföretag. Rörande 
ett entreprenörsförhållande har arbetsgivaren inom entreprenören alltid ansvaret gällande det 
systematiska arbetsmiljöarbetet gentemot sin personal. Beroende på betalningssätt, 
arbetsmiljöansvar, vem som står för material och verktyg, ekonomiskt ansvar och 
bestämmelser gällande arbetskraft kan man se skillnaden gällande inhyrning eller 
entreprenörsförhållande. Arbetsmiljöverket har tydliggjort detta genom en modell som 
åskådliggör personaluthyrning och entreprenad (se nedan) (Av, 2008) 
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(Arbetsmiljöverket, 2008).  

Skillnaden mellan inhyrd och underentreprenör är begränsad till olika avtal, betalning, 
verktyg, fördelning av personal etcetera och kan härledas till en juridisk kontext. Gällande 
övriga punkter kan dessa arbetsformer till viss del likställas.   

2.2 Arbetsmiljöansvar för extern personal 
Det nya arbetslivet har medfört nya former av arbeten och i dagens flexibla arbetssätt är det 
vanligt att arbeten utförs på varierande arbetsställen. Arbetsmiljöverket har utformat en 
skriftlig vägledning som syftar till att belysa både arbetsgivarens och beställarens ansvar vid 
sådana arbetsförhållanden. I vägledningen framkommer det att arbetsmiljöansvaret till viss 
del kan bli komplicerat, detta exempelvis på grund av att entreprenören sällan har möjlighet 
att påverka arbetsmiljön på kundorganisationen. Vid arbete på annat arbetsställe är det 
arbetsgivaren som alltid har huvudansvaret även om personalen utför arbete på annan 

Typiskt för personaluthyrning Typiskt för entreprenad 

Typ av arbete som ska utföras är beskrivet i 
avtalet. 

Arbetsresultatet är beskrivet i avtalet. 

Ersättningen är bestämd per timme, månad 
eller annan period. 

Ersättningen är bestämd som en totalsumma. 

Inhyraren står för arbetsledningen. Entreprenören står för arbetsledningen. 

Inhyraren håller med verktyg och material. Entreprenören håller med verktyg och material. 

I avtalet anges vilka personer som hyrs in, 
vilken kompetens de ska ha eller bara antalet 
personer. 

Entreprenören bestämmer vilka personer som 
ska utföra arbetet. 

Uthyraren har inget ekonomiskt ansvar om 
arbetsresultatet skulle bli misslyckat. Uthyraren 
ansvarar dock för att den uthyrda personalen 
har utlovad kompetens. 

Entreprenören har det ekonomiska ansvaret om 
arbetsresultatet skulle bli misslyckat. 

Uthyraren kan inte disponera över den uthyrda 
arbetskraften. Om personalen ska bytas ut 
förutsätter det överenskommelse med 
inhyraren. 

Entreprenören kan efter egen önskan byta ut 
dem som utför arbetet mot annan personal. 

Om inhyraren inte har tillräckligt med 
arbetsuppgifter för de inhyrda måste inhyraren 
ändå betala för det antal personer som hyrts in. 

Entreprenören kan tillfälligt utöka eller dra ner 
arbetsstyrkan alltefter vilka behov som finns. 
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arbetsplats. Det är även vanligt att arbetstagarna varierar sina arbetsplatser helt eller delvis 
och arbetet är vanligen kortvarigt. (Av, 2008). 
 
Under dessa förhållanden är det den ordinarie arbetsgivaren som har arbetsmiljöansvaret för 
sin personal. Däremot har inte arbetsgivaren inflytande över kundorganisationens arbetsmiljö 
och dess arbete, detta ansvar åligger kundorganisationen med avsikt att undvika risker för 
arbetstagarna på arbetsstället. Ansvaret innebär att risker för entreprenörsanställda undanröjs, 
vilket betyder att kundorganisationen även behöver utföra vissa riskanalyser som berör 
entreprenörsanställda. Genom att kundorganisationen har ett ansvar kan det leda till att 
ordinarie arbetsgivare glömmer sitt faktiska ansvar gentemot sin personal. Det är av betydelse 
att den ordinarie arbetsgivaren och kundorganisationen samverkar om vilket ansvar vardera 
parten har. Vilket ansvar som åligger kundorganisation bör därmed klargöras (Av, 2008).  
 
Enligt en rapport från Statliga offentliga utredning (SOU 2007) framgår det att 
kundorganisationen bär ansvaret för samordningen av arbetet. Det innebär att 
kundorganisationen ser till att deras arbete även samordnas utifrån entreprenörsanställdas 
arbete. Det finns inte skrivet i lagen om vem som bär ansvar över att upprätta en 
arbetsmiljöplan, men om inte annat avtalats mellan parterna så anges det i rapporten att detta 
åligger kundorganisationen. (SOU, 2007).  
 
Trots att det ovan beskrivna främst rör juridiska frågor medför detta även en förståelse av att 
dessa förhållanden kan leda till både missförstånd och svårigheter mellan parterna, även för 
arbetstagaren i sitt arbete. Det är ofta svårt att veta vem som faktiskt bär ansvar över 
arbetsmiljön, både den psykosociala och den fysiska. Detta tydliggör även det så kallade 
triangelförhållandet. Detta har även påvisats genom forskning om inhyrd personal, 
triangelförhållandet kan medföra att personalen på så sätt kan hamna mellan stolarna 
(Håkansson & Isidorsson, 2016).  

2.3 Begreppsdefinitioner 
I studien används återkommande begrepp såsom; kundorganisation, underentreprenör, 
ordinarie chef och ordinarie kollegor. Med kundorganisation avses det företag som beställer 
arbetskraft efter behov. Begreppet underentreprenör innebär det företag som hyr ut arbetskraft 
och utför service till kundorganisationen för begränsad tid. Ordinarie chef är den person som 
är chef åt de entreprenörsanställda. Ordinarie kollegor innebär de kollegor som alla är 
anställda av underentreprenören.  
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5. Teoretiskt ramverk 
Nedan presenteras tidigare forskning som fokuserar på arbetsmiljö för extern personal, 
vidare följs avsnittet av psykosocial arbetsmiljö, krav- och kontrollmodellen och socialt stöd.  

5.1 Tidigare forskning  
Forskning visar att både inhyrd personal och entreprenörsanställda upplever en splittrad 
känsla av tillhörighet och identitet, vilket bland annat grundas i att den externa personalen har 
en dubbelanknytning. Detta innebär att den externa personalen tillhör både 
kundorganisationen och den ordinarie organisationen. Kundorganisationen har ofta en hög 
uppgiftsinriktning och en låg relationsinriktning gentemot den externa personalen. Med andra 
ord innebär det att kundorganisationen har en låg prioritet gällande skapandet av en relation 
till den externa personalen, samt hög prioritet mot vilka arbetsuppgifter som den externa 
personalen ska utföra. Det har även visat att det föreligger en skillnad gentemot den fasta 
personalen på kundföretaget, den fasta personalen har, till skillnad från den externa 
personalen, en högre relationsinriktning. Studien, var detta resultat presenterades, grundas på 
enkätsvar från 505 personer anställda av bemanningsföretag och entreprenörsanställda 
(Svensson, Vinberg & Larsson: 2015). I och med den låga relationsinriktningen och den 
skillnad som förelåg gentemot den fasta personalen kan det antas att den externa personalen 
även upplever en känsla av särbehandling inom kundorganisationen. Därmed kan det bli 
viktigt med ett bra socialt stöd från det ordinarie företaget. Det har även visat att inhyrd 
personal ofta saknar ett emotionellt stöd vid arbete på annat arbetsställe, ett emotionellt stöd 
skapas först efter en längre och kontinuerlig relation med kollegor (Viitala & Kantola, 2016). 
Vilket kan leda till att det blir problematiskt för extern personal som kontinuerligt byter 
arbetsplatser.  
 
Ytterligare forskning visar just betydelsen av ett socialt stöd för inhyrd personal, i samband 
med arbete på annat arbetsställe. Resultatet i studien presenterar att den inhyrda personalen 
framförallt värderade ett socialt stöd från de ordinarie kollegorna och cheferna. Författarna till 
studien ansåg att kollegornas och chefens stöd kan benämnas och ses som en buffert vid byte 
till nya och andra arbetsplatser (Håkansson & Isidorsson, 2013), vilket även kan kopplas till 
Svenssons m.fl. (2015) studie som visade en upplevd känsla av splittrad identitet och 
tillhörighet hos kundorganisationen för den externa personalen, vilket ett socialt stöd hade 
kunnat lindra. Det beskrivs även att inhyrd personal tenderar att ha en lägre 
arbetstillfredsställelse i jämförelse med den fasta personalen på kundorganisationen, även en 
lägre grad av autonomi och lägre beslutsmöjligheter (Håkansson & Isidorsson, 2013). 
Forskning har också visat att inhyrd personal inte finner ett socialt stöd från 
kundorganisationen och att de upplever sig som ”rotlösa” (Viitala & Kantola, 2016). Det 
diskuteras även om att det sociala stödet kan fungera som en ”insider-status” för 
bemanningsanställda. (Håkansson, Isidorsson & Strautss- Raats, 2013). ”Insider-status” kan 
antas upplevas som en känsla av delaktighet och ett skapande av en ”vi-känsla” som kan leda 
till ett starkare socialt stöd. Vidare har arbetsförhållanden för inhyrd personal undersökts och 
vilka faktorer som kan påverka arbetsrelaterade sjukdomar. Resultatet, vilket grundas på 482 
personer från bemanningsföretag, visade att inhyrd personal i högre omfattning tilldelas 
fysiskt krävande arbeten och har mindre möjlighet till utveckling. Den inhyrda personalen har 
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även färre utbildningar och saknar klarhet i vad och vilka arbetsuppgifter som ska utföras 
under uppdraget. I denna studie framkommer det också att inhyrd personal är mer utsatta både 
när det gäller fysisk belastning och att de har en mindre kontroll i arbetet (Håkansson & 
Isidorsson, 2016).  
 
Forskning som diskuterar entreprenörsanställda lyfter bland annat fram vad som påverkar 
deras arbetsmiljö. Riskfaktorer som beskrivs är bland annat ekonomisk press, otillräcklig 
kontroll, förvirring och förlust av kollektiv handlingskraft. Dessa riskfaktorer kan bland annat 
medföra en sämre kommunikation för entreprenörsanställda, vilket i sin tur kan medföra en 
ökad risk för arbetsrelaterade skador (Nygren m.fl. n.d.). Gällande inhyrd personal har det 
undersökts vilka riskfaktorer som utgör arbetsrelaterade skador. Inhyrd personal utgör cirka 
tre procent av arbetsmarknadens arbetsstyrka samtidigt som de utgör 8,7 procent av de 
arbetsrelaterade skadorna. Detta grundas i många fall av att det saknas tid till introduktion och 
utbildning, på grund av att den inhyrda personalen så snabbt som möjligt själva ska kunna 
utföra arbetsuppgifterna. Denna brist på utbildning medför även att den inhyrda personalen 
får mindre möjlighet till rotation av arbetsuppgifterna, de blir tilldelade mer monotona 
arbeten, med högre risk för belastningsskador. Den inhyrda personal får ofta utföra de 
arbetsuppgifterna som kundorganisationen inte själva ville utföra, dessa aspekter berör även 
entreprenörsanställda (Håkansson & Isidorsson, 2016). Trots att dessa nämnda riskfaktorer 
kopplas till fysiska risker kan det antas att faktorerna även kan påverka det psykiska 
välbefinnandet hos arbetstagarna, där bland annat ökad känsla av stress och förvirring kan 
uppstå på grund av avsaknad av kontroll och brist på utbildning för arbetet.  

5.2 Psykosocial arbetsmiljö 
Arbetsmiljöns utveckling har gått från ett tekniskt arbetarskydd till arbetslivsfrågor. 
Arbetsmiljön omfattar samtliga faktorer som berör individen i dennes arbete och inkluderar 
både de tekniska, fysiska, kemiska och psykosociala faktorerna i arbetet. I Sverige regleras 
arbetsmiljön utifrån arbetsmiljölagen, vilket inrättades år 1978, som syftar till att förebygga 
olycksfall och ohälsa i arbetet samt att i övrigt försöka uppnå en god arbetsmiljö (Berglund & 
Schedin, 2009). Fram till början av 1970-talet fokuserades framförallt fysiska faktorer i 
arbetsmiljön. Under 1980-talet handlade det främst om belastningsskador och har senare 
kommit att inkludera de psykosociala aspekterna. I föreskriften; Systematiskt 
arbetsmiljöarbete, från den 15 februari 2001, anges det att arbetsmiljöarbetet ska beakta alla 
fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som är av relevans för arbetsmiljön (AFS: 
2001:1). Arbetsmiljön bör ses som en helhet där både de fysiska och psykosociala aspekterna 
samverkar. Den psykosociala arbetsmiljön har belysts sedan 1970-talet i mer eller mindre 
utsträckning och fick sedan ökad uppmärksamhet i samband med en ekonomisk kris under 
1990-talet. Detta då färre människor skulle utföra fler arbetsuppgifter (Berglund & Schedin, 
2009). 
 
Gällande den psykosociala arbetsmiljön formulerades år 1980 en föreskrift från 
Arbetsmiljöverket som belyser psykiska och sociala aspekter i arbetsmiljön. I föreskriften 
definieras även begreppet psykosocial arbetsmiljö på följande sätt: ”De psykosociala frågorna 
utgör sålunda inte någon avskild grupp av arbetsmiljöfaktorer. Psykosociala faktorer i 
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arbetsmiljön framkommer genom att arbetsmiljön betraktas från psykologisk och sociologisk 
synvinkel. Detta perspektiv omfattar såväl fysiska som organisatoriska och sociala 
miljöfaktorer" (Prop. 1976/77; AFS, 1980: 3–4). År 2015 formulerades ytterligare en 
föreskrift av Arbetsmiljöverket som beskriver bland annat arbetsgivarens skyldigheter, 
arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Den belyser vikten av ledningens 
kunskap gällande förebyggande och hanteringen av arbetsbelastning som orsakar ohälsa samt 
gällande kränkande särbehandling. Arbetstagaren bör inneha tillräckliga förutsättningar för de 
krav arbetstagaren har i arbetet (AFS, 2015).  
  

5.2.1 Krav och kontroll 
I samband med att Sverige började få upp intresset för ”det goda arbetet” utvecklades även 
Karasek och Theorells krav- och kontrollmodell. ”Det goda arbetet” innebar en strävan efter 
att, förutom att anställda hade det bra på sina arbetsplatser, också fick möjlighet till utveckling 
(Allvin, 2006), vilket började bli aktuellt vid år 1985 (Landsorganisationen, 2014). Krav- och 
kontrollmodellen belyser risken med för höga eller för låga krav i samband med den befintliga 
arbetskontrollen. Kontroll kan ses utifrån vilket beslut- och handlingsutrymme individen har. 
Med besluts- och handlingsutrymme avses delaktighet vid beslut, samt i vilken utsträckning 
man kan påverka arbetsuppgifterna, exempelvis hur, vad och när arbetet skall utföras (Allvin, 
2006). Om arbetstagaren har höga krav samt stor kontroll i arbetet och dess uppgifter mår 
arbetstagaren bäst mentalt. Detta beror på att arbetstagaren kan bemöta kraven genom 
innehavandet av kontrollen. Däremot, om arbetstagaren har höga krav men en låg kontroll så 
leder det till en stressad och pressad upplevelse. Arbetstagaren har så till vida inte möjlighet 
att bemöta kraven på grund av för lite kontroll. Detta ses som det mest påfrestade tillståndet 
(Theorell & Vinberg, 1999). De två dimensionerna kom senare att utvecklas med en tredje 
dimension. Denna dimension benämns som socialt stöd och samverkar med krav och kontroll. 
Det sociala stödet kommer vidare presenteras mer djupgående nedan.  

5.2.2 Socialt stöd 
Upplevelsen av ett socialt stöd för en individ har visat vara viktigt på grund av att stödet har 
en stor inverkan på individens hälsa och olika beteendereaktioner. Socialt stöd består av flera 
olika aspekter där Karasek och Theorell (1990) belyser följande två; socioemotionellt stöd och 
instrumentellt stöd. Det socioemotionella stödet behandlar den känslomässiga 
interaktionsnivån i arbetsgruppen. En god social integration där det finns ett ömsesidigt 
förtroende mellan medarbetare och chefer kan fungera som en buffert mot mentala 
ansträngningar. Det instrumentella stödet innebär mer konkret hjälp och fysisk avlastning i 
arbetet. Detta kan undersökas genom att se till vilka resurser och till vilken hjälp arbetstagare 
har vid arbetsuppgifter (Karasek & Theorell, 1990). Ett bra socialt stöd medför generellt sett 
en ökad tillfredställelse oavsett hur arbetstagaren upplever arbetssituationen gällande krav och 
kontroll. En individ som befinner sig i påfrestande arbetssituationer och saknar ett socialt stöd 
utsätts i större omfattning av arbetsrelaterad ohälsa jämfört med arbetstagare med ett gott 
socialt stöd. Störst betydelse har det stöd som kommer från chefen eller ledningen, deras stöd 
skapar den starkaste bufferten mot ohälsa och stress (Theorell & Vinberg: 1999).  
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House (1981) har utvecklat beskrivning av detta och menar att ett socialt stöd är ett slags 
flöde av en emotionell omsorg, ett instrumentellt stöd, information och ett värderande stöd, 
vilka kommer presenteras nedan. För att ge ett socialt stöd krävs en interaktion mellan minst 
två personer och stödet innebär även att personerna gör en del uppoffringar, så som energi, 
tid, saker och/ eller pengar. Socialt stöd uppstår framförallt i nära och trygga relationer och 
därmed är en förutsättning för ett socialt stöd att man innehar en bra relation med någon.  
 
Gällande det emotionella stödet och det instrumentella stödet diskuterar House (1981) dessa 
på liknande sätt som Karasek och Theorell (1990) diskuterade socioemotionellt stöd och 
instrumentellt stöd, vilka belystes ovan. Det så kallade emotionella stödet kan exempelvis 
handla om empati, kärlek och omsorg samt någon att lita på. House (1981) beskriver att det 
emotionella stödet som viktigast. Vidare är det instrumentella stödet det mest särskiljande 
från det som benämns som emotionellt stöd. Detta stöd berör ett direkt stöd, vilket innebär att 
man hjälper andra att klara olika saker exempelvis sitt jobb eller hjälpa att betala räkningar, 
denna typ av stöd kan även medför en känsla av omsorg för individen. Det tredje stödet som 
benämns som det informativa stödet handlar om information som leder till så kallat ”hjälp till 
självhjälp”, House (1981) tar upp ett exempel som berör tips och råd. Att ge informativt stöd 
kan även medföra ett emotionellt stöd samt ett instrumentellt stöd. Det fjärde och sista stödet, 
det värderande stödet, handlar om att ge personen i fråga konstruktiv kritik eller beröm som 
antingen medför utvecklingsmöjlighet eller förhöjd självkänsla för individen. Det stöd som 
benämns som informativt och det värderande stödet ses som de svåraste stöden att känna igen 
samt särskilja från de övriga. Däremot är det värderande- och informativa stödet endast en 
överföring av information, i jämförelse med den följd som ges av det emotionella stödet eller 
de medel som ges vid det instrumentella stödet (House, 1981).  
 
Enligt House (1981) kan det sociala stödet komma att minska yrkesrelaterad stress samt 
förbättra arbetstagarnas hälsa. House (1981) anser dock att det sociala stödet inte kan reducera 
all arbetsrelaterad stress, däremot kan detta genom rätt socialt stöd från rätt person vara av 
betydelse. Vid arbetsrelaterad stress och ohälsa har det genom tidigare studier framförts att 
det viktigaste sociala stödet för arbetstagarna framför allt är från arbetskollegor och chefer 
(House, 1981). Vilket stöd som avses som viktigast gällande kollegor eller chef är beroende 
på arbetet i sig (House, 1981). Chefens och arbetskollegornas stöd kommer nedan att 
beskrivas mer djupgående.  
 
Chefens stöd är av stor betydelse för att främja det arbetsrelaterade sociala stödet. Stödet blir 
speciellt viktigt om arbetstagarnas möjlighet till relationer mellan varandra är begränsad. En 
chef som upplevs ge ett gott socialt stöd innebär bland annat att hen bryr sig om 
arbetstagaren, uppträder stödjande och ger hjälp vid arbetsuppgifter samt låter 
kompetensutveckling ske om så behövs, vilket kan härledas till det emotionella-, informativa-, 
instrumentella- och värderande stödet. Att som chef kunna ge socialt stöd handlar inte endast 
om hur personen i fråga är så som exempelvis vilka värderingar som finns, eller hur personen 
är lärd att en god chef ska vara, utan faktorer så som antalet anställda, relationerna mellan 
varandra samt hur arbetsuppgifterna ser ut påverkar också. Enligt House (1981) är 
kollegornas stöd av stor betydelse, då han menar att en av de huvudsakliga källorna till socialt 
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stöd är att få vara delaktig i en stödjande och effektiv arbetsgrupp. Även 
organisationsstrukturen och arbetsformen är en påverkande faktor för kollegornas sociala 
stöd. House (1981) redogör även för betydelsen av ett samarbete med kollegor vid 
arbetsuppgifter. Studier som genomförts i Skandinavien och andra delar i världen visade att 
uppgifter som utförs individuellt med ett individuellt ansvar medför en lägre produktivitet, 
lägre arbetstillfredsställelse samt en högre arbetsfrånvaro. Det ovan beskrivna kan medföra en 
förståelse för att kollegornas stöd och dess samarbete är viktigt och betydelsefullt för 
arbetstagarna i arbetet (House, 1981).   
 
Det sociala stödet kan även delas upp i en struktur och i en funktion. Strukturen inbegriper det 
nätverk som personen ingår i så som familj och arbetskollegor. Från strukturen kan individen 
uppleva känsla av samhörighet och känsla av att vara viktig i ett större sammanhang, en 
förutsättning är dock att individen upplever nätverket som tillfredställande. Samhörigheten 
skapar bland annat en bättre självkänsla, en längre livslängd och minskar risken för 
depression. Funktionen samverkar med den ovan beskrivna strukturen på grund av att 
strukturen skapar den så kallade funktionen. Funktionen kan härledas till det House (1981) 
beskriver om emotionellt-, instrumentellt och det informativa stödet, på så sätt att funktionen 
med ett socialt stöd bland annat inbegriper både hjälp, bekräftelse och vägledning. Däremot är 
det av stor betydelse för individerna att de upplever att de är tillräckligt bra. (Härenstam och 
Bejrot, 2010).  

5.2.3 Socialt stöd som skyddande effekt 
Ett gott socialt stöd kan bland annat skydda mot stress, höga krav, belastningar och 
traumatiska händelser, vilket kan ses utifrån ”bufferthypotesen”. Vad ”bufferthypotesen” 
innebär är att det sociala stödet kan ses som en buffert eller skydd mot obehagliga situationer 
som människor kan utsättas för, exempelvis stress. Forskning på arbetsplatser har visat att ett 
socialt stöd från både chefer och arbetskollegor medför just en lindrande effekt mot stress och 
krav. Forskning beskriver också vad som benämns som ”huvudeffekthypotesen” och anger att 
denna effekt främjar individers hälsa oavsett påfrestning. Arbetstagare med bra socialt stöd 
håller sig såtillvida friskare i jämförelse med de som har ett sämre socialt stöd (Hedin, 1998). 
Även arbetsgruppen har visat vara betydelsefull på så sätt att gruppen genererar en 
gemenskap som både skapar ett känslomässigt band och vänskap för arbetstagarna (Lenéer & 
Axelsson, 2005). 
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6. Metod 
Nedan presenteras uppsatsens metodval, urval, tillvägagångssätt och författarens 
förförståelse. Avslutningsvis förs en diskussion kring metod och det valda tillvägagångssättet 
med fokus på de problem som under studiens gång uppstod.  

6.1 Metodval 
Efter att syfte och frågeställningar klargjorts valdes även metod, vilken kom att bli kvalitativ. 
Metoden valdes då jag önskade att få förståelse och kunskap utifrån arbetstagares upplevelse 
av deras arbetssituation, för detta ansåg jag den kvalitativa metoden som passande. Detta för 
att kunna nå en trovärdig studie. Till skillnad mot den kvantitativa metoden ser den kvalitativa 
forskaren i första hand till ord snarare än siffror. Framförallt handlar kvalitativ metod om att 
skapa förståelse för en social kontext, förståelsen skapas genom att samla in information om 
hur aktörer i den aktuella kontexten upplever den. Det förekommer en viss kritik mot 
kvalitativ metod, där bland annat kvantitativ forskare ser en generaliseringsproblematik och 
att det ofta tenderar att vara för subjektiva i sin karaktär. Detta sågs dock inte som 
problematiskt med tanke på att studien inte syftade till att nå en generalisering, utan att bilda 
en uppfattning av intervjupersonernas egna upplevelser (Bryman, 2016).  
 
Valet av den psykosociala aspekten socialt stöd uppstod i samband med ett intresse för det 
komplexa förhållandet, som föreligger mellan entreprenörsanställda, chef och kundföretag. 
Utifrån den aspekten undersökte jag det sociala stödet och vad som ingick i begreppet, med 
avsikt att kunna ställa relevanta frågor i intervjuguiden och därmed mäta det som avsågs. 
Däremot kan studien inte benämnas som ett deduktivt tillvägagångssätt, vilket innebär att utgå 
från en redan befintlig teori och sedan pröva denna genom empirisk datainsamling (Bryman, 
2016). För studien skedde snarare en växelverkan mellan insamling av material och 
teorisökande. Detta tillvägagångssätt kan med andra ord benämnas som abduktion (Alvesson 
& Sköldberg, 2010). Varför detta valdes var på grund av att inte bli bunden till en och samma 
teori, utan möjliggöra flexibilitet utifrån vad som, under processen, kom fram.  
 
Jag valde att använda mig av semistrukturerade intervjuer som tillvägagångssätt för 
insamlingen av studiens empiri. Med semistrukturerade intervjuer ges möjlighet till en viss 
flexibilitet men med uppsatta riktlinjer om frågornas karaktär. Frågorna i intervjuguide 
ställdes inte alltid i samma följd och turordning, men samtliga aktuella teman berördes vid 
respektive intervju (Bryman, 2016). Med samtalsintervjuer ges möjligheten att 
uppmärksamma svar som inte var väntade, samt att därefter kunna ställa följdfrågor. 
Samtalsintervjuer möjliggör även att en interaktion mellan forskaren och intervjupersonen 
uppstår. Att uppnå en interaktion ansåg jag vara viktigt i syfte att få intervjupersonen att svara 
sanningsenligt och trovärdigt. Samtalsintervjuer som tillvägagångssätt blev även aktuell på 
grund av att studiens syfte riktades mot en förståelse gällande upplevd arbetssituation 
(Esaiasson m.fl. 2012). Eftersom upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön i många fall 
utgår från personens egna känslor valde jag att träffa intervjupersonerna enskilt. 
Tillvägagångssätt så som fokusgrupp eller gruppintervju valdes bort eftersom detta hade 
kunnat påverka svaren på grund av att intervjupersonerna inte skulle känna sig bekväm med 
varandra och därefter inte svara ärligt.  
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6.2 Urval 
Till att börja med avgränsades uppsatsen till Norrbotten främst på grund av dess närhet, men 
också på grund av att det inom Norrbotten föreligger flertalet industrier och att länet så till 
vida präglas av industri, vilket gör studieområdet intressant. Därefter kontaktades olika 
företag inom länet med avsikt att komma i kontakt med relevanta intervjupersoner för studien. 
Samtliga företag som kontaktades var verksamma inom industribranschen som utförde 
arbetsuppgifter till andra företag. Efter tre olika förfrågningar till olika företag med avslag, 
påbörjade jag att söka relevanta intervjupersoner genom egna kontakter. Detta resulterade i 
sju olika intervjupersoner där samtliga intervjupersonerna arbetade med varierande 
arbetsuppgifter på olika arbetsställen. Två av intervjupersonerna var anställda åt samma 
företag och resterande fem personer från olika. Företagen var inte av betydelse för studien på 
grund av att syftet med studien riktade fokus gentemot en generell beskrivande uppfattning 
från arbetstagarna. Urvalet av intervjupersonerna skedde målstyrt, vilket innebar att jag valde 
intervjupersoner efter mina forskningsfrågor för uppsatsen. Syftet med studien var att 
undersöka arbetstagare inom entreprenörföretag inom industrin, vilket således innebar att jag 
gjorde ett målstyrt urval till denna yrkesgrupp. Däremot valdes inte specifika personer ut, utan 
dessa personer valdes utifrån vilka som fanns tillgängliga (Bryman, 2016).  

6.3 Tillvägagångssätt 
Den psykosociala arbetsmiljön är både aktuell och relevant för dagens samhälle. Intresset för 
industrin uppstod i samband med insikten av att dessa faktorer sällan fått uppmärksamhet 
inom branschen. Utifrån att forskningsidén skrevs samt med stöd av lärare och klasskamrater 
kom idén att utvecklas. Syftet utkristalliserades till att undersöka och studera hur 
entreprenörsanställda inom processindustrin upplever ett socialt stöd från sina kollegor och 
chefer. Arbetstagarperspektivet valdes på grund av att jag som forskare till denna studie 
främst var intresserad av det. För att nå en djupare förståelse inom det aktuella ämnet har 
litteratur, tidigare forskning, statistik och olika internetkällor använts som stöd. Framförallt 
har Arbetsmiljöverkets hemsida använts för relevant statistik och fakta. 

6.3.1 Intervjuer 
En kvalitativ intervju innebär att intervjufrågor struktureras utifrån frågor och teman. 
Frågorna formuleras ofta öppna och ställs liknande till samtliga intervjupersoner. 
Tillvägagångssättet medför så till vida en empiriinsamling som ofta är tillräckligt strukturerad 
för att kunna arbeta med sitt material (Jacobsen, 1993).   
 
Efter att ämne och val av metod bestämts började jag med att utforma en intervjuguide. 
Intervjuguiden formades med teman utifrån vad jag specifikt var ute efter. Jag utgick inte från 
någon teori, men kunskap om begreppet socialt stöd förelåg innan frågorna utformades och 
empirin börja samlas in. Frågorna försökte formuleras på ett kort och enkelt sätt, i syfte att 
försöka undgå missförstånd. Frågorna formulerades också på ett öppet sätt för att öka 
intervjupersonernas svarsmöjligheter. Inledningsvis ställdes generella frågor för att 
möjliggöra att en relation med intervjupersonen kunde skapas, samt att intervjupersonen 
skulle uppleva en avslappnad situation. Därefter utformades huvudfrågorna. Intervjuguiden 
bestod av följdfrågor för att kunna möjliggöra djupare svar från intervjupersonerna. I slutet på 
respektive intervju ställdes avslutande frågor med avsikt att ge utrymme för intervjupersonen 
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att tillägga övrig relevant information (Esaiasson m.fl. 2012). Vid intervjuerna gav jag också 
möjlighet för tystnad för att möjliggöra för intervjupersonen att komplettera sitt svar 
(Bryman, 2016).  
 
Intervjuerna genomfördes med sju olika personer som var anställda av underentreprenör, där 
samtliga var helt eller delvis verksamma inom processindustrin. Intervjuerna genomfördes 
ansikte mot ansikte med fyra av intervjupersonerna och ägde rum på en neutral plats på en ort 
i Norrbotten. På grund av avståndet genomfördes tre intervjuer via telefon. Detta kan dock 
medföra viss problematik, där möjligheten att följa upp intervjupersonernas kroppsspråk 
begränsas och kan medföra att en viss information går förlorad och att det kan vara svårt att se 
om en fråga upplevs jobbig och därefter kunna följa upp. För att kunna spela in samtalet 
användes en mobiltelefon, vars funktion testades i förväg. Intervjuguiden testades på en 
person innan intervjuerna med intervjupersonerna ägde rum.  
 
Om tidspress inte hade förelegat hade jag önskat fler intervjupersoner, däremot syftade min 
uppsats inte till att nå en generaliserbarhet, utan att fånga intervjupersonernas upplevelse av 
det sociala stödet i arbetet. Jag var dock tvungen att se till att intervjuerna som utfördes var 
djupgående med tanke på att inte fler intervjuer kunde utföras, vilket jag också ansåg att de 
blev, varje intervju tog cirka en timme, vissa lite mer och vissa lite mindre 

6.3.2 Bearbetning av material 
För att underlätta bearbetningen av den insamlade empirin valdes intervjuerna att spelas in, 
vilket intervjupersonerna före intervjuerna fick godkänna. Efter transkriberingen och 
bearbetningen av intervjuerna kom dessa att kasseras. Transkriberingarna utfördes direkt efter 
vardera intervjuer med avsikt att ha det så ”färskt” som möjligt. När transkriberingarna var 
utskrivna lästes de igenom ett flertal gånger. Därefter påbörjades bearbetningen av den 
insamlade empirin. Efter att intervjuerna lästs igenom flertalet gånger sammanfattade jag 
intervjupersonernas svar i beskrivande begrepp, vilket utfördes väldigt empirinära. Därefter 
gick jag igenom dessa ytterligare för att finna begrepp som var återkommande, detta gjordes 
genom att läsa igenom de beskrivande begreppen ytterligare. När materialet analyserades 
valde jag att analysera empirin utifrån House (1981) olika aspekter på socialt stöd, vilka kom 
att bli mina aktuella teman. Dessa teman har jag även valt att presentera i resultatavsnittet. 
Under analyseringsprocessen uppstod även en tydlig upplevelse från intervjupersonerna att 
kollegornas stöd betydde väldigt mycket, detta ansåg jag vara relevant för min studie och 
valde därmed att presentera detta under ett femte tema; betydelsen av socialt stöd. I 
intervjuguiden särskilde jag frågor som riktades mot chef och kollegor, med avsikt att kunna 
besvara mina frågeställningar, däremot valde jag att presentera båda perspektiven tillsammans 
under respektive teman (Bryman, 2011).  

6.4 Förförståelse  
En förförståelse innebär att vi inte bara uppfattar vår verklighet genom våra sinnen, utan det 
krävs även att förförståelsen tolkas. Med en förförståelse kan vi uppfatta vår sociala kontext 
och skapa en djupare lärdom om människor och deras kunskap, om vi lär känna dem. 
Kunskapen kan aldrig bli fullkomlig, utan mer kunskap bidrar även till en större förståelse. 
Utifrån nya kunskaper förnyas den tidigare förförståelsen. Förförståelsen kan även benämnas 
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som förkunskap (Thurén, 2007). Som forskare i denna studie anser jag mig skyldig att berätta 
om mina tidigare erfarenheter och min förförståelse av ämnet. 
 
För fem år sedan var min man med om en arbetsplatsolycka. Olyckan inträffade i samband 
med rengöring av en kalkugn. Arbetet utfördes genom att spruta vatten på de kalkavlagringar 
som bildats i ugnen. Efter en kort tids arbete resulterade detta i en kemisk explosion och 
skapade en extrem mängd ånga som var fylld med frätande kalk. Min man blev svårt skadad 
och vårdades i månader för intensivvård. Han fick 55 procentiga brännskador, förlorade åtta 
av sina fingrar och han förlorade även stora delar av sin syn. När detta inträffade pratades det 
mycket om att ”grabbarna var anställda av entreprenörsföretag”, där och då förstod jag inte 
riktigt vad det innebar, men efter ett tag började jag att undersöka ämnet vilket gjorde att jag 
till slut också fick bättre kunskap. I samband med rättegången som ägde rum under år 2017 
fick jag ytterligare juridisk kunskap om bland annat vad som avgör huruvida det handlar om 
ett entreprenörsförhållande eller inhyrningsförhållanden, samt vad arbetsmiljölagen innebär.  
 
Givetvis har detta medfört att jag fått ett djupare intresse och upplever arbetsmiljö som 
oerhört viktigt att studera. Oavsett om det rör den fysiska eller psykosociala aspekten. 
Intresset väcktes framförallt till entreprenörsanställda och hur deras arbetsförhållanden ser ut 
på arbetsmarknaden.  
 
För att få ytterligare kunskap om ämnet har litteratur och tidigare forskning använts. Med 
avsikt att få tag i relevant vetenskaplig forskning har Luleå Tekniska Universitets databas 
använts, exempelvis användes sökord så som ”contractors”, ”psychosocial environment”, 
”social support” och ”industry”. Ämnesområden som valdes var bland annat ”organizational 
structure”. Vid sökningen av artiklar tog jag även hjälp av Luleå tekniska universitets 
bibliotek. Med tanke på att jag inte hittade vad som egentligen söktes i den utsträckning som 
önskat, så har jag genom andra studier försökt finna relevanta vetenskapliga artiklar. Även 
Google Scholar har använts, framförallt i syfte att finna teoretiker och dess verk. Även 
internet har använts för att få ytterligare en bild av ämnet och även dess problematik i 
samhället, exempelvis för att få fram statistik om sjuktal. I början av processen skaffades mer 
kunskap om den psykosociala arbetsmiljön genom föreläsningar av forskare så som Lennart 
Levi och Aleksander Perski (seminarium i Stockholm, 2017). Dessa föreläsningar medförde 
inspiration och ökad förståelse för de psykosociala aspekterna.  

6.5 Etik 
Före intervjuerna påbörjades fick intervjupersonerna ett informationsbrev som beskrev deras 
rättigheter och information kring studien. Intervjupersonerna informerades sedan även 
muntligt om vetenskapsrådets fyra olika principer, vilka behandlar anonymitet, frivillighet, 
konfidentialitet och samtycke. De vetenskapliga principerna informerades till 
intervjupersonerna för att dels, skapa en trygghet och därmed tydliggöra mer sanningsenliga 
svar och dels för att man som forskare har den skyldigheten vid utförande av intervjuer 
(Esaiasson m.fl. 2012).  Den information som intervjupersonerna delgavs innehöll följande: 
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Informationskravet berör forskarens ansvar att informera respondenten om studiens syfte, 
men även att de när de vill, kan avbryta sin medverkan och att deltagandet är frivilligt. De ska 
även få information gällande de delar som innefattas i undersökning. Samtyckeskravet: 
innebär att respondenten själv bestämmer sin medverkan. Konfidentialitetskravet: handlar om 
att information kring intervjupersonerna, så som personuppgifter skall behandlas med 
försiktighet. Nyttjandekravet: handlar om att det insamlade materialet enbart får nyttjas inom 
den aktuella forskningen (Bryman, 2011). Mot bakgrund i detta och dess icke relevans valde 
jag därefter att varken benämna namn och ålder på intervjupersonerna med avsikt att uppnå en 
så hög anonymitet som möjligt. Något som även kan skapa en känsla av trygghet för 
intervjupersonerna, vilket jag värderade högt i min studie.  

6.6 Metoddiskussion 
Under studiens gång har ständigt åtanke gentemot begreppen validitet och reliabilitet funnits. 
Validitet handlar om att teorin stämmer överens med empirins mätverktyg samt att 
undersökningen saknar systematiska fel, detta kan benämnas som begreppsvaliditet. 
Reliabilitet handlar om att undersökningen utförs på ett noggrant sätt och att slarvfel i största 
möjliga mån undgås. Slarvfel vid exempelvis anteckningar är något som kan uppstå vid 
trötthet och stress. För att uppnå en god validitet och reliabilitet krävs således att 
begreppsvaliditeten och reliabiliteten är tillräckliga för att kunna uppnå en god 
resultatvaliditet (Esaiasson, 2012). Validitet kan även beskrivas utifrån hur forskaren 
identifierar, observerar och mäter det som avses att mäta. Reliabilitet inbegriper även i vilken 
mån undersökningen kan upprepas och få ett likadant resultat, vilket dock kan 
problematiseras i en kvalitativ forskning. Undersökningen sker utifrån individers subjektiva 
uppfattningar och en social kontext samt de sociala betingelserna inte kan ”frysas”. För att 
kunna återskapa undersökningen behöver forskaren i så fall gå in i samma sociala roll som 
den tidigare forskaren hade. I en kvalitativ studie kan man således ställa sig frågande till hur 
dessa begrepp lämpar sig (Bryman, 2011).  
 
Utifrån studiens syfte formulerades en intervjuguide så noggrant som möjligt med frågor med 
avsikt att kunna mäta det undersökningen avsåg att mäta. Jag försökte även undgå slarvfel 
exempelvis på grund av trötthet genom att inte utföra för många intervjuer under samma dag. 
Däremot har en viss tidspress funnits på grund av problematiken med att komma i kontakt 
med relevanta intervjupersoner, detta ansågs dock inte orsakat slarvfel.  
 
Vissa problem har under studiens gång påträffats, vilket är viktigt att redogöra för samt 
diskutera i enlighet med studiens trovärdighet. En del som kan ses som problematiskt med 
studien är mina egna personliga erfarenheter inom arbetsmiljö. Som nära anhörig till en 
person som varit med om en arbetsplatsolycka kan detta anses medföra problematik gentemot 
objektiviteten, således validiteten. Som forskare i studien var det viktigt att mina egna 
erfarenheter inte speglades och påverkade mig eller intervjupersonerna under 
forskningsprocessen. För att undvika denna spegling av erfarenheter valdes den psykosociala 
arbetsmiljön framför den fysiska arbetsmiljön, detta på grund av att jag har mindre erfarenhet 
och känslomässiga kopplingar till det området. Detta innebär dock inte att det saknades ett 
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intresse gentemot det aktuella ämnet. Men med detta har mina tidigare erfarenheter inte 
upplevts som ett problem i samband med empiriinsamlingen eller vid den övriga processen.  
 
Ytterligare problematik som uppstod under studiens gång var i samband med sökningen av 
relevanta artiklar och tidigare forskning. På grund av att det inte fanns tillräcklig litteratur och 
tidigare forskning om entreprenörsanställda så var jag tvungen att även använda litteratur och 
artiklar om bemanningsanställda. Detta grundades i att jag i studien var tvungen använda viss 
tidigare forskning och litteratur om inhyrd personal från bemanningsföretag. Jag försökte visa 
på likheterna och tydliggöra ett avstamp därifrån för att möjliggöra användning av den 
tidigare forskningen. Vad som även kan ses som problematiskt, vilket till viss del redan 
belysts ovan, är att psykosocial arbetsmiljö är något som upplevs subjektivt. Beroende på hur 
intervjupersonerna upplever miljön kan de påverkas av olika aspekter, vilket var viktigt för 
mig som forskare att ha i åtanke vid redogörelsen av resultatet. Detta berör även möjligheten 
till en upprepning av studien och därmed reliabiliteten. Att intervjupersonerna arbetade på 
olika företag kan också medföra problematik, på grund av att intervjupersonerna kan påverkas 
av olika faktorer och erfarenheter som endast gäller sin egen arbetsplats, vilket kan influera 
både validiteten och reliabiliteten i studien, på så sätt att de olika faktorerna hade kunnat 
påverka det jag avsåg att mäta med studien. Samtidigt illustreras, trots detta, under 
intervjuerna liknade upplevelser bland intervjupersonerna.  
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7. Resultat  
Nedan presenteras och analyseras studiens resultat, till och börja med presenteras bakgrund 
om intervjupersonerna och deras arbetssätt i syfte att läsaren ska få en helhetsbild av 
resultatet. Resultatavsnittet delas upp i fem olika teman för att underlätta för läsaren. 

7.1.Att arbeta som entreprenörsanställd  
Studiens intervjupersoner arbetade åt underentreprenörer som bland annat innebar varierande 
arbetsplatser, arbetsuppgifter och arbetstider. Kundorganisationer och kollegor varierande 
också från uppdrag till uppdrag. En del intervjupersoner var uthyrda till ett och samma företag 
under en längre period och en del åkte runt mellan olika arbetsplatser, några hade inte heller 
ett fast arbetsställe. Intervjupersonerna beskrev att de trivdes i sitt arbete och med sina 
arbetsuppgifter. Intervjupersonerna varierade i åldrarna från 25 - 62 år och samtliga hade 
olika arbetslivserfarenheter. En del av intervjupersonerna hade inte arbetat som något annat 
än som entreprenörsanställd och vissa var helt nya inom branschen. Nedan presenteras 
intervjupersonerna kortfattat för att ge läsaren möjlighet till att kunna följa studiens resultat 
och innehåll på ett bättre sätt. 
 

• Intervjuperson 1: Arbetade inom processindustrin och utförde ofta sitt arbete på ett 
större kundföretag. Personen hade lång yrkeserfarenhet och var i medelåldern.  

• Intervjuperson 2: Arbetade inom byggindustrin och var under medelålder med en 
kortare yrkeserfarenhet inom området. Intervjupersonen var anställd av ett större 
företag och utförde ibland arbeten inom processindustrin.  

• Intervjuperson 3: Arbetade inom processindustrin med varierande arbetsuppgifter och 
arbetsplatser. Intervjupersonen var i övre medelåldern. Personen hade lång erfarenhet 
inom yrket.  

• Intervjuperson 4: Arbetade med varierande arbetsuppgifter inom service åt bland 
annat processindustrin, med en lång yrkeserfarenhet inom branschen. Personen var i 
övre medelåldern.  

• Intervjuperson 5: Personen var i medelåldern och hade arbetat inom detta sedan 
skoltiden, således en lång yrkeserfarenhet. Han utförde aldrig arbetsuppgifter på den 
ordinarie arbetsplatsen.  

• Intervjuperson 6: Denna intervjuperson var i övre medelålder och angav att han alltid 
arbetat inom detta. Personen hade också varierande arbetsplatser och arbetsuppgifter. 
Personen utförde aldrig arbete på den ordinarie arbetsplatsen.  

• Intervjuperson 7: Personen var under medelålder och hade varierande arbetsuppgifter 
och arbetsplatser och befann sig aldrig på ett fast arbetsställe, personen hade lång 
yrkeserfarenhet inom det aktuella yrket. 

 
Under intervjuerna framkom det att intervjupersonerna upplevde socialt stöd från både chefer 
och kollegor. Detta illustreras genom följande avsnitt nedan. 
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7.2 Emotionellt stöd 
Samtliga intervjupersoner beskrev att de oftast var ute på fält och att kontakten med ordinarie 
chef vanligtvis upprättades via telefon, vilket en del av intervjupersonerna upplevde vara 
problematiskt. Några av intervjupersonerna berättade att det blev svårt att ha en god kontakt 
med sin chef genom detta kommunikationssätt och andra upplevde att kontakten fungerade 
bra utifrån de förutsättningar som fanns. Intervjupersonerna beskrev även att kontakten med 
respektive chef varierade beroende på hur intervjupersonerna arbetade, vissa var uthyrda 
under en längre tid till kundföretaget och därmed förelåg nästan ingen kontakt med cheferna 
Detta kan kopplas till House (1981) som beskriver att möjligheten till ett socialt stöd är 
beroende på arbetet och uppgifternas utformning, samt till vilken relation som sedan tidigare 
finns. Vissa berättade att de ibland träffade sin chef på morgonen innan arbetet och efter 
arbetets slut men att de sällan träffades fysiskt. I vissa fall kunde chefer sitta med vid 
morgonens fika innan arbetstagarna åkte ut på olika uppdrag. Under intervjuerna framkom det 
även att de flesta intervjupersonerna inte riktigt visste i vilket syfte de skulle ha en bättre 
kontakt eller relation med sin chef. Däremot ansåg en av intervjupersonerna att han hade en 
god kontakt med sin chef, vilket tydliggör att skillnader mellan intervjupersonerna förelåg. 
Intervjupersonerna beskrev vidare att det sällan var med deras chef de pratade vid personliga 
eller andra känslorelaterade problem. En av intervjupersonerna beskrev det enligt följande: 
 
”Jag pratar inte med min arbetsledare om jag har en dålig dag, dock om det påverkar min 
arbetsprestation så gör jag det” (intervjuperson 2) 
 
Citatet ovan illustrerar något som återkom i intervjuerna nämligen att intervjupersonerna inte 
pratade med sin chef i stor utsträckning, inte heller när det kom till personliga och 
känslomässiga problem, vilket tyder på en låg interaktionsnivå (Karasek & Theorell, 1990). 
Sammantaget tyder detta på att det blir problematiskt för chefer att visa omsorg och empati 
(House 1981). Framförallt i de fall som varken telefonkontakt eller möten med deras chef 
förelåg. Trots vissa brister i kontakten önskade inte de entreprenörsanställda mer kontakt med 
sin chef, utan tyckte att den kontakt som fanns att tillgå var tillräcklig. Intervjupersonerna 
upplevde även att det gick bra att kontakta sin chef om det kändes som att det behövdes. 
Däremot gav intervjupersonerna uttryck för att de sällan pratade med sin chef om andra saker 
än det som rörde arbetet.  
 
Gällande kollegorna beskrev intervjupersonerna att de hade en bra relation och kontakt med 
sina kollegor. De uppgav att de både hade roligt och trivdes i sina respektive arbetsgrupper 
och framförallt var det i arbetsgruppen de förelåg känslomässiga band, vilket kan ses som att 
de trivdes i sina respektive nätverk (Härenstam & Bejerot, 2010). Arbetsgruppen beskrevs 
ofta som ”tight” vilket kan bero på att de ofta utförde arbeten tillsammans och tillbringade 
mycket tid tillsammans. Däremot förelåg en viss skillnad när de kom till relationer med sina 
kollegor, vilket framförallt berodde på företagets storlek. De intervjupersoner som tillhörde 
mindre företag beskrev de som familjära relationer, medan de som tillhörde större företag 
ansåg att de i alla fall hade minst en kollega att vända sig till. En del intervjupersoner 
berättade också att de umgicks med vissa kollegor på fritiden. Arbetsgruppen har en stor 
betydelse och kan medföra vänskap och känslomässiga band, vilket det ovan presenterade 
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resultatet tyder på att intervjupersonerna hade (Lenéer, Axelsson & Thyléfors 2005).  
Klimatet i respektive arbetsgrupp beskrev intervjupersonerna som öppet och till viss del hårt. 
De anställda kunde uttrycka vad de tyckte och kände, vilket ibland kunde uttryckas med 
hårdare ord. En av intervjupersonerna beskrev klimatet enligt följande:  
 
”Vi är ju i den yrkesbranschen så tål man inte att någon ber en hålla käft så då ska man inte 
jobba där. För det är ju inga kontorsmänniskor, de kanske hade blivit ledsna, men om man är 
på en plats med grovisar, då ska man tåla att bli tillsagd” (intervjuperson 1) 
 
Här kan man förstå att jargongen mellan varandra i arbetsgrupperna kunde vara av hårdare 
slag, något som de flesta förväntade sig att samtliga kollegor skulle klara av. Däremot beskrev 
intervjupersonerna att de samtidigt visade omtanke gentemot varandra om de såg att någon 
inte mådde bra.  
 
”// Ser man att någon mår ruttet så då går man ju och frågar.. Man får inte vara rädd för att 
prata, även om det kan vara djupare grejer // ” (intervjuperson 6) 
 
Samtliga intervjupersoner beskrev även att de hade minst en kollega att vända sig till vid 
känslomässiga problem och finna stöd hos, vilket kan kopplas till House (1981) resonemang 
om att rätt socialt stöd från rätt person är av stor betydelse för arbetstagares välbefinnande. På 
frågan om intervjupersonerna pratade med sina kollegor om personliga problem angav en av 
intervjupersonerna:  
 
”Kanske inte med alla, men man får ju alltid någon som man är lite tightare med. Men man 
kanske inte går och pratar med vem som helst om vad som helst, Men jag hade nog kunnat 
berätta det mesta //” (intervjuperson 5) 
 
Samtidigt som många arbetsgrupper hade en hårdare jargong visade de även varandra 
omtanke samt omsorg vilket är viktigt för ett emotionellt stöd (House, 1981). De hade god 
kontakt och det faktum att vissa även umgicks på fritiden tyder på en högre interaktionsnivå i 
respektive arbetsgrupp och att de visade en god samhörighet mellan varandra (Karasek & 
Theorell, 1990). Detta kan även medföra en bättre självkänsla för arbetstagaren (Härenstam & 
Bejrot, 2010). Trots den hårda attityden som kunde föreligga ansåg inte de berörda 
intervjupersonerna att de upplevde det som jobbigt, utan mer roligt.  

7.3 Instrumentellt stöd 
Under intervjuerna framkom det att det förelåg en skillnad för vilket instrumentellt stöd som 
gavs av chefer och vilket som gavs av kollegor. De flesta av intervjupersonerna beskrev under 
intervjuerna att deras chef sällan kunde ställa upp med ett arbetsrelaterat stöd i arbetet. 
Däremot kunde respektive chef hjälpa till om de behövde mer personal eller med sociala 
kontakter, exempelvis om konflikter med kundorganisationer förelåg. Detta berodde främst på 
att deras chef saknade kunskap i arbetsuppgifterna men också på grund av att cheferna inte 
alltid visste vad arbetstagarna gjorde ute på fältet. En av intervjupersonerna uttryckte sig 
enligt följande under intervjun:  



20 
 

 
”Ja, det kanske inte är någon jag kan rådfråga om en specifik grej, om jag håller på att 
svetsa ihop något men, jo som sagt, vi har inte så avancerade jobb” (intervjuperson 7) 
 
Chefernas bristande kunskap om arbetsmomenten beskrevs även kunna medföra vissa 
konsekvenser. Cheferna accepterade ibland arbeten som var svåra för arbetstagarna att lösa 
och de ansåg då att deras chef hade kunnat inneha en bättre förståelse gällande arbetet och 
dess arbetsuppgifter. Detta kan ses som att det kan vara problematiskt för cheferna att veta 
vilka resurser som faktiskt krävs för arbetstagarna att utföra arbetet (Karasek & Theorell, 
1990). En del av intervjupersonerna beskrev även att de saknade ett slags bollplank från sin 
chef gällande arbetsuppgifterna. Några av intervjupersonerna beskrev under intervjuerna att 
deras chef sällan hade insikt i vad de gjorde ute på fält och ibland benämndes chefen som 
endast en som satt på kontor, eller som en som endast betalade ut deras löner. Detta kan ses 
som att en del av cheferna sällan gav sig tid eller visade omtanke gentemot sina anställda 
(House, 1981). Å andra sidan angav samtliga intervjupersoner att respektive chef lyssnade 
och bemötte intervjupersonernas problem om de tog upp det med denne. En av 
intervjupersonerna beskrev att det ibland var arbetstagarna själva som agerade stöd till chef 
vid själva arbetet och beskrev enligt följande:  
 
”// Det är ju ett bollplank många gånger men många gånger är det ju vi som är chefens 
bollplank” (intervjuperson 4) 
 
Citatet ovan tyder på att intervjupersonen ansåg sig kunna mer än cheferna när det kom till 
själva arbetet ibland, vilket genomsyrade samtliga intervjupersoners beskrivningar. Ibland 
kunde även kollegorna agera stöd till respektive chef. Med stöd av både House (1981) och 
Karasek samt Theorell (1990) kan det bli problematiskt för arbetsgivaren att kunna ge ett 
direkt stöd i arbetet vid arbetsuppgifterna, på grund av att intervjupersonernas chef inte hade 
tillräcklig kunskap om arbetet. Däremot kunde chefen stötta och ge ett direkt stöd vid andra 
problem så som konflikter eller dylikt. 
 
Gällande kollegorna i arbetsgruppen beskrev intervjupersonerna att det var väldigt viktigt att 
be om hjälp och stöd i arbetet. Detta för att de skulle klara av arbetet och för att undvika 
olyckor. Intervjupersonerna berättade att de vanligen bad kollegor eller kundorganisationen 
om hjälp eller råd under arbetet istället för av sin chef. Likaså när det gällde andra problem 
exempelvis byte av arbetsskift, eller om en själv inte hade möjlighet att jobba över så försökte 
kollegorna hjälpa varandra med det. Detta kan ses som att kollegorna gjorde uppoffringar för 
varandra vilket även kan medföra en känsla av omsorg (House, 1981). En av 
intervjupersonerna beskrev den kollegiala hjälpen enligt följande:  
 
”Man behöver som inte fråga, vi är ganska sammansvetsade så ser man att någon behöver 
hjälp så hoppar en gubbe in” (intervjuperson 6) 
 
Detta citat tyder på att intervjupersonens arbetsgrupp bestod av en slags laganda, där man 
ställde upp för varandra. Intervjupersonerna beskrev att hjälpen ofta uppstod vid fysiskt 
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krävande arbetsuppgifter eller när de inte kunde utföra arbetet säkert. Citatet kan även spegla 
en slags direkt hjälp i arbetet mellan kollegorna (House, 1981). Samtliga intervjupersoner 
beskrev att det var viktigt och accepterat att be varandra om hjälp gällande arbetet, vilket 
tydligt framgår ovan. Arbetet krävde både samarbete och att de stöttade varandra, detta 
samarbete är av stor betydelse för skapandet av ett socialt stöd (House, 1981), vilket 
intervjupersonerna tydliggör att de både har och är väldigt viktigt i deras arbete.  
 

7.4 Värderande stöd 
Intervjupersonerna beskrev att återkoppling i arbetet var något som varierade, både från chef 
och kollegor.  
 
Att få återkoppling i arbetet var något som varierade för intervjupersonerna. En del fick 
feedback ofta och andra mer sällan. Å andra sidan hade ingen av intervjupersonerna upplevt 
en uttalad individuell negativ feedback av sin chef. Vid individuell feedback rörde det sig 
framförallt om när ett arbete utförts bra. Däremot hade de upplevt negativ feedback som 
grupp och främst rörde det sig då om att intervjupersonerna inte hade lyckats utföra arbetet 
bra eller inom den tänkta tidsramen. En av intervjupersonerna beskrev när han upplevde 
negativ feedback på följande sätt: 
 
”Om man gjort bort sig, vad de tycker är att ha gjort bort sig, blåst dubbelt så många timmar 
än vad de trodde eller att det inte är klart” (intervjuperson 5) 
 
Citatet ovan tyder på att intervjupersonerna fick feedback utifrån vilken prestation i arbetet 
som utförts, vilket genomsyrades hos samtliga intervjupersoner. Genom att 
intervjupersonerna fick bekräftelse vid ett bra utfört arbete får de känna sig duktiga, vilket är 
en av de viktigaste faktorerna för en arbetstagare (Härenstam & Bejrot, 2010). Vidare beskrev 
intervjupersonerna att feedbacken sällan sades rakt ut utan att de märkte feedbacken på annat 
sätt. Exempelvis kände vibbar av negativitet eller upplevde positiva gester. Detta kan 
summeras med att intervjupersonerna fick feedback av sin chef, vilken oftast var positiv och 
gavs i form av uppskattade gester. Med stöd av House (1981) kan denna typ av positiv 
feedback generera en ökad självkänsla hos intervjupersonerna. Däremot kan feedbacken inte 
anses medföra utvecklingsmöjligheter, på grund av att de sällan gavs konstruktiv kritik utan 
snarare upplevde negativa vibbar när de ”gjort bort sig”, inte på vilket sätt de hade kunnat 
göra arbetet bättre på.  
 
Gällande arbetsgruppen rådde olika upplevelser i vilken omfattning feedback gavs. En del av 
intervjupersonerna beskrev att de gav varandra feedback på så sätt att de vägledde varandra i 
och genom arbetet, men aldrig att de berömde varandra. Även skämtsamma ”små pikar” 
kunde föreligga men att de inte var allvarliga och något de kunde hantera. Vissa beskrev 
feedbacken som tillräcklig medan andra ansåg att den gärna fått utvecklas. Detta för att 
kunskapen skulle kunna föras vidare mellan varandra och för att det på så sätt skulle bli 
roligare att jobba. En av intervjupersonerna beskrev feedback från kollegorna enligt följande:  
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”Nja, det är nog sämre där, det är som mer cheferna, visst du kan ju få gör si, gör så men inte 
något sånt här, det här var ju jättebra, det här var bra, utan det är väl lite mer hur man ska 
göra man får veta” (intervjuperson 5) 
 
Vad citatet ovan beskriver kan tyda på att kollegorna sällan gav varandra ordentlig feedback. 
Intervjupersonerna beskrev att de kunde ge ett arbetsrelaterat stöd på så sätt att vägleda 
varandra i arbetsuppgifterna, men varken positiv eller negativ feedback verkade utbredd, 
något som dock endast få intervjupersoner saknade. De övriga intervjupersoner ansåg inte att 
det var nödvändigt med mer feedback än vad som gavs. Positiv feedback gavs i varierande 
utsträckning och på olika sätt, däremot upplevde samtliga intervjupersoner att feedback gavs 
från deras chef, vilken framförallt då rörde sig om positiv. Detta kan summeras med att 
positiv feedback gavs i varierande utsträckning och på olika sätt. Detta kan dock medföra 
svårigheter till utveckling för arbetstagarna på grund av att en uttalad konstruktiv kritik 
saknades. Däremot genom de gester eller vibbar som gavs av cheferna kan det medföra 
antingen en ökad eller minskad självkänsla (House, 1981). 

7.5 Informativt stöd 
Vid det informativa stödet framkom inte någon skillnad mellan arbetstagare eller chef. 
Intervjupersonerna beskrev att de främst fick sin information från kundorganisationen och 
från sina chefer.  
 
Under intervjuerna framförde intervjupersonerna att det många gånger saknades information 
om vilka arbetsuppgifter som skulle utföras, detta varierade dock beroende på kund, uppdrag 
och vilken tidspress som förelåg med mera. Intervjupersonerna angav att det vid nya 
arbetsställen ofta upprättades en kontaktperson hos kundorganisationen, därefter gavs 
informationen om arbetet av kunden och detta ofta på den aktuella arbetsplatsen. 
Informationen kom så till vida främst från kunden och inte från chefen. Vid tidspress var det 
dock svårare att få en djupgående information om vad som skulle göras, både från chef och 
kundorganisation. Ett informativt stöd från chefen är enligt House (1981) av betydelse för 
arbetstagares sociala stöd, vilket intervjuerna tyder på att de sällan fick. Intervjupersonerna 
beskrev att det vid större arbeten kunde ges ritningar och arbetsrelaterad information i förväg, 
men vid mindre arbetsuppgifter och uppdrag kunde information om detta ges samma dag. Vid 
mindre uppdrag angav intervjupersonerna att det ofta förelåg tidspress och att de därför inte 
hann få bra information före arbetet. En del visste på morgonen vilket arbetsställe de skulle på 
men att de först vid lunch fick veta var de skulle därefter, således med ganska kort 
tidsmarginal. Det som framkom var att intervjupersonerna vid tidspress upplevde att 
informationen blev sämre som kunde medföra både förvirring och en känsla av mindre 
kontroll av arbetet, vilket kan ses som riskfaktorer till sämre arbetsmiljö (Nygren m.fl. n.d.).   
 
En del intervjupersoner ansåg informationen som ganska dålig överlag, men uppgav samtidigt 
att de heller inte visste hur den möjligen skulle kunna förbättras. Sällan visste kunden vad 
som var fel och därmed inte heller chefen, ofta krävdes det en undersökning av arbetsplatsen 
först för att kunna bedöma vilka åtgärder som behövdes. Detta medförde att 
intervjupersonerna ofta fick information om arbetet först på plats. Utifrån House (1981) 
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beskrivning om det instrumentella stödet kan detta försvåra möjligheten till så kallat hjälp till 
självhjälp, eller tips och råd för arbetet, detta landar då istället på arbetstagarna själva. En av 
intervjupersonerna beskrev det enligt följande citat: 
 
”Sällan också tycker jag att... Ja men, de som har räknat på jobben har varit på plats och sett 
hur det ser ut, utan det är ju bara då kunden som sagt att såhär och såhär är det och såhär 
ser rummet ut och det här ska ni göra. Det är som ingen som varit på plats och kollat och 
bara, jamen det kommer ju ta dubbelt så lång tid när det ser ut såhär” (intervjuperson 5)  
 
En del önskade även mer planering inför nästkommande dagar. Vissa av intervjupersonerna 
kunde inte veta när de skulle sluta för arbetsdagen eller om övertid krävdes. Detta påvisar att 
intervjupersonerna saknade klarhet och därmed information om vilka arbetsuppgifter som 
skulle utföras, men även klarhet och information om hur arbetsdagen skulle komma att se ut, 
vilket även Håkansson och Isidorsson (2016) visar i sin studie om inhyrd personal. En av de 
intervjuade angav att:   
 
”// Man vet ju aldrig vad man hamnar på, det kan ju vara vad som helst // ” (intervjuperson 
3) 
 
Detta citat talar för att intervjupersonen sällan hade information om vad som skulle utföras 
eller vad som förväntades av personen. En annan intervjuperson beskrev att den ordinarie 
chefen försökte ta in så mycket information det gick för att sedan överlämna det till 
arbetstagarna. Därefter gick de igenom arbetet med kunden på den aktuella arbetsplatsen. Den 
insamlade empirin tyder på att en del av intervjupersonerna ofta upplevde informationen 
bristfällig från chefen och att de istället hade direktkontakt med kundorganisationen. 
Intervjupersonerna beskrev att de alltid åkte ut förutsättningslösa till arbeten. Detta medför att 
det informativa stödet kan med stöd av House (1981) samt Karasek och Theorell (1981) ses 
som bristfällig.  

7.6 Betydelsen av socialt stöd 
Samtliga intervjupersoner beskrev att det var viktigt att få ett socialt stöd i arbetet, detta var 
en förutsättning för att intervjupersonerna skulle trivas på sin arbetsplats och för att må bra. 
Resultatet tyder på att det sociala stödet hade stor betydelse för intervjupersonerna. De 
beskrev att om de inte hade haft ett bra stöd i sitt arbete hade de inte trivts och därmed bytt 
arbetsplats. Detta kan kopplas till den så kallade bufferthypotesen och huvudeffekthypotesen 
som anger att arbetstagare, oavsett påfrestning i arbetet, främjar deras hälsa. Detta kan vara en 
av anledningarna till att de ansåg det vara högst betydelsefullt med ett socialt stöd, utan detta 
hade de lidit av en sämre mental hälsa och så till vida inte velat vara kvar på sin arbetsplats 
(Hedin, 1998). 
 
Samtliga intervjupersoner var enade om att det var stödet från kollegorna som var det mest 
betydelsefulla. Detta resultat står dock i motsats till att det viktigaste stödet kommer från 
ledning och chef, vilket Theorell och Vinberg anger (1999). Däremot anser House (1981) att 
betydelsen av stödet varierar beroende på hur arbetet ser ut. Under intervjuerna framkom det 



24 
 

att kollegornas stöd var det viktigaste, främst på grund av att det var med kollegorna de 
tillbringade mest tid med och inte med sin chef. En av intervjupersonerna gav uttryck för detta 
och beskrev:  
 
”Det betyder nästan mer än stödet från chefen, det är ju de jag ser på golvet. Chefen vet ju 
nästan ingenting om vad som händer på fältet, för han är ju aldrig med” (intervjuperson 7)  
 
Citatet uttrycker att stödet från intervjupersonernas chef hade en mindre betydelse på grund 
av att de tillbringade minst tid med denne. I Håkansson och Isidorsson (2013) studie beskrevs 
det att både chefsstödet och det kollegiala stödet för inhyrd personal är viktigt på grund av att 
det kan fungera som en buffert vid byte av arbetsplatser, men även att det kunde fungera som 
en ”insider- status” för arbetstagarna. Intervjupersonerna gav dock inte uttryck för att chefens 
stöd kunde medföra detta, snarare tyder resultatet på att det var kollegorna som kunde fungera 
som en buffert och insider- status.  House (1981) anger likväl att ledningens stöd framförallt 
är viktigt om arbetstagarnas möjlighet till ett kollegialt stöd är begränsat. Utifrån 
intervjupersonernas beskrivningar kan det tolkas som att det kollegiala stödet inte var 
begränsat. Intervjupersonerna ansåg att det inte hade varit lika roligt att arbeta om de inte 
hade haft ett socialt stöd från kollegorna, vilket visar på vikten av en bra arbetsgrupp. En av 
intervjupersonerna uttryckte sig enligt följande: 
 
”Om man inte hade haft ett stöd från kollegorna, alltså att man kan be dem om hjälp på 
arbetstid och sånt, då hade det inte varit lika roligt att jobba” (intervjuperson 2) 
 
Citatet speglar vikten och betydelsen av ett socialt stöd från sina arbetskollegor. Det framkom 
även under intervjuerna att det sociala stödet var viktigt och betydelsefullt och arbetet blev 
lättare när de hade roligt tillsammans. Samtliga intervjupersoner ansåg sig ha ett gott socialt 
stöd av kollegorna. Detta tema kan summeras med att kollegorna var det viktigaste stödet och 
det var även viktigt att det fanns. Utan detta hade de inte mått lika bra, känt sig lika 
tillfredsställda eller haft lika roligt på arbetet. Detta värderade samtliga intervjupersoner 
väldigt högt. Theorell och Vinberg (1999) anser att det viktigaste stödet för arbetstagarna är 
chefens, vilken medför den största bufferten mot ohälsa och stress. Detta är dock något som 
denna studie inte visar något belägg för. Intervjupersonerna upplevde stödet från kollegorna 
som tillräckligt och kände därför inte att de behövde ett bättre stöd från deras chef. Detta kan 
grundas i vad House (1981) diskuterar, att det beror på hur arbetet i sig är utformat, 
exempelvis möjligheten till ett kollegialt stöd eller inte. 

  



25 
 

8. Diskussion och slutsatser 
Syftet med studien var att undersöka och skapa en djupare förståelse för 
entreprenörsanställdas upplevelse av socialt stöd i arbetet. I följande avsnitt kommer den 
valda teorin och tidigare forskningen för studien att diskuteras gentemot den insamlade 
empirin.  
 
Resultatet i studien visar att intervjupersonerna själva upplevde ha ett tillräckligt stöd av sin 
chef trots att det förelåg en brist gällande kontakt, direkt hjälp och information. Däremot 
återfanns ett gott socialt stöd med en god samhörighet till kollegorna i den ordinarie 
arbetsgruppen. Resultatet visade även att beroende på hur arbetet organiseras så varierar även 
möjligheten till ett socialt stöd. Intervjupersonerna värderade det sociala stödet från sina 
kollegor allra mest på grund av att de tillbringade mest tid med kollegorna.  
 
Utifrån resultatet framkommer det tydligt att intervjupersonerna fick socialt stöd från sina 
arbetskollegor, trots att deras klimat kunde anses vara hårt var det samtidigt öppet. Det var 
tillåtet att uttrycka sig utifrån hur man kände. Om någon av kollegorna i arbetsgruppen 
upplevdes vara nedstämd var någon där och visade omtanke. Detta kan kopplas till House 
(1981) resonemang om vad ett emotionellt stöd innebär. Resultatet tyder även på att 
samarbete var viktigt och att man, kollegor emellan, hjälptes åt för att kunna utföra 
arbetsuppgifterna.  Intervjupersonerna uppgav att de hoppade in och stöttade varandra om det 
förelåg problem vid arbetsuppgifterna, vilket då främst rörde sig om fysisk hjälp. Detta kan 
med stöd av både Karasek och Theorell (1990) och House (1981) ses som ett bra och 
fungerande instrumentellt stöd. House (1981) redogör även för att ett samarbete är viktigt för 
att uppnå en effektiv arbetsgrupp, vilket resultatet tyder på fanns i arbetsgruppen. Härenstam 
och Bejerot (2010) beskriver också betydelsen av ett gott nätverk för att personer ska kunna 
uppleva ett gott socialt stöd, vilket finns om personerna i fråga anser nätverket vara 
tillfredställande, något som resultatet visar att intervjupersonerna upplevde.  
 
Resultatet visar att kontakten med chefen kunde vara problematisk på grund av att denna 
kontakt skulle upprättas via telefon. Intervjupersonerna upplevde detta som att det var svårt 
att upprätthålla en god kommunikation och svårt att få svar på deras frågor. Karasek och 
Theorell (1990) beskriver att ett socioemotionellt stöd kan mätas utifrån vilken 
interaktionsnivå som föreligger. Utifrån resultatet anser jag att interaktionsnivån kan påverkas 
av att intervjupersonerna och respektive chef sällan pratades vid eller sågs, vilket också kan 
medföra svårigheter för skapandet av ett emotionellt stöd som House (1981) beskriver. 
Resultatet visar även att intervjupersonerna fick feedback av sin chef på olika sätt, men att 
chefen sällan uttalade hur intervjupersonerna kunde utvecklas i arbetet. Samtidigt kan det 
faktum att intervjupersonerna saknade en rak och uttalad feedback diskuteras som 
problematiskt då möjligheten för utveckling i arbetet minskar.   
 
Utifrån resultatet upplevde jag det dock som att intervjupersonerna var tillfredsställda med 
den återkoppling de fick. Likaså när det rörde sig om det instrumentella stödet som innebär 
stöd och hjälp i arbetet. En del av intervjupersonerna beskrev att cheferna sällan visste vad de 
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gjorde ute på fält och därmed sällan agerade stöd vid arbetsuppgifterna, detta kan också ses 
som en brist för det sociala stödet, även en brist i omtanke från cheferna till arbetstagarna 
(House, 1981). Intervjupersonerna beskrev dock att de inte fann ett problem i detta förutom 
att de stundtals kunde sakna någon form av bollplank från ledningen.  
 
Gällande det informativa stödet visar resultatet att intervjupersonerna ibland kunde sakna ett 
informativt stöd från chefen på grund av att de sällan gick att planera arbetsuppgifterna, vilket 
medförde att de saknade klarhet i vad som skulle ske och krävas av intervjupersonerna, något 
som även Håkansson och Isidorsson (2016) beskrev gällande inhyrd personal. Ett informativt 
stöd är också en aspekt av vad House (1981) beskriver och som tillsammans med de övriga 
aspekterna skapar samt formar ett socialt stöd. Trots att en del av intervjupersoner beskrev det 
informativa stödet som problematiskt visste inte intervjupersonerna hur det skulle gå att 
förbättra, förutom att minska tidspressen och att chefen skulle kunna se över 
arbetsbeställningarna mer noga för att kunna delge bättre information. Theorell och Vinberg 
(1999) anger att den största källan till socialt stöd kommer från chefen, vilket dock inte 
resultatet för denna studie visade. Däremot anger House (1981) att detta kan bero på hur 
arbetet organiserats och därmed chefens möjlighet till ett socialt stöd. Chefens stöd kan 
således bli lidande på grund av att entreprenörsanställda främst är och arbetar på annat 
arbetsställe. Från det ovanstående kan man vidare anse att arbetsformen och dess begränsning 
till närhet kan anses hindra möjligheten för socialt stöd. Det blir svårt för chefen att vara 
närvarande och kunna överblicka de anställdas välbefinnande. Intervjupersonerna gav 
däremot inte uttryck av att de önskade ett större socialt stöd, en tanke för detta kan dock vara 
att det är svårt för intervjupersonerna att sakna något som inte finns och kanske aldrig har 
funnits. Därmed kan det bli svårt för entreprenörsanställda att se eller känna behovet av ett 
stöd.  
 
Resultatet visar också att intervjupersonerna upplevde en känsla av tillfredställelse i 
respektive arbetsgrupp. Samtliga intervjupersonerna kunde lita på någon av sina kollegor och 
dela med sig vid problem, de var även accepterat att be om stöd och hjälp i olika situationer. 
De fann stöd hos varandra när det behövdes i arbetet. Resultatet tyder dock på att 
intervjupersonerna kunde sakna ett värderande stöd av kollegorna. De kunde få vägledning i 
arbetet hur och på vilket sätt de borde göra, men att de sällan berömde varandra. Ser man till 
detta utifrån vad House (1981) benämner som det värderande stödet, kan det betyda att 
entreprenörsanställdas möjlighet till utveckling i sitt arbete blir mindre, likaså att möjligheten 
till ökad självkänsla minskar. ”Små pikar” kunde tendera i respektive arbetsgrupp, något som 
intervjupersonerna beskrev som roligt, det kan dock resoneras om ”små pikarna” kan komma 
att påverka deras självkänsla på ett mer negativt sätt än vad de gav uttryck för. (Härenstam & 
Bejerot, 2010). Med tanke på att intervjupersonerna framförallt tillbringade tid med sina 
kollegor kan det bli problematiskt om de inte får upplevas som duktiga av varandra, vilket kan 
antas skapas genom positiv feedback. Däremot kan det tänkas att intervjupersonerna, genom 
den vägledning som gavs, fick en viss möjlighet till utveckling. Det var dock inte alla 
intervjupersoner som gav uttryck för detta och därmed kan man ställa sig frågande till hur 
utbredd feedback är för yrkesgruppen. Lika som vid chefsstödet varierades möjligheten till 
socialt stöd utifrån arbetsplatsens storlek. Studiens resultat visade att ett skapande av 
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relationer mellan varandra i högre utsträckning kom att hindras vid större arbetsplatser. Desto 
större arbetsplats desto mindre möjlighet till att skapa bra och pålitliga relationer med 
kollegorna.  
 
Sammanfattningsvis tyder resultatet på en bra gruppgemenskap, där kollegorna beskrev ett 
gott socialt stöd från varandra. De värderade det sociala stödet från sina kollegor högst på 
grund av att de främst spenderade tid med kollegorna. Gällande det sociala stödet från chefen 
beskrevs det som bra och att de inte önskade mer än vad de fick. Däremot kunde jag, utifrån 
resultatet, ställa mig frågande till hur de kunde uppleva stödet så pass bra. En tanke som under 
processens gång slog mig, var att de troligtvis fann det viktigaste stödet av varandra i 
respektive arbetsgrupp och således inte behövde ett mer utvecklat chefsstöd, något en del 
intervjupersoner även själva gav uttryck för. Detta kan man också finna stöd i från House 
(1981). Ett bra socialt stöd behöver inte endast innebära ett gott socialt stöd från chefen, utan 
beroende på hur arbetet organiseras och är utformat, så varieras även den viktigaste källan till 
stöd. 
 
Med utgångspunkt från det ovan beskrivna kan man diskutera den så kallade bufferthypotesen 
(Hedin, 1994). Eftersom att de främst var kollegorna de tillbringade tid med och hade nära 
relationer med, kan det resoneras om bufferten framförallt kom från kollegorna. Utifrån ett 
sådant resonemang tyder resultatet även på att det var kollegorna som möjliggjorde ett socialt 
stöd för de entreprenörsanställda. Utifrån detta kan det diskuteras huruvida det sociala stödet 
hade beskrivits och upplevts om det kollegiala stödet inte hade varit lika närvarande. Kan det 
tillsynens bristfälliga chefsstödet medföra att intervjupersonerna inte upplevde denna saknad 
av ett chefsstöd? Kanske det goda sociala stödet från kollegor kan fungera som en buffert 
gentemot ett bristfälligt socialt stöd från chef och ledning? Entreprenörsanställda kanske 
finner ett tillräckligt socialt stöd från varandra och därmed inte ser chefens stöd som 
bristfälligt utan känner sig tillfreds med det stöd som finns att tillgå. Om inte möjligheten till 
socialt stöd från kollegorna funnits hade troligen upplevelsen av det sociala chefsstödet varit 
sämre.  
 
Resultatet som studien påvisar kan dock inte medföra en generalisering gentemot alla 
entreprenörsanställda, vilket inte heller var syftet med studien. Däremot kan resultatet ha 
medfört en djupare förståelse över hur entreprenörsanställda beskriver ett socialt stöd. Med 
tanke på att tidigare forskning om inhyrd personal visat att ett socialt stöd är viktigt och att de 
tenderar att ha en sämre psykosocial arbetsmiljö i jämförelse med intern personal, anser jag 
som författare att det varit viktigt att skapa en djupare förståelse för denna typ av arbetsform 
och dess sociala stöd. 

8.1 Förslag till vidare forskning 
Utifrån studien har nya frågor växt fram, vilka jag lämnar över för vidare forskning. En aspekt 
i denna studie som kan anses vara problematisk är att samtliga intervjupersoner var män. För 
vidare forskning vore det intressant att även se till kvinnor bland entreprenörsanställda, bland 
annat för att se om och i så fall vilka skillnader och likheter som föreligger rörande det sociala 
stödet, samt i så fall vad dessa kan bero på. Det vore även intressant att se om det förelåg 
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någon skillnad gentemot ålder samt hur en viss arbetsform kanske främjar ett socialt stöd och 
ett annat som kanske hämmar. Det vore även intressant att undersöka hur 
entreprenörsanställda som inte innehar ett gott socialt stöd från kollegor värderar chefens 
stöd. Föreligger en skillnad mot det jag kom fram till? Likaså om det sociala stödet från 
kollegor faktiskt kan ses som en buffert mot ett sämre stöd från chef och ledning? Det finns 
många områden för denna yrkesgrupp som kan uppmärksammas mer inom forskning, vilka 
jag anser är viktiga att belysa utifrån ett sociologiskt perspektiv. 

8.2 Slutord 
Förutom att besvara studiens syfte har denna undersökning också lett till ökad kunskap om 
socialt stöd och dess betydelse för entreprenörsanställda, men också en ökad förståelse för 
deras villkor. Det har varit en väldigt rolig och lärorik undersökning att utföra, som även 
genererat ytterligare intressanta frågor för vidare forskning. 
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Bilagor 
Bilaga 1: 

Intervjuguide 
Inledande frågor 

• Hur gammal är du? 
• Vad arbetar du med? 
• Kan du beskriva vad det innebär? 
• Hur ofta utför du arbete på annat arbetsställe? 
• Har du någonsin arbetat på ett fast arbetsställe? (Ej varit åt en underentreprenör)?  

(- upplever du någon skillnad? ) 
 

 
Arbetet: krav & kontroll: 
 

1. Vilka krav ställs på dig i arbetet när du arbetar ute hos kund? 
- Föreligger tidspress ofta i arbetet när du utför arbete på annat arbetsställe? 
- Hur upplever du det? (roligt/ jobbigt) 
- varför? 
 

2. Kan du beskriva vad som gör att du upplever kontroll i ditt arbete? 
-Har du möjlighet att påverka ditt arbete när du är ute och arbetar på annan  
arbetsplats? (Ex. val av arbetsuppgift, prioritering eller dylikt?) 
- På vilket sätt? 
-  Upplever du att du har tillräcklig kompetens för dina arbetsuppgifter när du utför 
arbete på annat arbetsställe? 
- På vilket sätt? 
 

3. Hur ofta arbetar du på obekväma arbetstider? Ex. skiftarbete, natt eller dylikt? 
- Hur trivs du med det? 
 

Socialt stöd 
Affektivt stöd: 

4. När du arbetar på olika ställen och på detta sätt, vilka ser du då som dina 
kollegor?  
- Varför ser du just dessa som dina närmaste kollegor? 
 

5. Hur ofta utför du arbete tillsammans med de andra anställda på vid det 
ordinarie företaget? 
- Är det vanligt att kollegor varieras från arbete till arbete? 
- Vad tycker du om det? 
 

6. Vilken kontakt föreligger mellan dig och din chef på entreprenadföretaget när du 
är på annat arbetsställe och arbetar?  
- Är kontakten tillräcklig eller hade du önskat mer? 
- Varför? 
 
 

7. Upplever du ett stöd från din ordinarie chef när arbete utförs på annan 
arbetsplats? 
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- I såfall på vilket sätt?  
 

8. Kan du beskriva hur relationen till dina kollegor på det ordinarie företaget ser 
ut? Ex. föreligger en ”vi-känsla”? 
- Trivs du med gemenskapen? 
- Om ej, hur hade man kunnat göra för att förstärka “vi-känslan”?  
 

9. Är den sociala gemenskapen densamma mellan ordinarie kollegor då du/ ni utför 
arbete på annat arbetsställe?  
- På vilket sätt? 
 

10. Hur skulle du vilja beskriva det sociala klimatet i den ordinarie arbetsgruppen? 
Ex. öppet/ stängt, hårt/ mjukt? 
- Pratar du med ordinarie kollegor om personliga saker? 
 

11. Upplever du att du får ett bra och tillräckligt stöd i arbetet av ordinarie 
företaget?  
- Isåfall, när upplever du stödet som tillräckligt? 
- På vilket sätt upplever du dig nöjd med stödet? 
- Hur hade detta kunnat förbättras?  

 
Feedback (uppmuntran/ värderande): 
 

12. När får du feedback av din ordinarie chef på entreprenadföretaget? 
- Vad innehåller feedbacken som oftast? (positiv/ negativ)? 
- Hur tillfreds är du med den feedbacken du får? 
- upplever du att den hade kunnat förändras? 
 

13. När får du feedback av dina kollegor på entreprenadföretaget? 
- Är den oftast positiv eller negativ? 
- På vilket sätt? Utveckla 
 

14. I vilken grad anser du att du får uppskattning från både ordinarie kolleger och 
chefer? 
 

15. Upplever du att den feedback du får av kollegor och anställda på 
entreprenadföretaget gör att du utvecklas i arbetet?  
- beskriva gärna hur. 

 
Informativt stöd: 
 

16. Kan du beskriva hur du får information om de arbetsuppgifter som utförs på 
annat arbetsställe från din chef på entreprenadföretaget? 
- Upplever du att den information som ges är tillräcklig? 
 

17. Sker någon introduktion vid nya arbetsuppgifter på annat arbetsställe? 
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Uppgiftsrelaterat stöd: 
 

18. Hur upplever du att du får ett stöd av dina ordinarie kollegor gällande arbetet 
och dess arbetsuppgifter? 
- Är det stödet tillräckligt eller hade du önskat mer? 
 

19. När ber du dina ordinarie kolleger på det ordinarie företaget om hjälp   
- Upplever du att det är accepterat att be om hjälp? 
- Vad brukar hjälpen då ofta handla om? 
 

20.   Upplever du att det är accepterat att be om hjälp/ stöd av din ordinarie chef? 
- På vilket sätt? 
 

21. Hur agerar din ordinarie chef om du har problem att lösa? 
 
Betydelsen av socialt stöd: 
 

22. Är det sociala stöd viktigt för dig för att du skall trivas med ditt arbete som 
underentreprenör? din arbetsplats? 
- På vilket sätt? 
 

23. Vad betyder det sociala stödet från kollegorna på det ordinarie företaget? 
 

24. Vad betyder det sociala stödet från chefen på ordinarie företaget? 
 

25. Är relationen till dina kollegor och chef på det ordinarie företaget viktigt för att 
du skall vilja gå till arbetet?  

- Tycker du att det finns på din arbetsplats? 
 
Avslutande frågor 

26. Är det något du vill tillägga som jag inte frågat om? 
27. Vill du ta del av studien då den är klar? 
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Bilaga 2:  

Informationsbrev 
-Information om undersökning gällande psykosocial arbetsmiljö. 
 
Hej! 
Jag heter Pernilla Seppelin och är student på Luleå Tekniska Universitet. Jag läser tredje året 
på Sociologiprogrammet med inriktning personal- och arbetsvetenskap. Genom detta brev 
tillfrågas du att delta vid en intervju med fokus på din upplevelse av den psykosociala 
arbetsmiljön, vilket ligger till grund för mitt examensarbete. Undersökningen kommer ske 
genom samtalsintervjuer med cirka 10 intervjupersoner.  
 
För att underlätta arbetet med transkribering och analys av material kommer intervjun att 
spelas in. Inspelningen kommer efter intervjun att transkriberas och kasseras. Endast jag 
kommer ta del av inspelningen. I undersökningen är du anonym och varken personuppgifter, 
namn eller företag kommer presenteras i uppsatsen. Ditt deltagande är helt frivilligt och du 
kan närsomhelst avbryta ditt deltagande utan att ange särskilt skäl för detta. Uppsatsen 
kommer sedan att presenteras vid Luleå Tekniska Universitet. Om önskemål och intresse 
finns så har du möjlighet att ta del av uppsatsen och dess resultat. För att ta del av studien kan 
uppsatsen skickas via mail när den är färdig, vilket beräknas vara i början av juni 2017. 
 
 

Kontakt: 
Student 
Pernilla Seppelin 
E-post: Perlvg-4@student.ltu.se   
Telefonnummer: 070-557 15 48  
 
Handledare 
Anna Berg Jansson  
Telefonnummer: 0920 49 29 79 
E-post: Anna.jansson@ltu.se 
 
 
 
 


