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Abstract 

The purpose of this study was to examine the experience of different dimensions for 

the staffing industries and its flexible working environment as it relates to 

organizational commitment and internal motivation. Furthermore, the aim was to 

study the relationship between organizational commitment and internal motivation 

and which of the eight dimensions that most strongly predicts them. An online survey 

was answered by 50 consultants at a Swedish agency in the Skåne region. The results 

showed that six of the eight dimensions; predictability one month in advance, role 

clarity, support from manager, support from colleagues, positive challenges at work 

and control of decisions were statistically positive correlated with organizational 

commitment. The two dimensions not significantly correlated with organizational 

commitment were preference for challenges and role conflict. Only one dimension, 

preference for challenges, had a statistical positive relationship with internal 

motivation. Organizational commitment and internal motivation had a slight positive 

correlation. All significant dimensions were included in a standard multiple regression 

analysis which revealed that control of decisions and role clarity were the strongest 

predictors for organizational commitment. No regression analysis was conducted for 

internal motivation. The discussion was based on the results about whether the 

staffing industries flexible working arrangements was the reason for the results that 

went against previous research done in this area, and the need for future research. 

 

Keywords: staffing agency, flexibility, work environment, organizational 

commitment, internal motivation 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka om upplevelsen av olika dimensionerna av 

bemanningsbranschens flexibla arbetsmiljö var relaterade till organisatoriskt 

engagemang och inre motivation. Vidare var syftet att studera relationen mellan 

organisatoriskt engagemang och inre motivation samt vilka dimensioner som starkast 

predicerar dessa. En enkät skickades ut på internet och besvarades av 50 konsulter på 

ett svenskt bemanningsföretag i region Skåne. Resultaten visade på att sex av åtta 

dimensioner; förutsägbarhet en månad i förväg, rolltydlighet, stöd från chefen, stöd 

från arbetskamrater, positiva utmaningar i arbetet och kontroll av beslut hade ett 

statistiskt positivt samband med organisatoriskt engagemang. De två dimensioner som 

inte korrelerade signifikant med organisatoriskt engagemang var preferens för 

utmaningar och rollkonflikt. Endast en dimension, preferens för utmaningar, hade ett 

signifikant positivt samband med inre motivation. Organisatoriskt engagemang och 

inre motivation hade en svag positiv korrelation. Samtliga signifikanta dimensioner 

inkluderades i en standard multipel regressionsanalys som visade att kontroll av beslut 

och rolltydlighet var de starkaste prediktorerna för organisatoriskt engagemang. Ingen 

regressionsanalys gjordes för inre motivation. Baserat på resultaten diskuterades 

huruvida det är bemanningsbranschens flexibla arbetsvillkor som var anledningen till 

att resultatet gick emot tidigare forskning som gjorts på området, samt behovet av 

framtida forskning inom området.  

 

Nyckelord: bemanningsföretag, flexibilitet, arbetsmiljö, organisatoriskt engagemang, 

inre motivation 
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Inledning 

Introduktion 

Dagens arbetsmarknad kräver av företag att de ska anpassa sin verksamhet och 

arbetskraft till den ständigt föränderliga marknadens tillgång och efterfrågan på 

produkter och tjänster. Bemanningsföretag innebär en möjlighet för företag att under 

vissa perioder hyra in temporär arbetskraft för att tillgodose dessa behov (Statens 

offentliga utredningar [SOU], 2011:5). Arbetsförutsättningarna för de anställda inom 

bemanningsbranschen innebär således att de inte alltid vet var de ska arbeta, har två 

eller flera chefer (Olofsdotter, 2008), inget eller lite inflytande över arbetsuppgifter 

och ibland olika förväntningar kring arbetsrollen (Garsten, 1999). Det är viktigt för 

bemanningsföretagen såväl som för kundföretagen att de anställda är engagerade och 

motiverade i arbetet, om de vill bedriva framgångsrika verksamheter (Wiley, 1995).  

Syftet med denna studie var att undersöka om de anställdas upplevelse av 

bemanningsbranschens flexibla arbetsmiljö, vad gäller olika dimensioner av 

förutsägbarhet (förutsägbarhet en månad i förväg och preferens för utmaningar), 

rollförväntningar (rolltydlighet och rollkonflikt), socialt stöd (stöd från chef och stöd 

från arbetskamrater) och kontroll (positiv utmaning i arbetet och kontroll av beslut) är 

relaterade till organisatoriskt engagemang och inre motivation. Ytterligare ett syfte 

var att undersöka om det finns ett samband mellan organisatoriskt engagemang och 

inre motivation samt vilka av dessa upplevelser som bäst predicerar organisatoriskt 

engagemang och inre motivation. 

 

Om bemanningsföretag 

Ett bemanningsföretag tillhandahåller tjänster åt andra företag som är i behov 

av hjälp, dessa företag benämns som kundföretag. Ett kännetecken för företag som 

hyr ut arbetskraft är att denna tar betalt av kundföretaget för en levererad tjänst som 

utförs av en anställd (de anställda på bemanningsföretaget benämns som konsulter). 

Dock står arbetsgivaransvaret fortfarande kvar på uthyraren, vilket innebär att 

bemanningsföretaget ansvarar för att betala ut lön till konsulten, medan denne arbetar 

på ett annat företag under en annan ledning (SOU, 2011:5). Följaktligen har 

bemanningschefen fortfarande det yttersta personalansvaret för konsulten, och chefen 

på kundföretaget är ansvarig för det arbete som utförs men är inte skyldig till något 

annat utöver detta (Olofsdotter, 2008). Konsulten har därmed två chefer att förhålla 

sig till, den ena på bemanningsföretaget och den andra på kundföretaget (Isaksson & 

Bellaagh, 1999).  
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Sveriges arbetsmarknad har växlat från att till stor del sysselsätta individer 

inom industri- och jordbrukssektorn till att en majoritet numera arbetar inom den 

privata tjänstesektorn. Detta har inneburit att nya och högre krav ställts på de 

anställdas flexibilitet och förändrade förutsättningar för företagen, vilket vidare har 

lett till att nya anställningsformer etablerats. Företag som hyr ut arbetskraft har under 

de senaste två decennierna ökat kraftigt. På så sätt är fler individer anställda på deltid 

eller har tidsbegränsade anställningar i större utsträckning än tidigare (SOU, 2011:5). 

Bemanningsföretagens uppbyggnad grundar sig således på en ständigt skiftande 

arbetsmarknad där nya krav hela tiden måste tillgodoses. En marknad som ställer nya 

krav på de verksamma företagens arbete gör anspråk på deras anpassningsförmåga till 

de aktuella marknadsförhållandena. Det kan innebära att de behöver hyra in temporär 

arbetskraft under en begränsad tidsperiod för att se till de behov som marknaden 

kräver (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006). Företag kan 

alltså nyttja bemanningsföretagens tjänster genom att ha färre fast anställda och hyra 

in tidsbegränsad förstärkning vid behov (SOU, 2011:5).  

Konsulterna omfattas av kollektivavtal som syftar till att generera 

anställnings- och ekonomisk trygghet för individen. Tillsvidareanställning är den 

vanligaste formen av anställning som bemanningsföretag erbjuder sina konsulter, men 

det finns även tidsbegränsade anställningar. Den sistnämnda formen erbjuds oftast när 

kundföretaget tillämpar provanställning eller möter en temporärt hög arbetsbelastning 

(Håkansson & Isidorsson, 2007). Kollektivavtalet garanterar en lön på minst 80 % av 

månadslönen oberoende om arbetstillfälle saknas (Storrie, 2007).  

 

Flexibilitet 

Företag kan vara flexibla på olika sätt, Atkinsons (1984, refererad i Allvin et 

al., 2006) teori om det flexibla företaget förklarar företeelsen i förhållande till 

organisationer. Forskningen beskriver på vilket sätt organisationernas arbetskraft kan 

utnyttjas. Atkinson identifierar tre olika typer av flexibilitet; funktionell (anställdas 

förmåga att kunna växla mellan olika arbetsuppgifter), finansiell (arbetskraftens 

ersättning bör kunna variera beroende efterfrågan och prestation) och numerisk 

(anpassa arbetskraftens storlek efter efterfrågan). 

Att tillämpa den numeriska flexibiliteten innebär att verksamheterna snabbt 

kan variera sin personalstyrka beroende på efterfrågan. En del av arbetskraften bör 

därför vara löst anknutna till företaget så att arbetsgivarna med kort varsel kan 

tillgodose personalbehovet (Atkinson, 1984, refererad i Allvin et al., 2006). Företag 
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kan uppnå denna form av flexibilitet genom att använda sig av bemanningsföretag och 

anställa personer på tillsvidare- och tidsbegränsade anställningar (Atkinson, 1984, 

refererad i Olofsdotter, 2008). Även Allvin et al. (2006) menar att numerisk 

flexibilitet kan uppnås genom utbytbarhet (när verksamheten inte längre är beroende 

av individen). Detta medför flexibilitet för cheferna men inte för de anställda. Enligt 

Olofsdotter (2008) ska bemanningsföretagen fort kunna matcha konsulternas 

kompetens med uppdrag som inkommer. Ansvaret att ersätta frånvarande konsulter 

utan att det ska innebära bekymmer för kundföretaget ligger även på uthyraren. 

Atkinson (1984, refererad i Olofsdotter, 2008) menar att utsatthet, osäkerhet, 

instabilitet och utbytbarhet karaktäriserar arbetssituationen för dem som inte är fast 

anställda. 

Karlsson (2006) skildrar olika innebörder av begreppet flexibilitet. Beroende 

på vilket perspektiv som intas, den anställdes eller organisationens, varierar både 

flexibilitetens betydelse och konsekvenser. Är arbetsgivarens mål för verksamheten 

att skapa ett flexibelt klimat måste de anställda vara flexibla och acceptera att ständigt 

lära sig nya saker och byta arbetsuppgifter. Det kan även handla om att snabbt och 

enkelt kunna säga upp personal vilket kan leda till ostabila arbetsförhållanden för de 

anställda. Flexibilitet för de anställda kan innebära att med kort varsel kunna avsluta 

ett jobb och börja på ett nytt, vilket i sin tur kan medföra instabilitet för arbetsgivarna. 

Om de anställda däremot vill ha flexibilitet i själva arbetet måste de ansvariga 

cheferna vara flexibla genom att exempelvis ge de anställda möjlighet att tjäna in 

ledighet. Detta innebär att flexibilitet för ena parten medför instabilitet för andra och 

vice versa. Karlsson fann, genom en litteraturstudie, att flexibilitet i organisationer 

oftast utgår från chefernas perspektiv. Studien visade även att det är förmånligt eller 

till och med oumbärligt för arbetsgivarna att stäva efter flexibilitet, trots att det i 

många fall sker på bekostad av personalens arbetsvillkor och hälsa. 

 

Organisatoriskt engagemang och inre motivation 

Engagemang i arbetet kan definieras som hur stor sannolikheten är att en 

individ stannar på ett arbete och känner sig bunden till detta, oberoende om denne 

anser arbetet vara ett tillfredsställande sysselsättning eller inte (Rusbult & Farrell, 

1983). Allen och Meyer (1996) delar upp organisatoriskt engagemang i tre olika 

dimensioner; affektivt engagemang, varaktighet i organisationen, och normativt 

engagemang. Om den anställde har en stark affektivt engagemang stannar denne kvar 

av egen vilja. Varaktigheten baseras på den anställdes beräkning av personliga 
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konsekvenser (såsom ekonomiska) om denne beslutar att lämna anställningen. Ett 

normativt engagemang kännetecknas av att den anställde har en pliktkänsla gentemot 

den arbetsplats de arbetar på. Allen och Meyer pekar på att dessa tre är viktiga 

faktorer i individens beslut, att stanna eller inte. 

Enligt Meyer, Becker och Vadenberghe (2004) är det affektiva engagemanget 

starkt korrelerat till beteenden som gynnar organisationen positivt, såsom bra 

arbetsinsatser och en hög närvaro. Denna form av engagemang är viktigt i förhållande 

till en anställds upplevelse av arbetssituationen och hur denne presterar. Det 

normativa engagemanget, som anges vara den näst viktigaste formen som en 

organisation bör försöka att införliva hos sina anställda, ska förstärka de anställdas 

moraliska inställning till organisationen. Det varaktiga engagemanget visar inte på 

något samband eller är negativt relaterade till positiva beteenden på arbetsplatsen.  

Hackman och Oldham (1980) förklarar den inre motivationen som ett resultat 

av en intern självförstärkande process av positiv motivation i arbetet. Inre motivation 

påverkas av tre psykologiska faktorer. Den första är upplevd meningsfullhet i arbetet, 

som vidare består av tre komponenter; variation av uppgifter och färdigheter, 

delaktighet i hela uppgiftsprocessen och uppgiftens betydelse (för individen själv 

såväl som för andra inom eller utanför organisationen). Den andra handlar om det 

upplevda ansvaret (autonomi) för arbetets resultat, om den anställde känner ett 

personligt ansvar för detta, upplever denne autonomi. Detta sker inte eller om denne 

uppfattar att det är chefen eller arbetskollegorna som står för de uppnådda 

framgångarna. Den tredje handlar om kännedom av de faktiska resultaten av 

arbetsuppgifterna (feedback), om den anställde får återkoppling gällande dennes 

arbetsprestation eller inte.  

Humphrey, Nahrgang och Morgeson (2007) genomförde en metaanalys som 

inkluderade 259 studier och totalt 219 625 deltagare. Syftet vara att undersöka och 

utöka en redan existerande arbetsmodell (Work Model Design). Denna inkluderade 

tre huvudkomponenter; motivation, arbetsförutsättningar och sociala sammanhang 

(stöd från chef och arbetskamrater). Från början inkluderade komponenten motivation 

Hackman och Oldhams (1980) fem egenskaper; autonomi, variation av uppgifter och 

färdigheter, delaktighet i hela uppgiftsprocessen, uppgiftens betydelse och feedback. 

Humphrey, Nahrgang och Morgeson (2007) lade till tre karakteristika under 

motivation i modellen; informationsprocessning, jobbkomplexitet och specialisering. 

Resultatet visade på att socialt stöd, såsom feedback från sin chef, korrelerade med en 

hög inre motivation (relaterat till arbetet). Studiens resultat indikerade även att 
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motivationsegenskaper kunde förklara 24 % av det organisatoriska engagemanget och 

18 % av hur arbetsrollen uppfattas (klar eller otydlig). Samband mellan de ovan 

nämnda komponenterna i förhållande till engagemang och motivation i organisationen 

kunde påvisas. 

Hackman och Oldham (1980) menar att motivation i arbetet genereras av ett 

inre belöningssystem som den anställde själv står för, när arbetet utförs bra belönas 

individen genom så kallade interna vinster. Vinsterna består av att arbetsuppgifterna 

upplevs som berikande och en känsla av att ha utfört ett meningsfullt arbete infinner 

sig. Den anställde anstränger sig självmant för att prestera bra på arbetet, då detta 

belönar sig självt och bistår individen med en inre motivation för att fortsätta med 

beteendet. Sämre prestationer leder till känslor av att vara oduglig, och den anställde 

kan då välja att arbeta hårdare för att undvika de negativa emotionerna.  

Nicholson et.al. (1995) hänvisar till inre motivation som en intern dynamik, 

vilken varierar beroende på vilken situation en individ befinner sig i. De lyfter fram 

att motivation inte är en stabil egenskap som en individ har eller inte har, det är något 

som påverkas av en rad olika faktorer. Det påverkas av personliga egenskaper och en 

situations sociala och organisatoriska förutsättningar. Motivation är således beroende 

av yttre och inre förändringar.  

Wiley (1995) menar att organisationer och arbetsgivare i hög grad påverkas av 

de anställdas motivation för att öka sannolikheten till att nå bra resultat. För att kunna 

bedriva en framgångsrik verksamhet är det av yttersta vikt att de har kunskap om vad 

som motiverar de anställda att göra ett bra jobb. Wiley undersökte vilka faktorer som 

anställda upplevde skapar motivation i arbetet. Resultatet visade att de fem viktigaste 

faktorerna var; bra lön, uppskattning för utfört arbete, anställningstrygghet, 

möjligheter till möjligheter att avancera i organisationen och intressanta 

arbetsuppgifter. 

Låg motivation hos de anställda kan kopplas till hur arbetet styrs och hur det 

är organiserat. När arbetsuppgifterna inte genererar känslor av meningsfullhet, när den 

anställde upplever ett begränsat ansvar för resultaten och när de inte är delaktiga i hela 

arbetsprocessen (från början till slut) sänks motivationen. Motivation i arbetet är 

därmed snarare kopplat till organisationen av arbetet än till den anställdes personliga 

karaktär (Hackman & Oldham, 1980). 
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Förutsägbarhet 

En anställning kan jämföras med en bytesrelation då den anställde och chefen 

både ger och får något, med detta tillkommer förväntningar från båda parter (Kahlke 

& Schmidt, 2000). Enligt Garsten (1999) rör sig uthyrda konsulter ständigt mellan 

olika företag, olika chefer och olika uppdrag vilket skapar olika förväntningar på 

arbetet.  

Kahlke och Schmidt (2000) diskuterar vidare vikten av ett psykologiskt 

kontrakt mellan den anställde och chefen. Kontraktet definieras som ”båda parters 

uppfattning av anställningsförhållandet, organisationen och individen samt de därmed 

underförstådda skyldigheterna” (s. 26). Detta handlar således om alla de dolda och 

öppna förväntningar som ställs mellan den anställde och chefen. Som chef gäller det 

att vara klar och tydlig på vilka förväntningar denne har på den anställde samt att 

lyssna på vad den anställde förväntar sig av arbetet. När någon av personerna som 

ingått kontraktet misslyckats med att fullfölja sina förpliktelser benämns detta som ett 

brott mot det psykologiska kontraktet. Detta kan ligga till grund för negativa attityder 

från den som upplevt att kontraktet i något avseende brutits. 

Yin och Xu (2008) delade i sin studie in psykologiskt kontrakt i tre olika 

typer; transnationellt kontrakt, balanserat kontrakt och relationsinriktat kontrakt. Detta 

studerades i förhållande till organisatoriska framgångar där affektivt engagemang var 

en faktor som undersöktes. Resultatet visade att det fanns ett relativt starkt positivt 

samband mellan relationskontraktet (de förväntningar som inkluderar emotionella och 

sociala faktorer såsom stöd, respekt, tillit och lojalitet) och affektivt engagemang. 

Dessa beteenden bidrar ofta till en ökad effektivitet i företaget då de anställda 

anstränger sig mer än var som krävs av dem.  

Även Jafri (2011) genomförde en studie om relationen mellan psykologiskt 

kontrakt och engagemang. Han kom fram till att ett brott mot det psykologiska 

kontraktet starkt påverkar både det normativa och affektiva engagemanget negativt. 

Enligt Rousseau (2004) leder ett tydligt psykologiskt kontrakt till en högre motivation 

i arbetet. Anledningen till detta är att kontraktet bygger på frivilliga löften som 

ömsesidigt framkommit i förhandlingarna mellan den anställde och arbetsgivaren. 

Bemanningsföretag anställer konsulter på olika uppdrag som varierar i både 

längd och arbetsuppgifter (Garsten, 1999). Den enskilde konsulten måste själv hitta 

ett sätt att kunna hantera den flexibla arbetssituationen och ha förmågan att snabbt 

kunna anpassa sig till nya regler, positioner, kulturer, arbetsplatser och deras 

förutsättningar (Ahrne & Papakostas, 2002). Enligt Andersson och Wadensjö (2004) 
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är det varje konsults enskilda preferenser som avgör om han eller hon uppfattar denna 

form av anställning positivt eller negativt.  

En studie om motivation och prestation genomfördes av Locke (1968). 

Forskningens syfte var att undersöka relationen mellan medvetna mål, intentioner och 

prestationer. Resultaten pekade på att individer med svåra, specifika mål presterade 

bättre och hade en högre motivation än personer med enkla och diffusa målsättningar.  

Andersson och Wadensjö (2004) presenterar att den genomsnittliga arbetstiden 

för konsulter som stannar i bemanningsbranschen är relativt kort om man jämför med 

andra branscher. Deras resultat visar även på att de flesta tycks vara sysselsatta året 

efter att de avslutat sin anställning på ett bemanningsföretag. Förklaringen som ges är 

att konsulterna får en möjlighet att samla på sig olika erfarenheter och möjligheten till 

att skapa nätverk.  

 

Rollförväntningar 

I tidigare studier kring rollers betydelse i förhållande till engagemang i 

arbetslivet har tre aspekter påträffats; arbetets omfattning eller utmaning, rollkonflikt 

och rolltydlighet (Mowday, Porter & Steers, 1982). Hardy och Conways (1978) 

definition av en ofullständig rolltydlighet är att det förekommer dubbeltydigheter 

kring arbetsrollen och förväntningar på den anställde relaterat till denna, samt att det 

finns delade åsikter kring rådande normer som är adekvata att beakta i 

arbetssituationen. Den andra aspekten, rollkonflikt innebär att de förväntningar den 

anställde och chefen har på varandra inte är ömsesidiga.   

DeCotiis och Summers (1987) menar att beroende på hur rollkonflikter och 

rolltydlighet upplevs av de anställda, påverkas den enskildes engagemang i en 

organisation. De menar även att engagemang är en central princip, både från de 

anställdas såväl som från chefernas sida. I grunden handlar det om att en organisation 

ska kunna möta de anställdas förväntningar. Vilket DeCotiis och Summers menar ska 

generera ett engagemang i verksamhetens mål och värderingar hos den anställde.  

En studie, som bygger på en modell av Allen och Meyers (1996) olika 

dimensioner av engagemang i organisationen (affektivt engagemang, varaktighet i 

organisationen och ett normativt engagemang), av Gormley och Kennerley (2010) 

fann stöd för deras teori om engagemang. Det som framgick av undersökningen är att 

en hög nivå av upplevd rollkonflikt och rollotydlighet bidrog till att minska det 

organisatoriska engagemanget, gällande samtliga dimensioner. Om arbetsmiljön 

däremot formas utefter syftet att de anställdas affektiva och normativa engagemang 
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stärks, ökar engagemanget i verksamheten. Ytterligare en konklusion som Gormley 

och Kennerley drar är att tidigare forskning tyder på att tydliga mål för arbetet som 

ska utföras bidrar till ett mer positivt engagemang. En klarare definition för arbetets 

ramar skapar en mer distinkt rolltydlighet för den anställde, vilket minskar risken för 

rollkonflikter. Deras resultat går i linje med Steers (1977) uppfattning om vikten att 

ange tydliga mål för verksamheten och förmågan att bemöta de anställdas 

förväntningar och behov. Tydliga definitioner gällande arbetsrollen och dess 

målsättningar har visat sig vara viktiga komponenter i en organisations möjligheter att 

öka sina anställdas motivation i arbetet. 

 

Socialt stöd 

Att ge eller få socialt stöd förutsätter att det finns en pågående interaktion 

mellan två individer, och det innebär ofta en ömsesidig förväntan hos båda parter 

(House, 1981). Bra relationer mellan anställda samt de anställda och cheferna 

associeras inte sällan med ett betryggande socialt stöd, däremot finns det flera faktorer 

som kan ligga till grund för hur dessa relationer ter sig. Får de anställda ta del av 

gemensamt uppsatta mål och förväntningar ökar arbetsprestationen, om möjligheten 

finns eller inte är dock beroende av organisationens uppbyggnad. Om detta inte sker 

föreligger en risk för att det sociala stödet kommer att upplevas som otillräckligt 

(Theorell, 2003). I en metaanalys framkom att feedback från chefen är en viktig faktor 

för motivation till arbetet (Humphrey, Nahrgang & Morgeson, 2007). 

House (1981) menar på att det finns två olika källor av socialt stöd och vilka 

antingen är formella eller icke-professionella relationer. De formella relationerna 

syftar till chefer och icke-professionella till vänner, familj och arbetskollegor. De 

icke-professionella relationerna anses vara de viktigaste. Detta på grund av två 

anledningar, den första är att dessa relationer grundas på en ömsesidig respekt för 

varandra. Därför kan stödet från en sådan relation upplevas som mer meningsfullt och 

således lättare accepteras av mottagaren. Den andra anledningen är att stödet från 

exempelvis en familjemedlem oftast är en spontan handling, snarare än att det är 

något som en roll (som chef) kräver. Därmed uppfattas stödet som mer äkta och 

individen tar lättare till sig stödet. Vidare beskriver House fyra olika typer av socialt 

stöd; emotionellt stöd (empati, omtanke, kärlek, bli lyssnad på och tillit), värderande 

stöd (bekräftelse och feedback) informativt stöd (råd, förslag, direktiv och 

information) och instrumentellt stöd (i form av pengar, fackförening, tid och 

arbetsmiljö).  
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Tidigare studier visar på en positiv korrelation mellan starkt upplevt stöd från 

både chefen och arbetskamraterna och den anställdes engagemang i arbetet (May, 

Gilson & Harter, 2004). Isaksson och Bellaagh (1999) konstaterar att en allmän 

uppfattning inom branschen är att konsulter uppger sig trivas bra. Dock karaktäriseras 

de sociala relationerna och stödet från den närmsta chefen och arbetskamraterna inte 

sällan av en oförutsägbarhet och bristande kontinuitet. 

Studier som behandlar socialt stöd i anknytning till arbetskamrater visar på att 

detta påverkas av flera olika faktorer. Det sociala stödet påverkas av chefens 

handlingar/beteende, organisationens och arbetets struktur (individualiserat eller team 

inriktat) tillsammans med organisationens och samhällets värderingar. Stöd från 

chefen är i synnerhet viktigt att aktualisera i arbeten där de anställda inte har chans att 

utveckla varaktiga relationer med sina kollegor. Vilka möjligheter som den ansvarige 

chefen har att ge sina anställda socialt stöd beror på organisationen och på hur många 

anställda har denne ansvar för (House, 1981). 

Konsulterna hyrs in under kortare eller längre tidsperioder, beroende på vilket 

behov som finns. En osäkerhet uppstår kring vilka arbetskamrater som konsulten 

kommer att möta vid nästa arbetstillfälle. Det råder tvetydiga uppfattningar kring 

bemanningsbranschens arbetsvillkor, mellan dess positiva och negativa sidor. Att 

exempelvis få chansen att möta många nya människor kan uppfattas som en svårighet 

men kan även upplevas som positivt (Isaksson & Bellaagh, 1999). 

 

Kontroll 

Theorell (2003) beskriver i en folkhälsorapport innebörden av begreppen 

arbetsdemokrati och inflytande. Arbetsdemokrati och inflytande refererar till huruvida 

de anställda är delaktiga i beslut som tas angående det egna arbetet eller inte. I likhet 

med Theorells beskrivning definierar Hackman och Oldham (1980) upplevd kontroll 

som autonomi. Begreppet inbegriper graden av inflytande som den anställde har över 

det egna arbetet samt hur och när arbetsuppgifterna utförs. 

Theorell (2003) använder begreppet beslutsutrymme inom ramen för 

arbetsdemokrati och inflytande, som han delar in i två dimensioner. Den första som 

beskrivs är auktoritet över beslut och den andra kompetensen att utöva kontroll. Den 

första dimensionen delas även den in i två enheter; uppgiftskontroll och deltagande i 

beslutsfattande. Uppgiftskontroll behandlar till vilken grad den anställde har 

inflytande över de arbetsuppgifter som denne blir tilldelad, utförandet av dessa och i 

vilken ordning detta sker (själva arbetsprocessen). Ett högt deltagande i 
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beslutsfattande inkluderar inflytande över arbetstider, att den anställde får delta i 

beslut som rör förändringar kring arbetssituationen samt möjligheten till att komma 

med egna förslag. Theorell delar vidare in dimensionen deltagande i beslutsfattande 

upp i ytterligare fem nivåer; information från ledning till de anställda om planer, 

insamling av information och erfarenheter från de anställda, konsultationer där de 

anställda kan ge förslag och presentera sina åsikter, förhandlingar i formaliserade 

kommittéer och beslutsfattande i samråd mellan inblandade parter. Hackman och 

Oldham (1980) kopplar samman de ovanstående dimensionerna (upplevt ansvar, 

kontroll, kännedom och delaktighet i arbetsprocessen) med motivation i arbetet. 

Det ovan beskrivna handlar om en del av den anställdes beslutsutrymme, eller 

enligt Allvin et al. (2006) som benämner det som handlingsutrymme. Theorell (2003) 

menar att kontroll i arbetet syftar till vilket sätt en anställd väljer att utföra 

arbetsuppgifterna, medan kontroll över arbetet syftar till de beslut som sker på en 

högre nivå (vilka arbetsuppgifter som är lämpliga för ett specifikt ändamål). En 

studie, som delvis baserades på Atkinsons (1984, refererad i Olofsdotter, 2008) teori 

om numerisk flexibilitet, av Eriksson och Karlsson (2001) visade att de individer som 

i störst utsträckning var nöjda med sitt arbete var de som upplevde ett bra socialt stöd 

samt en hög kontroll. 

När anställda upplever att de har en viss kontroll över sitt arbete uppstår 

empowerment. Vilka möjligheter de anställda har att kontrollera sin arbetssituation 

bestäms av faktorer formade av arbetsmiljön, som i sin tur skapas av chefen/cheferna 

(Spreitzer, 1995). Empowerment bildas i organisationen då anställda blir 

uppmuntrade av sina chefer att ta eget och meningsfullt ansvar, då de får tillgång till 

resurser, får ett ökat inflytande och får ta ansvar för det resultat som nås. När anställda 

får möjlighet att utöka arbetsrollen känner de sig betydelsefulla, arbetsuppgifterna 

känns meningsfulla och de bygger upp en stolthet för sitt arbete (Quinn & Spreitzer, 

1997).  

Thomas och Velthouse (1990) definierade psykologisk empowerment utifrån 

fyra psykologiska faktorer som kan påverka organisatoriskt beteende; mening, 

kompetens, självbestämmande och påverkan. Mishra och Spreitzer (1998) beskriver 

att den första faktorn (mening) uppkommer när de anställda har en personlig 

anknytning och en känsla av meningsfullhet till arbetet. Den andra faktorn 

(kompetens) handlar om de anställdas tro på den egna förmågan som krävs för 

arbetsuppgifterna och utföra dessa bra. Den tredje faktorn (självbestämmande) 

hänvisar till en känsla av frihet i hur de utför sina arbetsuppgifter. Den sista faktorn 
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(påverkan) avser de anställdas känsla av att kunna påverka det system de arbetar i, en 

känsla av utveckling mot ett mål och individens tro på att deras handlingar gör en 

skillnad i sina organisationer.  

Konberg, Boss, Senjem och Goodman (1999) kopplar empowerment till 

motivation i arbetet. Wilson (2008) pekar på att empowerment ökar de anställdas 

möjligheter till att öka kontrollen i arbetet och över miljön de arbetar i. Ett större 

inflytande leder till förbättrad prestation (individuella insatser förbättras såväl som 

arbete i team) och öppnar upp möjligheter till personlig utveckling inom företaget. 

Bowen och Lawler (1992) tar upp fördelar med att öka känslan av empowerment 

bland sin anställda i organisationer. En av fördelarna är att det genererar en positiv 

syn på organisationen men också på sig själva, samt att det bidrar till ett mer kreativt 

arbetsklimat.  

 

Sammanfattning 

Tidigare forskning har kopplat samman de olika huvuddimensionerna i en 

flexibel arbetsmiljö; förutsägbarhet, rollförväntningar, kontroll och socialt stöd med 

både organisatoriskt engagemang och inre motivation. Dock har få studier genomförts 

som tar hänsyn till bemanningsbranschens specifika förutsättningar. I synnerhet 

saknas perspektivet från konsulternas sida och hur dessa förhållanden upplevs av dem. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning var att studera konsulternas upplevelser av 

olika dimensioner i den flexibla arbetsmiljön inom bemanningsbranschen i relation till 

organisatoriskt engagemang och inre motivation. Ytterligare ett syfte var att studera 

sambandet mellan organisatoriskt engagemang och inre motivation, samt att studera 

vilka dimensioner av den flexibla arbetsmiljön som är de starkaste prediktorerna 

gällande organisatoriskt engagemang och inre motivation på arbetsplatsen. Fem 

frågeställningar formulerades med intentionen att besvara studiens syfte. 

Den flexibla arbetsmiljöns fyra huvuddimensioner; förutsägbarhet 

(förutsägbarhet en månad i förväg och preferenser för utmaningar), rollförväntningar 

(rolltydlighet och rollkonflikt), socialt stöd (stöd från chef och stöd från 

arbetskamrater) och kontroll (positiv utmaning i arbetet och kontroll av beslut).  
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 Frågeställning 1: Finns det samband mellan de olika dimensionerna 

av förutsägbarhet, rollförväntningar, socialt stöd och kontroll och 

organisatoriskt engagemang?  

 

 Frågeställning 2: Finns det samband mellan de olika dimensionerna 

av förutsägbarhet, rollförväntningar, socialt stöd och kontroll och inre 

motivation? 

 

 Frågeställning 3: Finns det ett samband mellan organisatoriskt engagemang 

och inre motivation? 

 

 Frågeställning 4: Vilka av de olika dimensionerna av förutsägbarhet, 

rollförväntningar, socialt stöd och kontroll är de starkaste prediktorerna för 

organisatoriskt engagemang?  

 

 Frågeställning 5: Vilka av de olika dimensionerna av förutsägbarhet, 

rollförväntningar, socialt stöd och kontroll är de starkaste prediktorerna för 

inre motivation?  

 

Metod 

Deltagare 

En nätbaserad enkät skickades ut till samtliga 228 konsulter vid tre kontor på 

ett svenskt bemanningsföretag i region Skåne. Enkäterna besvarades av 50 konsulter. 

Svarsfrekvensen var 21.9 %, varav 7 var kvinnor (14 %) och 43 var män (86 %), 

åldern varierade mellan 18-60 år och medelåldern var 29.2 år (SD = 9.02). Antalet 

personer med heltidsanställning uppgick till 58 % och 42 % var extraanställda. 

 

Material 

En enkät konstruerades utifrån skalor framtagna av Dallner et al. (2000) som 

mätte upplevelsen av olika dimensioner i den flexibla arbetsmiljön; rollförväntningar 

(rolltydlighet och rollkonflikt), kontroll i arbetet (positiv utmaning i arbetet och 

kontroll av beslut), förutsägbarhet (förutsägbarhet en månad i förväg och preferens för 

utmaningar) och socialt stöd (stöd från chef och stöd från arbetskamrater), samt 

organisatoriskt engagemang och inre motivation. Vi använde oss av QPSNordic för 

att skalornas validitet och reliabilitet är väl beprövade och accepterade (Dallner et al., 
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2000). Utöver dessa skalor fanns även frågor kring demografiska variabler som kön (1 

= man, 2 = kvinna), ålder, hur länge de arbetat på bemanningsföretaget (antal 

månader), hur många timmar per vecka de vanligtvis arbetar samt vilken 

anställningsform de hade (1 = heltid, 2 = extra).  

Förutsägbarhet i arbetet inkluderade två delskalor, förutsägbarhet en månad i 

förväg och preferens för utmaningar. Skalan förutsägbarhet en månad i förväg 

omfattade tre frågor, ett exempel på en fråga som ställdes; Vet du en månad förväg 

vilken typ av arbetsuppgifter du kommer ha? Alfavärdet för skalan uppgick till .80. 

Skalan preferens för utmaningar omfattade tre frågor, ett exempel på en fråga som 

ställdes; Tycker du om utmaningar som att arbeta på olika ställen? Alfavärdet för 

skalan uppgick till .75. Svarsalternativen sträckte sig från 1 = mycket sällan eller 

aldrig, till 5 = mycket ofta eller alltid.  

Rollförväntningar inkluderade två delskalor, rolltydlighet och rollkonflikt. 

Skalan rolltydlighet omfattade tre frågor, ett exempel på en fråga som ställdes; Vet du 

precis vad som krävs av dig i arbetet? Alfavärdet för delskalan uppgick till .85. 

Skalan rollkonflikt omfattade tre frågor, ett exempel på en fråga som ställdes; Måste 

du utföra saker som du tycker skulle göras annorlunda? Alfavärdet för delskalan 

uppgick till .62. Svarsalternativen sträckte sig från 1 = mycket sällan eller aldrig, till 5 

= mycket ofta eller alltid. 

Social interaktion/socialt stöd inkluderade två delskalor, chef och 

arbetskamrater. Skalan chef omfattade tre frågor, ett exempel på en fråga; Om du 

behöver, får du då stöd och hjälp med ditt arbete från din närmaste chef? Alfavärdet 

för skalan uppgick till .75. Skalan arbetskamrater omfattade två frågor, ett exempel på 

en fråga som ställdes; Om du behöver, är dina arbetskamrater då villiga att lyssna på 

problem som rör ditt arbete? Alfavärdet för skalan uppgick till .88. Svarsalternativen 

sträckte sig från 1 = mycket sällan eller aldrig, till 5 = mycket ofta eller alltid.  

Kontroll i arbetet inkluderade två delskalor, positiv utmaning i arbetet och 

kontroll av beslut. Skalan positiv utmaning i arbetet omfattade tre frågor, ett exempel 

på en fråga som ställdes; Innebär ditt arbete positiva utmaningar? Alfavärdet för 

skalan uppgick till .81. Skalan kontroll av beslut omfattade fem frågor, ett exempel på 

en fråga som ställdes; Kan du påverka beslut som är viktiga för ditt arbete? 

Alfavärdet för skalan uppgick till .86. Svarsalternativen sträckte sig från 1 = mycket 

sällan eller aldrig, till 5 = mycket ofta eller alltid.  

Engagemang till organisationen/arbetsplatsen inkluderade en delskala som 

totalt omfattade tre påståenden där konsulten fick ange i vilken grad denne känner 
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engagemang till den nuvarande arbetsplatsen. Ett exempel på ett påstående; 

Organisationen inspirerar mig verkligen att göra mitt bästa (din nuvarande 

arbetsplats). Alfavärdet för skalan uppgick till .81. Svarsalternativen sträckte sig från 

1 = tar totalt avstånd ifrån, till 5 = instämmer totalt.  

Arbetsmotiv inkluderade en delskala, inre motivation som totalt omfattade tre 

påståenden där konsulten fick ange i vilken grad denne anser att arbetsplatsen bidrar 

till den inre motivationen. Ett exempel på ett påstående; Att jag får använda min 

fantasi och kreativitet i arbetet. Alfavärdet för skalan uppgick till .79. 

Svarsalternativen sträckte sig från 1 = helt oviktigt, till 5 = helt nödvändigt.  

 

Procedur 

En prospektiv tvärsnittsstudie genomfördes. Materialet samlades in från ett 

sampel ur den utvalda populationen, deltagarna undersöktes vid ett tillfälle med syftet 

att lyfta fram upplevelsen av de specifika dimensionerna i den flexibla arbetsmiljön 

inom ramen för bemanningsbranschen. En enkätundersökning genomfördes via nätet 

då det var det mest tidseffektiva alternativet för respondenterna och för studien. 

Fördelen med detta metodval var dels tidsaspekten, ingen risk för forskareffekt, 

tillgänglighet (att snabbt kunna nå många konsulter) och det insamlade materialet 

kunde direkt transformeras till SPSS. Anledningen till att kontorschefen nyttjades i 

syftet att skicka ut enkäten var att konsulternas e-mailadresser inte kunde delas ut på 

grund av sekretessen. I följebrevet framhölls att undersökningen ämnade 

uppmärksamma konsulternas arbetssituation samt att det endast krävdes några få 

minuter att svara på enkäten.   

Internetsidan www.psychsurveys.org användes och formuläret var tillgängligt 

under 12 dagar (mellan den 3/11-15/11). Via kontorschefen skickades ett e-mail ut till 

konsulternas privata e-mailadresser, innefattat ett följebrev med en presentation om 

oss, undersökningens syfte samt en länk till formuläret. På grund av en låg 

svarsfrekvens lade vi ut 25 enkäter på ett av kontoren under 2 veckors tid (mellan den 

16/11-30/11) i ett försök att öka antalet deltagare. Alla som medverkade fick samma 

följebrev och därmed identisk information, även de som fyllde i pappersversionen. 

Alla respondenter garanterades total anonymitet samt att endast vi kunde ta del av 

insamlad data. För att ytterligare öka antalet svar lottades 10 biobiljetter ut till alla 

som medverkat i undersökningen.  
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Outliers och internt bortfall kontrollerades vid analys av materialet. Inga 

värden uteslöts då de inte påverkade resultatet märkbart. Det interna bortfallet var 

högt, 28 deltagare som inte slutfört enkäten uteslöts helt från studien.  

 

Resultat 

Resultaten som presenteras nedan inleds med deskriptiv statistik samt 

korrelationer över samtliga variabler som ingick i studien. Sambanden mellan de 

oberoende variablerna i den flexibla arbetsmiljön och dess underdimensioner; 

förutsägbarhet (förutsägbarhet en månad i förväg och preferens för utmaningar), 

rollförväntningar (rolltydlighet och rollkonflikt), socialt stöd (stöd från chef och stöd 

från arbetskamrater), kontroll (positiv utmaning i arbetet och kontroll av beslut) i 

relation till de beroende variablerna organisatoriskt engagemang och inre motivation 

analyserades i form av Spearmans rho. Valet av analysmetod, det icke- parametriska 

testet Spearmans rho, berodde dels på att två av våra dimensioner inte uppfyllde 

kraven på normalfördelning, två av de demografiska variablerna var dikotoma samt 

att metoden minskar effekten av outliers.  

En multipel regressionsanalys genomfördes där de signifikanta variabler som 

studien resulterat i inkluderats. Denna ämnade besvara frågeställningen kring vilka av 

de åtta dimensionerna i den flexibla arbetsmiljön som var de starkaste prediktorerna i 

förhållande till organisatoriskt engagemang. 

 

Deskriptiv statistik och korrelationer 

Medelvärden och standardavvikelser för varje enskild dimensions skala, 

inklusive organisatoriskt engagemang och inre motivation, kunde utläsas i tabell 1. 

Medelåldern för respondenterna var 29.2 (SD = 9.02) vilket visade på att det fanns en 

relativt stor spridning i gruppen, men visade inte på något signifikant samband 

gällande organisatoriskt engagemang och inre motivation. Antalet arbetade timmar i 

veckan samvarierade med positiv utmaning i arbetet (r = .42, p < .01) och kontroll av 

beslut (r = .35, p < .05).  

Sex av åtta dimensioner; förutsägbarhet en månad i förväg, rolltydlighet, stöd 

från chefen, stöd från arbetskamrater, positiva utmaningar i arbetet och kontroll av 

beslut korrelerade signifikant med organisatoriskt engagemang. Den enda dimension 

som visade på ett samband med inre motivation var preferens för utmaningar som var 

en av de två dimensioner som inte hade ett signifikant samband med organisatoriskt 

engagemang.  
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3. 

I tabell 1 kunde r för varje enskild komponents underdimension i relation till 

organisatoriskt engagemang och inre motivation utläsas. Frågeställning 1 handlade 

om huruvida det förelåg ett samband mellan olika dimensioner i den flexibla 

arbetsmiljön och organisatoriskt engagemang.  

Underdimensionerna som visade på en stark korrelation med organisatoriskt 

engagemang enligt Cohens (1988) riktlinjer var kontroll av beslut (r = .60, p < .01), 

positiv utmaning i arbetet (r = .56, p < .01) och rolltydlighet (r = .55, p < .01). 

En medelstark korrelation med organisatoriskt engagemang enligt Cohens 

(1988) riktlinjer var stöd från chef (r = .38, p < .01), stöd från arbetskamrater (r = .33, 

p < .05) och förutsägbarhet en månad i förväg (r = .33, p < .05). 

Preferenser för utmaningar och rollkonflikt var de enda dimensionerna som 

inte visade på något statistiskt signifikant samband med organisatoriskt engagemang. 

Frågeställning 2 handlade om huruvida det fanns något samband mellan de 

åtta dimensionerna av upplevda arbetsförhållanden och inre motivation. Till skillnad 

från organisatoriskt engagemang indikerade resultatet endast på en stark korrelation 

enligt Cohen (1988) mellan preferenser för utmaningar (r = .48 p < .01) och inre 

motivation. Resterande oberoende dimensioner var inte signifikant korrelerade med 

inre motivation. 

Av tabell 1 framgick en svag men signifikant korrelation mellan 

organisatoriskt engagemang och inre motivation (r = .29 p < .05), vilket besvarade 

frågeställning 
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Variabel M SD 1             2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. FMON 2.78 1.35 -              

2. PUT 3.45 0.96 -.31* -             
3. ROLLT 4.07 0.90 .30* -.02 -            
4. ROLLK 2.30 0.78 -.20 -.01 -.57** -           

5. CH 3.95 0.90 .24 -.23 .44** -.27 -          

6. ARB 3.91 0.96 .03 .07 .27 -.26 .27 -         
7. POSU 3.64 1.00 .02 .11 .53** -.23 .42** .47** -        

8. KB 2.44 1.07 .33* -.07 .25 -.13 .36 .25 .50** -       
9. ENG 3.42 0.94 .33* .22 .55** -.26 .38** .33* .56** .60** -      
10. IM 3.44 1.02 -.18 .48** -.01 -.04 -.18 .16 .19 .00 .29* -     
11. Ålder 29.2 9.02 .19 -.02 .14 -.05 -.07 .09 -.05 .04 .01 .01 -    
12. Kön - - .19 -.15 .13 .15 .07 -.07 .02 .05 .17 .13 -.08 -   

13. BAK2  32.0 12.9 .01 -.12 .01 .09 .08 .23 .42** .35* .21 .05 .09 -.01 -  
14. BAK4  - - -.19 .03 -.05 .02 -.07 -.16 -.31* -.28* -1.17 -.05 -.33* .24 -.80** - 

Not: Korrelationer för konsulter (n = 50) presenteras ovan.  FMON = förutsägbarhet en månad i förväg; PUT = preferens för utmaningar; ROLLT = 

rolltydlighet; ROLLK = rollkonflikt; CH = stöd från chef; ARB = stöd från arbetskamrater; POSU = positiv utmaning i arbetet; KB = kontroll av 

beslut; ENG = engagemang i organisationen; IM = inre motivation; BAK2 = antal arbetade timmar i veckan; BAK4 = anställningsform. 

*p < .05 (2-tailed), **p < .01 (2-tailed) 

Tabell 1 

Sammanfattning av interkorrelationer, medelvärden, standardavvikelser för samtliga variabler 
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Regressionsanalys 

Den fjärde frågeställningen besvarades genom en regressionsanalys (se tabell 

2) där alla dimensioner av den flexibla arbetsmiljön som var signifikant korrelerade 

med organisatoriskt engagemang inkluderades. Dessa var; förutsägbarhet en månad i 

förväg, rolltydlighet, stöd från chefen, stöd från arbetskamrater, positiv utmaning i 

arbetet och kontroll av beslut. Syftet var att utreda vilka av de sex dimensionerna som 

hade störst betydelse när det gäller att förklara kriterievariabeln organisatoriskt 

engagemang.  

Variabel β t Sig. 

FMON .15 1.25 .27 

ROLLT .32 2.23 .03 

CH -.07 -0.54 .59 

ARB .16 1.37 .18 

POSU .16 1.09 .28 

KB .29 2.26 .03 

Vad som kunde utläsas av regressionsmodellen var att rolltydlighet (β = .32, p 

= .03) och kontroll av beslut (β = .29, p = .03) var de enda variabler som hade 

signifikanta betavärden och således bidrog unikt till att förklara variansen i 

organisatoriskt engagemang. Rolltydlighet hade det högsta betavärdet som unikt 

förklarade 5.4 % av variansen i organisatoriskt engagemang. Detta kunde jämföras 

kontroll av beslut som bidrog med 5.6 % av variansen, vilket indikerar att båda 

dimensioner hade lika stor betydelse för att predicera organisatoriskt engagemang.  

Tillsammans förklarade samtliga dimensioner av den flexibla arbetsmiljön R
2 = 

46.4 % av variansen i organisatoriskt engagemang (det korrigerade R
2
-värdet anges 

då studiens sample var förhållandevis litet). Multikollinjäritet mellan de olika 

dimensionerna kontrollerades, inga VIF-värden låg över 10 eller toleransvärden låg 

under .10. 

Tabell 2 

Standard multipel regressionsanalys som beskriver varje enskild prediktorvariabels 

unika bidrag till organisatoriskt engagemang i form av betavärde, t-värde och 

signifikansnivå. 

Not: Regressionsanalys (n = 50) prediktionsvariabler för engagemang.  FMON = 

förutsägbarhet en månad i förväg; ROLLT = rolltydlighet; CH = stöd från chef; 

ARB = stöd från arbetskamrater; POSU = positiv utmaning i arbetet; KB = kontroll 

av beslut. 
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Frågeställning 5 besvarades genom att utläsa resultaten i tabell 1. Endast 

preferenser för utmaningar (r = .48, p < .01) visade på ett statistiskt samband med inre 

motivation. Därmed uteslöts de andra oberoende variablerna i relation till inre 

motivation. Således gjordes ingen regressionsanalys för den variabeln. 

 

Diskussion 

 Syftet med studien var att undersöka sambanden mellan de olika 

dimensionerna i den flexibla arbetsmiljön och organisatoriskt engagemang och inre 

motivation, samt huruvida det existerar något samband mellan organisatoriskt 

engagemang och inre motivation. Ett ytterligare syfte var att finna vilka dimensioner i 

den flexibla arbetsmiljön som starkast predicerar organisatoriskt engagemang och inre 

motivation inom bemanningsbranschens ramar.  

 De sex dimensioner som korrelerade med organisatoriskt engagemang var 

förutsägbarhet en månad i förväg, rolltydlighet, stöd från chef, stöd från 

arbetskamrater, positiv utmaning i arbetet och kontroll av beslut. Preferens för 

utmaningar samt rollkonflikt hade inget signifikant samband med organisatoriskt 

engagemang. Endast en dimension korrelerade med inre motivation, denna var 

preferens för utmaningar. Ett svagt signifikant positivt samband fanns mellan 

organisatoriskt engagemang och inre motivation. De starkaste prediktorerna för 

organisatoriskt engagemang visade sig genom en regressionsanalys vara kontroll av 

beslut (som unikt förklarade 5.6 % av variansen) och rolltydlighet (som unikt 

förklarade 5.4 % av variansen). Den enda dimension som visade på en statistisk 

signifikant relation med inre motivation var preferens för utmaningar, således gjordes 

ingen regressionsanalys för inre motivation. 

Alla prediktionsvariabler förklarade tillsammans 46.4 % av variansen i 

organisatoriskt engagemang, vilket innebär att 54.6 % förklaras av andra faktorer. 

Möjliga faktorer som inte tagits med i beräkningen som kan tänkas påverka 

organisatoriskt engagemang skulle kunna vara civilstatus, familjesituation eller om 

man sökt sig frivilligt till branschen. 

 

Samband med organisatoriskt engagemang 

Frågeställning ett handlade om huruvida det förelåg något samband mellan de 

åtta dimensionerna i den flexibla arbetsmiljön och organisatoriskt engagemang. 

Specifika förutsättningar för bemanningsbranschen innebär bland annat att konsulten 



        24 

omfattas av två chefer, rör sig mellan olika företag och uppdrag samt inte alltid vet 

var och när denne ska arbeta. Vikten av att diskutera det psykologiska kontraktet 

(dolda och öppna förväntningar) blir då högst aktuellt, då förväntningarna förändras 

från konsultens, bemannings- och kundföretagets sida. I denna studie hade 

dimensionen förutsägbarhet en månad i förväg ett medelstarkt signifikant positivt 

samband med organisatoriskt engagemang. Sambandet innebär en hög grad av 

organisatoriskt engagemang korrelerar med en hög upplevd förutsägbarhet i arbetet, i 

likhet med Jafris (2011) och Yin och Xus (2008) teorier. Ingen slutsats kan dras om 

kausaliteten, men baserat på Jafris och Yin och Xus forskning kan det diskuteras 

huruvida den egna studiens resultat möjligtvis har samma riktning, att det är en hög 

upplevd förutsägbarhet bidrar till ett ökat organisatoriskt engagemang. 

Den andra dimensionen under förutsägbarhet var preferenser för utmaningar, 

denna hade inget signifikant samband med organisatoriskt engagemang. 

Konsulter kan arbeta inom olika branscher och beroende på vilka uppdrag som 

finns tillgängliga kan de bli anställda på kortare eller längre uppdrag. Ett nytt arbete 

innebär en ny chef och nya arbetskamrater. De nya kulturer och arbetsmiljöer som 

konsulten möter innebär också en ny arbetsroll som denne förväntas anpassa sig till 

relativt snabbt (oavsett längden på uppdraget). Rolltydlighet visade i vår studie på ett 

starkt signifikant positivt samband med organisatoriskt engagemang, vilket pekar på 

att riktningen skulle kunna vara densamma i den egna studien som i Gormley och 

Kennerlys (2010), att rolltydlighet bidrar till ett ökat engagemang. Rolltydlighet 

handlar om vilka mål, ansvarsområden och krav som ställs på konsulten i arbetet samt 

hur distinkta dessa är. Är dessa riktlinjer tydliggjorda finns det tidigare forskning som 

tyder på att normativa värderingar gentemot arbetsplatsen (Allen & Meyer, 1986) 

genererar ett engagemang i organisationen (DeCotiis & Summers, 1987). Deras 

forskning överensstämmer med de resultat som den egna studien producerat, dock kan 

inget sägas om riktningen i vår studie. 

Dock fick inte den delen av Gormley och Kennerlys (2010) teorier gällande 

rollkonflikt stöd i den egna studien, eftersom resultatet inte visade på några 

signifikanta samband med organisatoriskt engagemang. Anledningen till detta skulle 

kunna vara att konsulten ibland behöver arbeta på ett uppdrag där de anser att det 

finns ett bättre tillvägagångssätt för att utföra arbetsuppgiften på. Trots detta är de 

beredda att genomföra uppdraget, för att det gäller en begränsad tidsperiod och de är 

införstådda och har accepterat de förutsättningar som råder.  
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 Villkoren för konsulter att skapa relationer till bemanningschefen, chefen på 

kundföretaget och till arbetskamrater ser olika ut. Är konsulten anställd på korta eller 

långa uppdrag bör även möjligheterna för att skapa varaktiga och ömsesidiga 

relationer variera. Såväl House (1981) som May et al. (2004) lyfter fram att ett bra 

socialt stöd på arbetsplatsen leder till ett ökat engagemang, Theorell (2003) menar 

potentialen för att detta ska kunna fungera beror dels på organisationens uppbyggnad. 

Teorierna understöds i den egna studien, då stöd från chefen och stöd från 

arbetskamraterna båda visade på ett medelstarkt positivt samband med 

organisatoriskt engagemang. Dock kan inget sägas om det kausala sambandet i vår 

studie, men tidigare teorier har visat på att det är stödet som skapar engagemang. 

Detta kan vara en indikation på att riktningen på sambandet är densamma för den 

egna studien.  

Bemanningschefer har oftast ansvar för ett antal konsulter, och därmed 

varierar även möjligheterna till att ge alla det sociala stöd de behöver. Då konsulter 

hyrs in för kortare uppdrag blir stödet från den närmsta chefen (bemanningschefen) 

högst aktuellt, speciellt om uppdraget innebär att denne inte har några arbetskamrater 

att tillgå. Stöd från chefen hade den starkaste korrelationen med organisatoriskt 

engagemang, som indikerar att chefen har en större betydelse i förhållande till 

konsulternas engagemang på kundföretaget än arbetskamraterna. Detta skulle kunna 

bero på att konsulterna har haft möjlighet att skapa en närmre relation till 

bemanningschefen än till de mer temporära och utbytbara kollegorna. Ytterligare en 

anledning kan vara att det är konsulternas engagemang för arbetet som leder till att de 

själva tar initiativet, att de på egen hand tar kontakt när de känner ett behov av stöd. 

På så sätt står de själva för att den sociala kontakten upprätthålls och uppfattas som 

tillräcklig. Men samma princip gällande det kausala sambandet gäller här, vad som 

orsakar vad går inte att fastställa.  

Den egna studiens resultat visade stöd för May et al. (2004) som pekar på att 

stöd från arbetskamrater och från chefen har ett samband med engagemang. Dock 

visar resultaten att stöd från chefen korrelerade högre med organisatoriskt 

engagemang än stöd från arbetskamrater. Studiens resultat tyder på att det värderande 

och informella stödet från chefen (feedback och information) väger tyngre än det 

emotionella stödet till skillnad från House (1981) som menade på det motsatta. Att 

relationen till bemanningschefen upplevs som viktigare kan bero på uppdragens 

varierande längd (om det är kort finns inte alltid tid för att bygga upp en relation till 
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chefen på kundföretaget) eller att konsulten inte alltid har permanenta kollegor att 

tillgå. Det är den kontakt som under hela anställningen på bemanningsföretaget ska 

vara kontinuerlig. 

Flexibilitet genom utbytbarhet (Allvin et al., 2006) strider mot grunderna i 

empowerment, som innebär att individen bör uppleva en viss kontroll och mening 

över olika delar i arbetssituationen. Spreitzer (1995) kopplar samman kontroll i 

arbetet och begreppet empowerment. Detta kan visa sig genom exempelvis kontroll 

över den egna arbetssituationen, som i sin tur ska leda till engagemang i 

organisationen. Detta kan vidare kopplas till Theorell (2003) som lyfter fram vikten 

av att de anställda upplever delaktighet i organisationen. Mishra och Spreitzer (1998) 

beskriver att en positiv upplevelse av faktorerna mening, kompetens, 

självbestämmande och påverkan ökar upplevelsen av empowerment i arbetet. Detta 

går i linje med resultatet i den egna studien som visar på en stark positiv korrelation 

mellan dimensionen positiv utmaning i arbetet och organisatoriskt engagemang. Även 

kontroll av beslut hade ett starkt positivt samband med organisatoriskt engagemang, 

konsulterna uppgav sig uppleva att den egna kompetensen kan nyttjas i arbetet och att 

arbetet anses vara meningsfullt. Precis som tidigare blir riktningen på samvariationen 

oklar i denna studie, men en antydan åt vilket håll det går är den tidigare forskning 

som Mishra och Spreitzer (1998) gjort gällande dessa samband. 

 Den tredje faktorn självbestämmande (Mishra & Spreitzer, 1998) kan även 

relateras till Hackman och Oldhams (1980) teori om autonomi, en upplevd hög nivå 

av kontroll främjar engagemang i organisationen (Bowen & Lawler, 1992). Teorierna 

går i linje med den egna studiens resultat gällande dimensionen kontroll av beslut som 

hade ett starkt signifikant positivt samband med organisatoriskt engagemang. Som 

tidigare diskuterat går inte riktningen att fastställa i vår studie. 

 

Samband med inre motivation 

Den andra frågeställningen gällde om det fanns ett samband mellan de åtta 

dimensionerna och inre motivation. En konsults förväntningar kan kopplas samman 

med Lockes (1968) forskning om motivation och medvetna mål. Om en konsult inte 

vet vad denne kommer att göra under nästa månad kan det vara svårt att skapa 

långsiktiga och specifika mål för den enskilde individen, vilket enligt Locke kan 

påverka motivationen negativt. Detta kunde inte påvisas vår studie då en 
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förutsägbarhet månad i förväg inte visade på något signifikant samband med inre 

motivation.  

Andersson och Wadensjö (2004) framhåller att om konsulten ser nya 

arbetsuppgifter som att träffa nya arbetskamrater och nya arbetsplatser som en 

utmaning kan uppgifterna, i enlighet med Locke (1968), uppfattas som ett specifikt 

och svårt mål, vilket höjer motivationen. Detta får ytterligare stöd i den egna studien 

då preferenser för utmaningar var den enda dimensionen som signifikant korrelerade 

positivt med inre motivation. Inget kan heller här fastställas om riktningen på 

sambandet, men en diskussion går att föra om möjliga riktningar. Att endast denna 

dimension av den flexibla arbetsmiljön hade ett (starkt) positivt samband med inre 

motivation kan bero på att konsulter som sökt sig till branschen kanske är ute efter 

och motiveras av just utmaningar. Det kan vara ett av bemanningsbranschens villkor 

som lockar individer till att söka sig dit. Alternativt att det är den inre motivationen 

för arbetet som gör att utmaningar upplevs som positiva.  

 Steers (1977) och Humphreys et al. (2007) forskning visar på att tydliga mål 

och arbetsroller ökar de anställdas motivation, vilket inte kunde bevisas genom denna 

studie då rolltydlighet inte hade något signifikant samband med inre motivation. Inte 

heller rollkonflikt visade på någon signifikant korrelation. En anledning till att inget 

samband förekom kan vara att konsulterna har accepterat att arbetsrollen är 

föränderlig beroende på vilken arbetsplats uppdraget är på.  

 Vi fann inget stöd för Humphreys et al. (2007) studier som visade att feedback 

från chefen är en viktigt i relation till motivationen i arbetet. Stöd från chef och stöd 

från arbetskamrater visade inte på några signifikant samband med inre motivation. I 

likhet med det ovanstående resonemanget kring accepterade arbetsvillkor kan den inre 

motivationen vara beroende på andra faktorer än just det sociala stödet.  

 Theorell (2003) lyfte fram betydelsen av att delaktighet i organisationen i 

likhet med Hackman och Oldham (1980) som menar på att detta leder till en högre 

motivation, dock kunde det inte styrkas i den egna studien. En möjlig förklaring till 

att dimensionen kontroll av beslut och positiv utmaning i arbetet inte samvarierade 

med inre motivation kan vara densamma som tidigare diskuterats, en anpassning till 

förutsättningarna för arbetet. 

 Konbergs et al. (1999) forskning som visade på att empowerment ökar 

motivationen kunde inte styrkas i den egna studien, då den inte resulterade i några 
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signifikanta samband med dimensionerna som avsåg mäta detta (positiv utmaning i 

arbetet och kontroll av beslut).  

 

Samband mellan organisatoriskt engagemang och inre motivation 

 Huruvida det fanns ett samband mellan organisatoriskt engagemang och inre 

motivation handlade den tredje frågeställningen om. Resultaten av vår studie visar på 

ett svagt men signifikant positivt samband mellan organisatoriskt engagemang och 

inre motivation. Den egna studiens resultat fann ett svagt stöd för Humphrey et al. 

(2007) som menade på att inre motivation kunde förklara det organisatoriska 

engagemanget. Då endast korrelationsstudier gjorts kan inget sägas om sambandets 

riktning i vår studie, dock kan det peka på att riktningen är densamma.  

En möjlig anledning till det svaga positiva sambandet mellan organisatoriskt 

engagemang och inre motivation som studien genererat är att de båda begreppen 

eventuellt bör särskiljas inom bemanningsbranschens kontext. Att engagemang är mer 

kopplat till de organisatoriska aspekterna av arbetet (pliktkänsla gentemot företaget, 

liknande värderingar) som går i linje med Rusbult och Farrells (1983) definition av 

engagemang. Inre motivation kan snarare ses som en del av de personliga mål 

(personlig utveckling, meningsfullhet i arbetet, utnyttja sin kreativitet) som konsulten 

strävar efter att uppnå i utförandet av själva arbetsuppgifterna, i likhet med 

Nicholsons et al. (1995) definition av inre motivation.  

Konsulter i bemanningsbranschen stannar i genomsnitt kortare inom denna 

jämfört med andra branscher (Andersson & Wadensjö, 2004). En orsak till detta kan 

vara att den inre motivationen inte prioriteras för denna yrkesgrupp, eftersom de är 

anställda på uppdrag och därmed är det givet att de ska lämna arbetsplatsen. Till följd 

av detta kan branschen uppfattas som en tillfällig anställning av konsulterna, 

bemannings- och kundföretagen. Anledningen till att det organisatoriska 

engagemanget möjligtvis prioriteras när det gäller denna form av anställningar, kan 

bero på att den inre motivationen förmodligen tar längre tid och kräver mer av chefen 

på kundföretaget. 

De som söker sig till branschen kan se det som en chans att prova på olika 

arbeten, samla på sig erfarenhet och skapa kontakter (där engagemanget för 

organisationen skapas). Det instrumentella stödet (lön, arbetsmiljö) påverkar 

individen (House, 1981) och kan vara en del av den yttre motivation som vi inte mätt. 
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Det skulle kunna vara så att den yttre motivationen är mer framträdande än den inre i 

bemanningsbranschen till skillnad från andra branscher.  

 

Prediktorer för organisatoriskt engagemang 

Frågeställning fyra handlade om vilka av de åtta dimensionerna som var de 

bästa prediktorerna för organisatoriskt engagemang. Den starkaste korrelationen i 

studien var mellan kontroll av beslut och organisatoriskt engagemang, vilket även var 

den dimension som procentuellt bidrog till den största unika variansen med 5.6 % i 

regressionsmodellen. Detta innebär att konsulterna i denna studie upplever att kontroll 

över den egna arbetssituationen väger tyngst i förhållande till det organisatoriska 

engagemanget. Enligt Hackman och Oldham (1980) och Konberg et al. (1999) 

genererar kontroll över arbetssituationen engagemang i organisationen. Denna 

tidigare forskning kan peka på att det egna resultatet går i samma riktning. 

Anledningen till att kontroll och organisatoriskt engagemang korrelerar så pass starkt 

i denna studie kan bero på bemanningsbranschens organisering och förutsättningar. 

Konsulterna vet inte alltid vilken arbetsplats de ska arbeta på och därmed kan de inte 

vara säkra på vilka arbetskamrater, chef eller arbetsuppgifter de kommer att ha. Inom 

bemanningsbranschen finns inte alltid möjlighet till kontroll över arbetet. Det är 

därför högst aktuellt att som chef försöka inbringa en känsla av kontroll hos konsulten 

för att generera ett starkare organisatoriskt engagemang.  

Det framkom även att rolltydlighet ensamt bidrog 5.4 % av variansen i 

organisatoriskt engagemang. I enlighet med DeCotiis och Summers (1987) visar vår 

undersökning på ett positivt samband mellan dessa. Detta påvisar vikten av att ha 

klara mål, ansvarsområden och krav för konsulten är viktigt i förhållande till det 

organisatoriska engagemanget. DeCotiis och Summers (1987) forskning indikerar 

även att riktningen på sambandet i vår studie kan gå åt samma håll, nämligen att 

rolltydlighet bidrar till ett ökat engagemang. 

Kontroll av beslut och rolltydlighet bidrog med ungefär lika mycket vardera 

till variansen i organisatoriskt engagemang. Resultatet är en indikation på att dessa 

dimensioner är speciellt viktiga för konsultens organisatoriska engagemang.  

 

Prediktorer för inre motivation 

Den femte och sista frågeställningen handlade om vilka av de åtta 

dimensionerna som var de bästa prediktorerna för inre motivation. Det fanns endast 
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en dimension som hade ett signifikant positivt samband med inre motivation, 

preferens för utmaningar, således gjordes ingen regressionsanalys. Som tidigare 

nämnt kan anledningen till detta vara att den inre motivationen inte prioriteras av 

chefen på kundföretaget när konsulten endast är tillfälligt på ett företag och inte 

hinner känna att denne kan utvecklas i arbetsrollen.  

 

Begränsningar 

Svarsfrekvensen i studien var låg (21.9 %). Detta är problematiskt då de som 

inte svarade på enkäten kanske är de som är missnöjda eller av andra anledningar inte 

valde att medverka i undersökningen. Därmed riskerar vi att endast ha fångat vissa 

typer av svar och därmed missat andra där inställningen kan ha varit annorlunda. De 

konsulter vi undersökte arbetar huvudsakligen inom en och samma bransch och 

samplets fördelning av kön var mycket skevt. På grund av detta uppkommer 

svårigheter med att generalisera resultaten till andra bemanningsföretag eller till 

bemanningsbranschen som helhet. Bortfallet var tyvärr stort som troligtvis till stor del 

berodde på valet av metod.  

Korrelationsanalyser begränsar oss när det gäller att dra slutsatser om 

kausalitet. Ett stort antal korrelationsberäkningar ökar risken för typ 2 fel. Spearmans 

rho är ett strängare test än exempelvis Pearsons korrelationskoefficient, där risken för 

att begå typ 1 fel ökar. Att så få variabler visade sig vara signifikanta i 

regressionsanalysen kan bero på det låga deltagarantalet.  

Nackdelen med att skicka ut en enkät via internet är att vi saknade möjlighet 

att kontrollera själva testsituationen. Under vilka omständigheter eller förutsättningar 

som respondenterna besvarade enkäten kan ha påverkat svaren.  

Att endast den inre motivationen mättes begränsar möjligheten att dra 

slutsatser kring huruvida dimensionerna påverkar den yttre motivationen eller inte. 

Det kan vara så att konsulternas flexibla arbetsvillkor påverkar den yttre motivationen 

(garantilön, arbetsmiljö, säker arbetsplats) i större grad än den inre motivationen.  

 

Framtida forskning 

 Resultatet visar på ett behov av mer forskning inom bemanningsbranschen, 

om vilka faktorer som påverkar konsulterna gällande det organisatoriska 

engagemanget och framförallt motivationen i deras arbete. Våra resultat indikerar att 

tidigare forskning om de olika dimensionerna i många fall inte är tillämpbara på 
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branschen och dess konsulter, och därför krävs mer forskning inom denna specifika 

bransch och villkor. Bland de mer intressanta resultat som studien utmynnat i 

återfinns avsaknaden av samband mellan de olika dimensionerna och inre motivation. 

Där framtida forskning skulle kunna fokusera mer på olika sorters motivation och 

vilken som är den mest centrala inom bemanningsbranschens ramar. 

 En jämförande studie om huruvida det föreligger någon skillnad mellan de fast 

anställda och inhyrda konsulter på ett företag skulle kunna ge en bättre förståelse för 

de arbetsvillkor som omger konsulterna. Att jämföra eventuella skillnader i vilka 

faktorer som påverkar engagemang, motivation och eventuellt tillägga prestation för 

att få en klarare bild över bemanningsbranschens villkor och hur dessa påverkar den 

anställde. Ett annorlunda tillvägagångssätt än i vår studie skulle kunna vara att 

manipulera olika de olika dimensionernas variabler för att testa tidigare forskning på 

området. Ytterligare ett alternativ är att genomföra en longitudinell studie där 

forskaren följer konsulterna över tid och utvärderar hur olika faktorer påverkar det 

organisatoriska engagemanget och den inre motivationen.  

 

Sammanfattning 

 Resultaten visade på att sex av åtta dimensioner; förutsägbarhet en månad i 

förväg, rolltydlighet, stöd från chefen, stöd från arbetskamrater, positiva utmaningar 

i arbetet och kontroll av beslut hade ett statistiskt positivt samband med 

organisatoriskt engagemang. De två dimensioner som hade positiva signifikanta 

samband med organisatoriskt engagemang var preferens för utmaningar och 

rollkonflikt. Endast en dimension, preferens för utmaningar, hade ett signifikant 

positivt samband med inre motivation. Organisatoriskt engagemang och inre 

motivation korrelerade svagt. Kontroll av beslut och rolltydlighet var de starkaste 

prediktorerna för organisatoriskt engagemang, ingen regressionsanalys gjordes för 

inre motivation. 

 Till skillnad från tidigare forskning skiljer sig en del av resultaten i den egna 

studien. Detta kan bero på konsulternas arbetsmiljö kantas av krav på flexibilitet och 

anpassningsförmåga till olika förutsättningar. De tillfälliga anställningarna inom 

bemanningsbranschen innebär att det organisatoriska engagemanget påverkas i större 

grad än den inre motivationen. Anledningen till detta bör framtida forskning utreda 

för att skapa en bättre förståelse för hur förutsättningarna påverkar de anställda 

konsulternas engagemang och inre motivation. 
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