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Abstract 

The study´s purpose was to investigate if perceived organizational creativity, creative 

organizational climate and work engagement differed depending on whether one was employed 

by a temporary work agency and hired by a client company or if one was employed directly by a 

company. Furthermore, the aim with this study was to investigate the relationship between the 

three variables. A web survey was sent to ten companies in Sweden, 90 participants answered 

where half of them were staffing personnel and the rest directly employed. The results showed a 

strong correlation between the three variables. A MANOVA indicated a significant difference 

between the groups concerning experienced work engagement where the directly employed had 

the highest scores. The test however showed no significant difference between the groups 

regarding the perceived creative organizational climate and organizational creativity. The results 

of the study contributed to a discussion concerning temporary staffing industry´s benefits and 

disadvantages that could have been possible explanations for why directly employed experienced 

higher work engagement. The essay also clarified suggestions for future research that can offer a 

deeper understanding of the study's results since several factors may have affected the outcome.   

 

Keywords: Temporary work agencies, staffing personnel, creative organizational climate, 

organizational creativity and work engagement. 
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Sammanfattning 

Studiens syfte var att jämföra om upplevd organisatorisk kreativitet, kreativt organisationsklimat 

samt arbetsengagemang skiljde sig åt beroende på om man var bemanningsanställd och inhyrd av 

ett kundföretag eller om man var direktanställd av ett företag. Vidare var syftet med uppsatsen att 

undersöka om det fanns något samband mellan de tre variablerna. En webbenkät skickades ut till 

tio företag i Sverige, som besvarades av 90 deltagare, där hälften var bemanningsanställda och 

resten var direktanställda av diverse företag. Resultatet visade en stark korrelation mellan de tre 

variablerna. En MANOVA visade att det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna gällande 

upplevt arbetsengagemang där de direktanställda fick högst poäng. Testet visade däremot inga 

signifikanta skillnader mellan grupperna angående upplevt kreativt organisationsklimat och 

organisatorisk kreativitet. Studiens resultat medverkade till en diskussion rörande 

bemanningsbranschens för- och nackdelar som eventuella förklaringar till varför de 

direktanställda upplevde högre arbetsengagemang. Uppsatsen klarlade även förslag på framtida 

forskning som skulle kunna ge en djupare förståelse över studiens resultat då fler faktorer kan ha 

påverkat utfallet.  

 

Nyckelord: Bemanningsföretag, bemanningsanställda, kreativt organisationsklimat, 

organisatorisk kreativitet och arbetsengagemang. 
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1. Introduktion 

1.1. Inledning  

På senare år har flexibilitet blivit ett viktigt nyckelord inom arbetslivet runt om i världen. 

Ett sätt som detta uppnås på är genom tillfällig arbetskraft via bemanningsföretag där 

utvecklingen ökat avsevärt och idag är ofta en stor andel av personalen inom organisationer 

inhyrda. Bemanningsföretagens framväxt har ökat dramatiskt och med stor sannolikhet kommer 

utvecklingen av tillfällig arbetskraft fortsätta expandera i framtiden (Burgess & Connell, 2004).  

Dagens moderna företag och organisationer värdesätter engagerade anställda som tar initiativ, är 

proaktiva, visar commitment till hög arbetskvalitet och tar ansvar för sin egen yrkesmässiga 

utveckling (Bakker & Leiter, 2010). Ytterligare en trend i dagens samhälle är att organisationer 

och arbetsplatser måste kunna förändra sig snabbt, vara innovativa och kreativa för att överleva 

tuff konkurrans och stora förändringar i högt tempo (Albery & Jule, 1989, Henry, 2001, 

Makridakis, 1989, refererat i Kaufman & Sternberg, 2010).  Då bemanningsbranschen ofta är 

väldigt flexibel samt en inkörsport till arbetslivet men å andra sidan präglas av osäkerhet i 

inkomst och anställning (Åberg, 2008) hade det med detta som grund varit intressant att se om 

det finns en skillnad mellan individers upplevda kreativitet, i form av kreativt 

organisationsklimat och organisatorisk kreativitet, samt arbetsengagemang gentemot 

organisationen. Dessa faktorer är väldigt intressanta och högst relevanta att belysa då vi tror att 

kreativitet och arbetsengagemang är relaterade till varandra. Det vill säga att en anställd som 

känner mycket engagemang även är väldigt kreativ och vice versa. Spekulationen kring 

sambandet baseras framförallt på Blake, Mouton & Barclays (1998) forskning som menar att 

framgångsrika organisationer har både kreativ och engagerad personal. Kreativitet och 

arbetsengagemang är därmed två viktiga faktorer som är intressanta att jämföra beroende på om 

man är anställd via ett bemanningsföretag eller anställd direkt via ett företag. Detta då det enligt 

Åberg (2008) blir allt mer vanligt att organisationer byter ut stora delar av den ordinarie 

personalstyrkan till inhyrd och tillfällig arbetskraft. Detta är främst till fördel för 

organisationerna själva då de ofta eftersträvar flexibilitet, ekonomisk stabilitet samt att de kan 

hänga med i arbetslivets snabba utveckling.        

 Åberg (2008) nämner att bemanningsanställda, till skillnad från direktanställda, ofta är på 

företaget en kortare tid och kanske inte vet hur länge de kommer få stanna på företaget som de är 

inhyrda hos. Dessutom kan inhyrda uppleva att de har en lägre rang och inte känna sig inräknade 
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i den sociala gemenskapen på arbetsplatsen. Detta och det faktum att man är anställd av någon 

annan än den man faktiskt arbetar för tror vi kan leda till att de två grupperna skiljer sig åt och 

inte skattar likvärdigt gällande upplevt kreativt organisationsklimat, organisatorisk kreativitet 

och arbetsengagemang. För att undersöka skillnaden mellan grupperna så inleds därmed arbetet 

med att introducera läsaren för en beskrivning av bemanningsbranschen. Därefter presenteras de 

olika begreppen, dess definitioner samt eventuella kopplingar. Arbetets introduktion avslutas 

med studiens syfte, frågeställningar samt hypoteser. Metoddelen består av en beskrivning av 

studiens deltagare, material och procedur. Därefter presenteras läsaren för resultatet av 

enkätundersökningen. Avslutningsvis följer analysdelen där resultatet diskuteras och utvärderas. 

Även en överläggning kring möjliga orsaker till icke signifikanta utfall, begränsningar, källkritik 

samt förslag på vidare forskning presenteras.  

 

1.2. Bemanningsbranschen          

 Under de senaste åren har den svenska bemanningsbranschen haft en stark tillväxt. 

Ökning av inhyrd arbetskraft har i tidigare studier förklarats genom förändrade behov av 

arbetskraft hos arbetsgivarna. Utbredningen sägs ha påverkats av att bemanningsbranschen fått 

funktionen att den tillfredsställer arbetsgivarnas behov av flexibilitet, som är betydande för 

många organisationer och företag i dagens samhälle (Bergström, Håkansson, Isidorsson & 

Walter, 2007). Bemanningsbranschen har expanderat kraftigt, räknat både i omsättning och i 

antalet anställda, sedan det 1993 blev tillåtet att hyra ut arbetskraft och marknaden för 

personaluthyrning öppnades upp (Åberg, 2008). Inhyrd arbetskraft kan dels kompensera för 

personal som är frånvarande samt väga upp för variation i efterfrågan på företags produkter och 

tjänster (Bergström et al., 2007).         

 Bemanningsföretagen har idag fått funktionen på arbetsmarknaden att de matchar utbud 

och efterfrågan. Denna expandering har delvis skett för att företagen blivit bättre på att matcha 

arbetskraft med arbetsställen och att kostnaden för att matcha har sjunkit (Neugart & Storrie, 

2006, refererat i Bergström et al., 2007). Bemanningsbranschen är också bunden av 

konjunktursvängningar. Vid konjunkturuppgångar kommer oftast nya order in men eftersom det 

finns en osäkerhet angående hur länge uppgången kommer hålla ökar oftast efterfrågan på den 

inhyrda arbetskraften.  På samma sätt ökar efterfrågan även vid konjunkturnedgångar då 

företagen hyr in för att det sedan ska vara smidigt att göra sig av med arbetskraft. Eftersom det är 
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osäkert om personal kommer att behövas sägas upp är det ingen idé för kundföretagen att 

fastanställa folk (Bergström et al., 2007). För att möta arbetstoppar och konjunktursvängar så hyr 

kundföretag in personal för att öka flexibiliteten i bemanningen (Åberg, 2008). Preferenser hos 

arbetsgivare har även förändrats i och med den pågående internationaliseringen. Konkurrens och 

globalisering har bidragit till att många företag oftast söker flexibla bemanningslösningar och 

lägre kostnader (Bergström et al., 2007).       

 Uthyrning av personal är det verksamhetsområde som dominerar bemanningsbranschen. 

Personaluthyrning innebär att kundföretagen leder arbetet men att bemanningsföretagen hyr ut 

sin personal till andra organisationer under perioder. Dessa konsulter kan hyras ut och ha 

uppdrag under korta perioder som några timmar, dagar, månader eller flera år. Det börjar bli 

alltmer vanligt med permanent bemanning. Kundföretagen som hyr in personal kommer från 

både den privata samt offentliga sektorn och kan tillhöra många olika branscher. Det finns med 

andra ord olika yrkesområden som uthyrningen sker inom och en bredd av olika befattningar 

som hyrs ut. Dessa befattningar kan vara allt från mindre kvalificerade tjänster där det inte krävs 

någon större kompetens till olika chefsbefattningar. De grupper som är överrepresenterade är 

unga personer utan arbetslivserfarenhet, kvinnor och invandrare. Tillsvidareanställning är den 

anställningsform som betraktas vara den vanligaste för bemanningsföretag som har kollektivavtal 

(Åberg, 2008). Tillsvidareanställning är ett tidsobestämt avtal där anställningstiden inte är 

bestämd på förhand och där det krävs saklig grund för att avsluta anställningen (Källström & 

Malmberg, 2009).              

Bemanningsbranschen har både för och nackdelar. Många börjar arbeta hos 

bemanningsföretag för att få in en fot på arbetsmarknaden, skapa nätverk och kontakter. 

Personaluthyrning fungerar således som en inkörsport till arbetsmarknaden och täcker upp 

tillfälliga bemanningsbehov (Åberg, 2008). Eftersom dagens samhälle bland annat präglas av 

snabba förändringar så är ett av ändamålen med bemanningsföretag att öka flexibiliteten för 

individer och organisationer. Att vara anställd av ett bemanningsföretag kan innebära att den 

anställde mer fritt kan bestämma över sin arbetssituation t.ex. arbetstider samt hur pass 

engagerad denne vill vara både på och utanför arbetstid. Uthyrd personal får även mycket 

omväxling i sitt dagliga arbete genom att de får möjlighet att prova olika arbeten, 

arbetsuppgifter, företag och uppgifter. De kan även få chans till fast anställning hos ett 

kundföretag som de tidigare varit inhyrda hos. Det finns även många kundföretag som erbjuder 
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inhyrd personal viss utbildning. Detta har resulterat i att olika uppdrag och variation i 

arbetsuppgifter för med sig kompetensutveckling och detta ökar de bemanningsanställdas 

uthyrningsbarhet (Olofsdotter, 2008). Andra positiva aspekter med personaluthyrning är att det 

bidrar till kunskapsöverföring mellan organisationer, ökar flexibiliteten för båda parter samt ger 

mer erfarenhet till personalen (Walter, 2005, refererat i Olofsdotter, 2008).    

 Bemanningsbranschen kan samtidigt göra villkoren sämre för den enskilde individen i 

termer av osäkerhet i inkomst och anställning. Individen vet ofta inte hur mycket jobb och hur 

många timmar som kommer att erbjudas. Eftersom en bemanningsanställd inte utför sitt jobb i 

arbetsgivarens organisation är den uthyrdes psykosociala arbetsmiljö egenartad. Därför är det av 

stor vikt att arbetsmiljöansvaret för inhyrd personal fastställs. I och med den speciella 

arbetsmiljön som den inhyrde vistas i är även ledarskapet viktigt, dels då det sker på distans och 

dels för att ansvaret är delat. Problem som kan uppstå i branschen är brist på social gemenskap 

och brist på återkoppling. Ofta finns det en otydlighet över vad kundföretaget respektive 

bemanningsföretaget har för uppgifter och ansvar gentemot den bemanningsanställde. Normalt 

sätt så skall kundföretaget sköta arbetsledningen och bemanningsföretaget ska bära 

arbetsgivaransvaret. Rollen som inhyrd på kundföretag kan vara otydlig då närvaron oftast 

endast är tillfällig och möjligheten att påverka arbetssituationen inte är lika stor som för 

kundföretagens egen personal. De sociala och organisatoriska sammanhangen på arbetsplatsen är 

den inhyrde oftast heller inte medräknad i. Rangen kan också kännas annorlunda för den inhyrde 

då de ofta känner att de har en lägre status än kundföretagens egen personal (Åberg, 2008).   

 Bemanningsanställda ställs också ofta inför dubbla krav, dels från sina överordnade på 

bemanningsföretaget och dels från överordnade på kundföretaget. Detta medför ofta att 

bemanningsanställdas arbetsintensitet är väldigt hög då de förväntas vara effektiva och prestera 

100% varje dag. Detta kan vara väldigt krävande då kundföretagets egen personal inte förväntas 

vara lika aktiv, effektiv och prestera fullt ut varje dag utan kundföretagen har mer överseende 

med dem (Åberg, 2008).          

Trenden som växer, är att det börjar bli svårt för kundföretag att klara rekrytering på egen 

hand då efterfrågan på kvalificerad personal ökat avsevärt. Dessutom börjar 

bemanningsbranschen verka för löpande grundbemanning samt att förebygga effekter vid 

personalminskningar. Detta har bidragit till att uppdrag för inhyrda har börjat sträcka sig över 

längre tidsperioder. En annan utvecklingsriktning inom branschen är att inhyrdas anställningar 
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likställs med provanställningar då det är vanligt förekommande att inhyrd personal erbjuds fast 

anställning hos kunden efter att ha arbetat en kort tid på företaget (Åberg, 2008).   

 Då bemanningsbranschen är relativt ”ung” så finns det i dagsläget ingen forskning kring 

kopplingen mellan bemanningsbranschen och begreppen kreativt organisationsklimat, 

organisatorisk kreativitet och arbetsengagemang. Dock finns det mycket forskning och teorier 

om begreppen var för sig. Dessa kommer nedan att presenteras.   

 

1.3. Kreativitet 

Kreativitet har definierats som ett mycket komplext begrepp innehållandes olika 

betydelser, teorier och processer. Tidigare forskning visar att kreativitet spelar en stor och 

avgörande roll i människans dagliga liv samt för dennes psykiska och fysiska välbefinnande 

(Runco, 2007). De flesta definitioner av kreativa idéer innefattar tre komponenter. För det första 

så måste kreativitet representera något nytt, annorlunda eller innovativt. För det andra så måste 

kreativa idéer vara av hög kvalité och för det tredje så bör de vara anpassade till uppgiften som 

ska utföras (Kaufman & Sternberg, 2010). Kreativitet beskrivs även som interaktionen mellan en 

individs tankar och den sociokulturella kontexten. Det är alltså inte bara individens tankar och 

idéer som räknas, utan också konsten att frambringa något så unikt att det värderas högt nog att 

appliceras i kulturen (Csikszentmihay, 1997). Kreativitet beror på många olika faktorer såsom 

miljö, kultur, begåvning, erfarenheter, personliga kvaliteter och biologiska faktorer. Det är 

framförallt de kognitiva förmågorna som leder fram till kreativitet men även lust och 

engagemang har en avgörande roll. Begreppet innovation används ofta i samband med kreativitet 

och innebär att en kreativ idé realiseras och tillämpas (Englund, 2010). Tidigare forskning 

hävdar även att kreativitet omfattar förväntningar och engagemang. Att ha förväntningar innebär 

i sammanhanget att ha en vision om något som kan komma bli viktigt i framtiden. Engagemang i 

sin tur handlar om att tro på visionen och arbeta för att uppnå denna trots tvivel från 

omgivningen (Csikszentmihay, 1997).       

 Kreativitet i studien kommer hädanefter att utgå från två perspektiv. Dessa perspektiv har 

valts dels för att det redan finns utarbetade enkäter inom dessa områden och dels för att de 

belyser två viktiga sidor av kreativitet: Hur kreativ en organisation är samt hur kreativt 

organisationsklimatet är inom en verksamhet.  
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1.4. Organisatorisk kreativitet  

En trend i dagens samhälle är att organisationer och arbetsplatser måste kunna förändra 

sig snabbt och vara innovativa för att överleva tuff konkurrans och stora förändringar i högt 

tempo (Albery & Jule, 1989; Henry, 2001; Makridakis, 1989, refererat i Kaufman & Sternberg, 

2010). För att organisationer ska förbli konkurrenskraftiga kan de inte stanna i gamla vanor och 

mönster utan de måste hela tiden utvecklas inom verksamhetens olika områden (Sternberg, 

2009). Många organisationer slås idag ihop, nya kommer till och gamla försvinner. 

Organisationer styrs av individer och därför är det essentiellt för framgångsrika organisationer att 

personalen är kreativ, effektiv och engagerad i sitt arbete (Blake et al., 1998).  Begreppet 

organisatorisk kreativitet har definierats som skapandet av en värdefull och användbar idé, 

produkt, service eller process av individer som arbetar tillsammans i en social kontext 

(Woodman, Sawyer & Griffin, 1993, refererat i Kaufman & Sternberg, 2010). Viktiga faktorer 

inom begreppet organisatorisk kreativitet är organisatorisk struktur, kultur, klimat, resurser, 

ledarskap etc. (Ryhammar & Smith, 1999, refererat i Runco, 2007). Det har visat sig att 

kreativitet är mycket användbart och ekonomiskt lönsamt i organisationer, t.ex. att man hittar 

lösningar på problem samt utvecklar nya och originella idéer (Englund, 2010). Tidigare 

forskning visar att organisationer som lyckas stimulera sina medarbetare att använda sin 

kreativitet och engagera sig i sitt arbete blir väldigt verkningsfulla organisationer (Blake et al., 

1998). För att en organisation ska kunna vara kreativ är det viktigt att man har rutiner och system 

för att fånga upp nya och innovativa idéer samt att man tar hand om dessa och ser till att det blir 

någonting av dem (Björkman & Zika-Viktorsson, 2008).   

 

1.5. Kreativt organisationsklimat  

Begreppet klimat definieras som återkommande beteendemönster, attityder och känslor 

som präglar livet i en organisation (Ekvall, 1997, refererat i Isaksen, Lauer, Ekvall, & Britz, 

2001). Klimat har även definierats både formellt och informellt som delade uppfattningar av 

organisatoriska policys, procedurer och praktiker (Reichers & Schneider, 1990, refererat i Klein, 

Becker & Meyer, 2009). Begreppet förklaras som en delad uppfattning angående ett strategiskt 

mål eller en viss referens såsom klimat för innovation, säkerhet, service etc. Ibland kan målen 

även vara inriktade på hela organisationen. Klimat har även analyserats på olika nivåer inom 

organisationer och studeras både som ett mångfacetterat och enstaka konstrukt. Klimat kan delas 
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bland arbetsgruppsmedlemmar, yrkesgruppsmedlemmar, organisatoriska medlemmar etc. (Klein, 

Becker & Meyer, 2009). 

Psykologiskt klimat brukar särskiljas från organisatoriskt klimat då det förstnämnda 

refererar till individers individuella uppfattningar om arbetsmiljön och där människornas åsikter 

inte behöver delas (Klein, Becker & Meyer, 2009). Ett sätt att operationalisera kreativitet inom 

organisationer och företag är i termer av organisationsklimat. Begreppet kan förklaras som 

samspelet mellan institutionella strategier, mål, resurser, teknologi, uppgifter och personal 

(Ekvall och Ryhammar, 1999, refererat i Runco, 2007). Organisationsklimat ses som en variabel 

som påverkar individer och organisationer genom organisatoriska och psykologiska processer. 

Organisatoriska processer handlar om problemlösning, kommunikation, teamwork etc. 

Psykologiska processer handlar om t.ex. engagemang, motivation och skapande. Komponenterna 

har en direkt inverkan på individer, grupper och organisationers prestationer och resultat. Denna 

modell, The Model Of Organizational Change (MOC), är av stor vikt, speciellt i samband med 

organisationsförändringar. Den handlar om olika faktorers effekt och inverkan på organisationer 

och individer (Amabile & Gryskwicz, 1989, Service & Boockholdt, 1998, Witt & Beorkrem, 

1989, refererat i Isaksen, et al., 2001).       

 Inom arbetslivet är det viktigt att skapa goda förutsättningar för de anställda. Om 

organisationsklimatet man vistas i utmärks av hårda och strama normer slutar individen tillslut 

att våga vara kreativ och nytänkande (Englund, 2010). Utmaningar och mål spelar en avgörande 

roll för att de anställda ska känna mening med sitt arbete. Det är även viktigt att organisationen 

och ledningen ger individerna möjlighet till att ta initiativ och till att utvecklas, främst genom 

stöd och engagemang. Kommunikationen inom och utanför organisationen har dessutom en stor 

betydelse för det kreativa organisationsklimatet genom t.ex. information och debatt. Det är även 

viktigt att nya idéer och risktagande uppmuntras (Ekvall och Ryhammar, 1999, refererat i Runco, 

2007).            

 Tidigare forskning har visat att medlemmarna som finns i en organisation, deras 

preferenser, attityder, erfarenheter, personligheter och kompetenser är beroende och av central 

betydelse för vilket klimat som kommer att uppstå. Attityder, känslostämningar och 

beteendemönster skapas i den dagliga interaktionen med organisationens strukturer samt 

processer. Detta utgör organisationsklimatet. Således formas klimatet när människor i en 

organisation samspelar med organisatoriska realiteter. Viktiga faktorer som människor tar olika 
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ställning till och reagerar olika på som spelar in i den organisatoriska situationen är exempelvis 

strategier, ledarstilar, policies, lokaler, regler, rutiner och utrustning. Även storleken på 

organisationen har en avgörande roll för vilket klimat som skapas. Likaså reagerar människor 

olika på organisatoriska förhållanden och händelser beroende på om individen är man eller 

kvinna, gammal eller ung samt högutbildad eller lågutbildad. På grund av verksamheters olika 

art leder detta i sin tur till hur olika attityder och känslostämningar skapas inom organisationer. 

Detta resulterar i att olika verksamhetsområden skapar olika klimatbetingelser som i sin tur är 

beroende av vilken verksamhet som bedrivs, vilken fysisk miljö som existerar och vilka 

uppgifter som individerna i en organisation utför. Med andra ord så kan organisationsklimatet se 

olika ut beroende på vilket verksamhetsområde individerna arbetar inom. Det kan t.ex. vara stor 

skillnad beroende på om man jobbar med ekonomi och sitter i ett stort kontorslandskap eller om 

man jobbar som kundvärd i en butik (Ekvall, 1990).    

Det är även viktigt att knyta an begreppet organisationsklimat till arbetsengagemang och 

bemanningsbranschen då dessa kopplingar är av högsta relevans för studiens syfte. Tidigare 

forskning visar ett positivt samband mellan organisatoriskt engagemang och olika dimensioner 

av klimat, såsom innovation och anställdas välmående (Patterson, Warr & West, 2004, refererat i 

Klein, Becker & Meyer, 2009). Forskning om organisatoriskt engagemang och 

organisationsklimat har visat att individers engagemang gentemot sin organisation är 

direktrelaterad till organisationens klimat. Med andra ord, praktiker, processer och policies som 

de anställda upplever och erfar på arbetsplatsen (Klein, Becker & Meyer, 2009). 

 

1.5.1. Tio dimensioner av kreativt organisationsklimat 

Organisationsklimat har även definierats utifrån tio olika dimensioner: Utmaning, 

idéstöd, tillit/öppenhet, frihet, livfullhet/dynamik, lekfullhet/humor, debatt/mångfald, konflikter, 

risktagande och idétid. Utmaning handlar om att individer känner en stark känsla av engagemang 

gentemot sin organisation och dess mål. Ett klimat med hög utmaning utmärks av att de anställda 

känner meningsfullhet och motivation i sitt arbete. Idéstöd innebär på vilket sätt nya idéer 

bemöts. En hög skattning innebär att medarbetare och ledning lyssnar på varandra och 

uppmuntrar nya idéer samt att det finns en positiv anda på arbetsplatsen. Tillit/öppenhet innebär 

att de anställda känner en trygghet gentemot varandra. Ett klimat med hög tillit/öppenhet främjar 

innovation, nya idéer och en öppen kommunikation. Frihet på arbetsplatsen innebär i vilken grad 
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de anställda känner en självständighet. När friheten är stor så tar människor kontakt med 

varandra, diskuterar eventuella problem och kommer med förslag på åtgärder. Livfullhet/dynamik 

innebär dynamiken i organisationen. Om det finns mycket livfullhet så händer det mycket på 

arbetsplatsen och då får de anställda ofta byta tankebanor. Lekfullhet/humor innebär lättsamhet 

på arbetsplatsen. Ett klimat med hög lekfullhet/humor medför roliga och innovativa idéer samt 

god stämning bland de anställda. Debatt/mångfald står för hur organisationen låter idéer, 

konflikter och kommunikation mötas. I en organisation med stor debatt gör sig flera röster hörda 

och många olika synpunkter och kunskaper delas. Konflikter innebär att konflikter och problem 

hanteras utan att skapa personliga konflikter. Risktagande står för organisationens hantering av 

osäkerhet. I ett risktagande klimat handlar man snabbt och organisationen vågar testa nya idéer. 

Idétid innebär arbetstid som är avsedd för prövning av nya idéer och möjligheter (Ekvall, 1994).  

 

1.6. Arbetsengagemang  

 Arbetsengagemang karaktäriseras av effektivitet, energi och delaktighet (Maslach & 

Leiter, 1997, refererat i Schaufeli & Bakker, 2004) och har inom arbetslivet definierats som ett 

begrepp som täcker traditionella koncept såsom affective commitment, continuance commitment 

och extra-role behavior (Bakker & Leiter, 2010). Affective commitment innebär att en anställd 

har ett emotionellt engagemang, involverar sig i och identifierar sig med organisationen som 

denne tillhör. Individen fortsätter sin anställning inom organisationen för att denne vill det. 

Komponenten continuance commitment innebär att den anställda är medveten om kostnaderna 

som skulle kunna uppstå vid lämnande av organisationen. Individen stannar i organisationen för 

att denne behöver göra det (Meyer & Allen, 1991, refererat i Meyer & Allen, 1997). Extra-role 

behavior innebär ett beteende som gynnar en väl fungerande organisation. Begreppet innefattar 

extra sysslor som inte tillhör de formella yrkeskraven, t.ex. att individen godtar och finner sig i 

omstruktureringar. Arbetsengagemang och ovan nämnda komponenter av commitment delar 

fokus på den subjektiva upplevelsen av arbetet. Dock fångar commitment inte in mervärdet som 

arbetsengagemang gör (Bakker & Leiter, 2010). Macey & Schneider, 2008, refererat i Bakker & 

Leiter (2010) skriver att ”Hence, the way practitioners conceptualize engagement comes close to 

putting old wine in new bottles” (s. 182).  

Engagerade anställda har ett energirikt och effektivt förhållningssätt till sina 

arbetsaktiviteter och begreppet anses vara motsatsen till utbrändhet som är en negativ form av att 
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arbeta hårt. Arbetsengagemang anses på så sätt vara en bra typ av hårt arbete. Engagerade 

anställda sägs även vara bra på att hantera de krav som arbetet kräver. Tidigare forskning har 

visat att det är vanligt förekommande att engagerade anställda kan känna sig väldigt trötta. Dock 

rapporteras detta vara förenat med positiva prestationer i och med att de uppfattar tillståndet som 

behagligt då de även har andra saker utanför arbetet som stimulerar dem. Individer som har 

mindre motståndskraft och färre effektiva copingstrategier upplever ofta trötthet som något 

negativt. Istället för att förknippa arbetet med något roligt så arbetar dem på grund av ett 

oemotståndligt och starkt inre driv. Dessa individer blir ofta utbrända då de anses vara 

arbetsnarkomaner (Schaufeli & Bakker, 2004). Anställda som är engagerade saknar jämfört med 

arbetsnarkomaner tvångsmässigt beteende där man t.ex. är beroende av att arbeta, något som 

missbrukare ofta karaktäriseras av. Därför uppfattas arbetet för en engagerad anställd inte som ett 

inre eller yttre tvång utan som något roligt. De tar också egna initiativ, genererar sin egen 

positiva feedback och är med andra ord väldigt aktiva arbetstagare (Schaufeli, Taris, LeBlanc, 

Peeters, Bakker, & De Jonge, 2001, refererat i Bakker & Leiter, 2010).  

Arbetsengagemang kännetecknas av en stark identifikation med arbetet och är ett positivt 

arbetsrelaterat kognitivt tillstånd av välbefinnande (Bakker & Leiter, 2010). Passion för arbetet 

präglar en engagerad anställd då denne ”dras” till att arbeta. Dessutom arbetar en engagerad 

anställd eftersom denne faktiskt vill det. Således är engagemang till arbetet stark kopplat till 

positiva utfall (Schaufeli & Bakker, 2010, refererat Van Beek, Hu, Schaufeli, Taris, & Schreurs, 

2012).  Tidigare forskning menar även att en engagerad anställd har en positiv attityd gentemot 

sin organisation och sitt arbete, är mer committad och tillfredställd med sitt jobb, presterar bättre 

samt rapporterar bättre hälsa och hög tillfredställelse med livet. Detta resulterar i sin tur till 

mindre avsiktlig omsättning av personal (Bakker & Leiter, 2010).  

Engagerade anställda är ofta övertygade om sina förmågor och är väldigt 

förhoppningsfulla inför sin framtid. Dessa individer är även väldigt optimistiska och upplever att 

de har hög självkänsla samt bra självförtroende (Xanthopoulou, Bakker, Demerouti, & Schaufeli, 

2007, refererat i Van Beek., et al., 2012). En medarbetare som bedömer sig själv på ett positivt 

sätt påverkas mindre av feedback och den sociala miljön (Brockner, 1988, refererat i Van Beek., 

et al., 2012). Mål som passar dennes intressen, värderingar och ideal kommer sannolikt att 

uppnås (Judge, Bono, Erez, & Locke, 2005, refererat i Van Beek., et al., 2012). Engagerade 

anställda utför sina arbetsuppgifter av självständiga skäl. Frihet att genomföra arbetsuppgifter 
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och delta i arbetsrelaterade beslut blir därför något som engagerade anställda ofta associeras med 

(Schaufeli., et al., 2008, refererat i Van Beek., et al., 2012). Tidigare forskning visar dessutom att 

engagerade anställdas värderingar ofta stämmer bra överens med organisationens värderingar 

samt att dessa personer ideligen deltar i aktiviteter utanför arbetstid (Schaufeli & Bakker, 2004).   

Det är relevant att påpeka att det finns temporära mönster av arbetsengagemang. En 

individ behöver alltså inte vara lika engagerad lika mycket varje dag. Ibland kan det röra sig om 

veckor eller dagar som en anställd känner sig mer eller mindre absorberad, energisk och 

hängiven gentemot sitt arbete (Bakker & Leiter, 2010).  

Något som kan öka arbetsengagemang är jobbresurser såsom stödjande kommentarer, 

uppmuntrande feedback och uppskattning från medarbetare och chefer. Andra faktorer som är 

starkt positivt förknippat med begreppet är autonomi i arbetet, variation i arbetsuppgifter och 

coaching (Bakker & Leiter, 2010). Även bra självförtroende och hög självkänsla relaterar och 

främjar engagemang och detta skapar en uppgående spiral, vilket leder till att engagemang i sin 

tur ökar självförtroendet och självkänslan hos de anställda (Waegenmakers, 2003, refererat i 

Schaufeli & Bakker, 2004). Andra studier visar att medarbetare som tar positiva erfarenheter från 

arbetsplatsen till hemmet och tvärtom uppvisar högre nivåer av engagemang i jämförelse med 

dem som inte gör det (Montgomery, Peeters, Schaufeli & Den Ouden, 2003, refererat i Schaufeli 

& Bakker, 2004).        

Tidigare forskning har visat att tillfälliga arbetstagares upplevda engagemang till sina 

bemanningsföretag inte är relaterat till engagemanget de anställda känner gentemot företaget de 

är inhyrda hos (Liden, Wayne & Kramer, 2003, refererat i Klein, Becker & Meyer, 2009). 

Forskning har även påvisat en signifikant korrelation mellan upplevt arbetsengagemang och 

organisatoriskt stöd (Rhoades, Eisenberger & Armeli, 2001, refererat i Klein et al., 2009).

 Bemanningsföretagens ökning i samhället och nya anställningsformer har ökat 

flexibiliteten i organisationer och genererat besparingskostnader (Matusik & Hill, 1998, refererat 

i Klein et al., 2009). Detta har lett till ny forskning angående anställdas engagemang till 

arbetsgivare och klientorganisationer. Forskning har dock fokuserat på den tillfälliga 

arbetskraftens svårigheter med engagemang inom organisationer (Klein et al., 2009).  
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1.6.1. Tre dimensioner av arbetsengagemang  

Begreppet arbetsengagemang kan även delas in i tre dimensioner; vitalitet (vigor), 

entusiasm (dedication) och försjunkenhet (absorption). (Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Romá, & 

Bakker, 2002, refererat i Van Beek et al., 2012). Dessa tre dimensioner av arbetsengagemang 

inkluderas i den framtagna enkäten Utrecht Work Engagement Scale (UWES) och inriktar sig på 

individernas erfarenheter av arbetsaktiviteterna och inte utfallen av dessa (Bakker & Leiter, 

2010). Den första dimensionen, vitalitet, avser viljan att investera insatser i sitt arbete. En individ 

som skattar högt på vitalitet har höga nivåer av envishet, energi, entusiasm och mental 

uthållighet (Schaufeli & Bakker, 2004). Vitalitet karaktäriseras även av känslomässiga tillstånd 

såsom känslan av kognitiv livlighet, emotionell energi och fysisk styrka. Dessa tillstånd 

förstärker individens positiva energi, trivsel och belåtenhet på arbetsplatsen (Bakker & Leiter, 

2010). Dessutom anses vitalitet och entusiasm vara motsatser till utmattning och cynism 

(Schaufeli & Bakker, 2001, refererat i Schaufeli & Bakker, 2004). En individ som skattar högt på 

den andra dimensionen, entusiasm, känner en stark känsla av stolthet, inspiration, utmaning och 

mening i sitt arbete. Entusiasm är kopplat till att individen identifierar sig med organisationen 

samt känner sig involverad i sitt arbete och i sina arbetsuppgifter. En hög skattning på den tredje 

dimensionen, försjunkenhet, innebär att individen känner sig lyckligt försjunken och 

koncentrerad i sitt arbete. Den anställde har svårigheter med att komma ifrån sitt arbete och sina 

arbetsuppgifter samt upplever att tiden går snabbt och rent av flyger iväg. Begreppet refererar 

också till att individen lätt glömmer allt annat runt omkring sig (Schaufeli & Bakker, 2004).    

 

1.7. Syfte  

 Uppsatsens syfte är att jämföra om upplevd kreativitet, i termer av organisatorisk 

kreativitet och kreativt organisationsklimat, samt arbetsengagemang skiljer sig åt beroende på 

om man är bemanningsanställd och inhyrd på ett kundföretag eller om man är direktanställd av 

ett företag. Eftersom bemanningsbranschen har expanderat något oerhört i samhället de senaste 

åren så vill vi få en djupare förståelse för vad detta kan ha för inverkan på individers upplevda 

organisatoriska kreativitet, kreativa organisationsklimat och arbetsengagemang. Dessa aspekter 

valdes då de värdesätts allt mer i dagens föränderliga arbetsliv och då de är viktiga faktorer för 

organisationers framgång och överlevnad. För att erhålla en djupare förståelse utökas kunskapen 

om bemanningsbranschen som verksamhet samt dess påverkan och konsekvenser för individer 
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och organisationer. Tidigare forskning om bemanningsbranschen, kreativitet och 

arbetsengagemang tas även i beaktande för att få en bredare förståelse för studiens syfte och 

frågeställningar. Då bemanningsbranschen lagstiftades 1993 finns det ingen tidigare forskning 

kring kopplingen mellan arbetsengagemang, organisatorisk kreativitet, kreativt 

organisationsklimat och anställningsbefarandet i termer av bemanningsanställda kontra 

direktanställda. Detta gör studien unik och intressant.     

 

1.8. Frågeställningar 

1. Finns det ett samband mellan kreativt organisationsklimat, arbetsengagemang och 

organisatorisk kreativitet? 

2. Finns det någon skillnad i upplevt kreativt organisationsklimat beroende på om man är 

bemanningsanställd eller direktanställd av ett företag?    

3. Finns det någon skillnad i upplevd organisatorisk kreativitet beroende på om man är 

bemanningsanställd eller direktanställd av ett företag?    

4. Finns det någon skillnad i upplevt arbetsengagemang beroende på om man är 

bemanningsanställd eller direktanställd av ett företag?    

 

1.9. Hypoteser 

- Det finns ett samband mellan upplevt kreativt organisationsklimat, arbetsengagemang och 

organisatorisk kreativitet. 

- Det finns en skillnad i upplevt kreativt organisationsklimat beroende på om man är 

bemanningsanställd eller direktanställd av ett företag.  

- Det finns en skillnad i upplevd organisatorisk kreativitet beroende på om man är 

bemanningsanställd eller direktanställd av ett företag.  

- Det finns en skillnad i upplevt arbetsengagemang beroende på om man är bemanningsanställd 

eller direktanställd av ett företag.  

 

2. Metod 

2.1. Deltagare 

Studien hade som ambition att erhålla ca 100 stycken enkätsvar där hälften av deltagarna 

skulle vara bemanningsanställda och hälften direktanställda av ett företag. Utgångspunkten var 
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att få tag på flera olika verksamheter och organisationer för att kunna få ett så generaliserbart och 

representativt resultat som möjligt, som inte hade kunnat erhållas på samma sätt om alla 

deltagare hade kommit från samma företag. Ett bekvämlighetsurval valdes då detta var den 

enklaste metoden att komma i kontakt med företag och deltagare. Undersökningsdeltagarna 

tillhörde olika verksamhetsområden där service/butik/försäljning samt administration/HR 

dominerade. Deltagarna hade även olika befattningar, anställningsformer samt utbildningar som 

varierade mellan gymnasieutbildning, högskoleutbildning kortare än tre år samt 

högskoleutbildning längre än tre år. Sammanlagt deltog tio företag i studien och enkäten 

skickades ut till totalt 143 deltagare där 84 stycken var bemanningsanställda och 59 stycken var 

direktanställda av ett företag eller en organisation. Enkäterna besvarades av sammanlagt 90 

personer (svarsfrekvens 62,9%) och hade ett bortfall på 53 personer (37,1%). Enkäten skickades 

ut till 84 bemanningsanställda varav 48 svarade (svarsfrekvens 57,1%) och där 36 personer 

(42,9%) valde att inte svara. Enkäten skickades ut till 59 direktanställda varav 41 svarade 

(svarsfrekvens 69,5%) och där 18 personer (30,5%) valde att inte svara. I respektive grupp deltog 

det ungefär lika många män som kvinnor. Trots att många av de anställda inte valde att svara på 

enkäten så fick studien ändå ihop tillräckligt med deltagare, totalt 90 stycken. I tabell 1 

(anställningsform) och tabell 2 (ålder) nedan presenteras frekvens och procent för respektive 

grupp. 

 

Tabell 1- Anställningsform 

Hur är du anställd? Anställningsform Frekvens Procent 

Tillsvidare 34 37,8% 

Tidsbegränsad 4 4,4% 

Direktanställd 

Annat 3 3,3% 

Tillsvidare 20 22,2% 

Tidsbegränsad 24 26,8% 

Bemanningsanställd 

Annat                                                                                                                                                       4 4,4% 

* Tillsvidare 1 1,1% 

Notering: *= Person som ej angett hur den är anställd 
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Tabell 2- Ålder 

Hur är du anställd? Ålder Frekvens Procent 

16-25 år 9 10% 

26-35 år 8 9,0% 

36-45 år                                                                                                                                                           11 12,2% 

46-55 år 9 10% 

Direktanställd 

56-65 år 4 4,4% 

16-25 år 25 27,8% 

26-35 år 19 21,1% 

36-45 år                                                                                                                                                           2 2,2% 

46-55 år 2 2,2% 

Bemanningsanställd 

56-65 år 0 0% 

* 36-45 år 1 1,1% 

Notering: *= Person som ej angett hur den är anställd 

 

2.2. Material 

En kvantitativ ansats valdes med en enkätundersökning då syftet var att jämföra 

arbetsengagemang och kreativitet mellan två grupper och att med hjälp av statistik kunna se 

konkreta samband och skillnader mellan dessa faktorer. Då en kvalitativ ansats, det vill säga en 

fördjupning, inte var aktuell i studien låg fokus snarare på kvantifiering av resultat samt 

generalisering. En webbenkät utformades som datainsamlingsmetod. Som Ejlertsson (2010) 

betonat innebär detta tillvägagångssätt fördelar såsom låga kostnader, sparande av tid, 

lättillgänglighet, överförbart direkt till SPSS och möjlighet att undersöka ett stort geografiskt 

område. Detta var till en stor fördel då företag och organisationer kunde kontaktas över hela 

Sverige istället för att bara avgränsas till Lund/Malmö-regionen.  

Deltagarna kunde göra enkäten i lugn och ro, intervjuareffekten eliminerades och 

känsliga frågor kunde besvaras anonymt. En eventuell nackdel med enkätmetoder som nämnts av 

Ejlertsson (2010) är att deltagarna inte har möjlighet att ställa frågor om det är något som är 

oklart med frågeformuläret. Denna nackdel minskades genom att ha klara och genomarbetade 



	   21	  

svarsalternativ och frågor där det även fanns utrymme för deltagarna att kommentera. Deltagarna 

kunde dels ge synpunkter på enkäten men även besvara mer öppna frågor såsom om företaget 

hade några system för att fånga upp nya idéer och tankar. Enkätfrågorna tillhandahölls av lektor 

Farida Rasulzada vid Lunds Universitet och innehöll sammanlagt 94 frågor. Då Ejlertsson (2010) 

nämnt att det är en fördel att använda redan färdiga enkäter, då dessa ofta är kvalitetstestade, så 

var reliabiliteten och validiteten i studien hög då tidigare utarbetade frågeformulär användes. 

Frågeformuläret var uppdelad i fyra delar med frågor om bakgrund, kreativt organisationsklimat, 

organisatorisk kreativitet och arbetsengagemang. Samtliga delar besvarades vid samma tillfälle 

av deltagarna i följande ordning: 

Bakgrundsfrågorna bestod av elva frågor rörande demografiska variabler för 

undersökningen såsom kön, ålder, anställningstid, anställningsform, befattning och yrke. Den 

mest väsentliga frågan var den som delade upp deltagarna i två grupper, närmare bestämt 

anställningsbefarandet, om man var inhyrd och anställd via ett bemanningsföretag eller 

direktanställd av ett företag . Dessa variabler valdes då det hade varit intressant att kunna se 

ytterligare samband som skulle kunna vara intressanta för framtida forskning. 

Kreativt organisationsklimat mättes i Göran Ekvalls GEFA-formulär. GEFA är en 

färdigutvecklad enkät som både har uppvisat hög reliabilitet och validitet (Ekvall, 1990). 

Enkäten mätte arbetsförhållandena i en fyrgradig delskala där 0= stämmer inte alls och 3= 

stämmer i hög grad. Exempel på frågor var ”Här förekommer mycket nya idéer”, 

”Andan/atmosfären här är medryckande” och ”Folk tar kontakter på egen hand i organisationen 

för att diskutera problem och förslag”. Enkäten bestod av 50 frågor och var indelad i tio olika 

dimensioner: utmaning, frihet, idéstöd, tillit/öppenhet, livfullhet/dynamik, lekfullhet/humor, 

debatt/mångfald, konflikter, risktagande och idétid.  

Organisatorisk kreativitet mättes i ett självskattningsformulär framtaget av handledare 

Farida Razulsada (2007) och bestod av sammanlagt 16 påståenden och frågor. Kreativiteten 

bedömdes i en fyrgradig delskala där 0=aldrig och 3=alltid. Frågorna handlade om hur de 

anställda upplevde sina organisationer samt hur de arbetade med idéer på sina arbetsplatser. 

Exempel på frågor var ”Kreativitet behövs i en stor del av mitt dagliga arbete” och ”Den del av 

organisationen jag arbetar i är innovativ”. 

Arbetsengagemang mättes med självskattningsformuläret Utrecht Work Engagement 

Scale (UWES) som utvecklats av professor Schaufeli och hans medarbetare vid universitetet i 
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Utrecht. UWES reliabilitet och validitet har testats och dokumenterats i ett flertal studier. UWES 

har också översatts på ett 20-tal språk och har använts världen över (Schaufeli & Bakker, 2004). 

Exempel på frågor i enkäten var ”Jag känner mig entusiastisk inför mitt jobb” och ”Även om 

saker på jobbet inte går så bra så ger jag aldrig upp”. Respondenterna fick ta ställning på en 

sjugradig frekvensskala, där 0=aldrig känt på det här viset i mitt arbete och 6= känner alltid på 

det här viset på mitt arbete. Sammanlagt innehöll enkäten 17 frågor och påståenden som mätte 

arbetsengagemang utifrån dess tre dimensioner; vitalitet ”Jag känner mig stark och kraftfull på 

mitt arbete”, entusiasm ”Jag är entusiastisk över mitt jobb” och försjunkenhet ”Jag blir nedsänkt 

av mitt arbete”.  

 

2.3. Procedur 

Ett informationsbrev och en presentation av oss själva skickades ut till intressanta företag 

där undersökningens syfte och procedur klarlades, varför de berörda företagen hade blivit 

tillfrågade, etiska aspekter och vilka positiva följder undersökningen skulle kunna innebära för 

dem. Då Ejlertsson (2010) betonat att följebrev är viktiga att lägga ner tid på, då det är första 

steget i processen och ofta avgörande för om företag vill vara med och medverka, så lades extra 

tid på detta följebrev. Ett flertal företag som visade intresse att delta ville även träffa oss 

personligen för att få mer information om studien. Därför åkte vi ut och träffade olika 

personalavdelningar. Med anledning av de geografiska avstånden hölls dock kontakten med de 

flesta företagen via e-post och telefon.   

En tvärsnittstudie utfördes och länken till webbenkäten skickades ut till HR-ansvariga 

eller befattningsansvariga på de olika företagen som i sin tur förmedlade enkäten till de anställda. 

Deltagarna fyllde sedan i enkäten under arbetstid och fick ett visst antal dagar på sig att svara. 

Även påminnelser skickades ut för att säkerhetsställa att alla deltagare svarat på enkäten. Datan 

sammanställdes därefter i SPSS där även outliers och bortfall kontrollerades. Efter avslutad 

undersökning och färdigställd uppsats erbjöds de berörda företagen ta del av resultatet för att 

förhoppningsvis kunna använda sig utav kunskapen i framtiden.  

 

2.4. Etiska aspekter 

 I studien följdes vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2011): 

informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Deltagarna 
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informerades om studien och dess syfte samt att det var frivilligt att delta. Samtycke erhölls då 

respondenterna frivilligt fick välja om de ville ställa upp eller inte. Då frågeformuläret var en 

webbenkät gavs medgivande från deltagarna genom att de svarade via länken. I samband med 

konfidentialitetskravet informerades företagen om att deltagarna var anonyma och att 

identifiering av enskilda individer eller företag inte skulle kunna vara möjligt för utomstående. 

Respondenterna informerades slutligen om nyttjandekravet, det vill säga att informationen och 

uppgifterna som samlades in ej skulle användas i andra sammanhang än till den aktuella studiens 

ändamål.  

 

2.5. Avgränsningar 

 Studien var begränsad till svenska företag med säte i Sverige. Undersökning avgränsades 

även till två grupper, det vill säga om man var anställd direkt via ett företag eller anställd av ett 

bemanningsföretag. Deltagarna hade på så sätt olika befattningar, anställningsformer, yrken, 

ålder, kön, bransch etc. då syftet var att fokusera mer generellt på två olika sätt att vara anställd 

på. 

 

3. Resultat 

 Resultatet inleds med deskriptiv statistik där även diverse tidigare utarbetade 

jämförelsetabeller tagits i beaktning. Den deskriptiva statistiken följs sedan av korrelationer över 

studiens beroende variabler arbetsengagemang, kreativt organisationsklimat och organisatorisk 

kreativitet. Sambanden analyserades utifrån Pearsons korrelationskoefficient och denna metod 

användes för att ta reda på hur starkt sambandet mellan variablerna var samt riktning på 

korrelationerna. Detta parametriska test valdes som analysmetod då studien uppfyllde kravet om 

normalfördelning.  

Eftersom de beroende variablerna korrelerade med varandra valdes multivariat 

variansanalys (MANOVA) som analysmetod för att jämföra hur de olika variablerna påverkades 

beroende på om man var bemanningsanställd eller direktanställd. De två grupperna jämfördes 

utifrån de tre faktorerna, arbetsengagemang, organisationsklimat och organisatorisk kreativitet, 

för att undersöka om det fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna. Denna analysmetod 

avsåg att besvara frågeställningen huruvida anställningsbefarandet, det vill säga om man var 

bemanningsanställd eller direkt anställd av ett företag, hade någon inverkan på de tre faktorerna 
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som nämnts ovan. Även bakgrundsvariablerna kön, ålder, utbildning och anställningsform 

beaktades i MANOVAN för att eventuellt hitta ytterligare kopplingar och förklaringar till 

resultatet.      

 

3.1. Deskriptiv statistik 

Medelvärden och standardavvikelser för varje faktor, kreativt organisationsklimat, 

arbetsengagemang och organisatorisk kreativitet presenteras i tabell 3 nedan.  

Tabell 3- Deskriptiv statistik  

 

Vid analyserandet av kreativt organisationsklimat gällande bemanningsanställda och 

direktanställda så jämfördes de erhållna värdena på de tio olika dimensionerna för varje grupp 

med en tidigare utarbetad jämförelsetabell från Ekvall (1990). Detta gjordes för att få en 

uppskattning om grupperna uppfattade organisationsklimatet som kreativt eller stagnerat i 

relation till en generell medelvärdesskala över organisationsklimat i allmänhet. När de olika 

gruppernas medelvärden jämfördes, påvisades fyra dimensioner av innovativt klimat i gruppen 

med direktanställda. Resultaten visade att idéstöd, tillit/öppenhet, debatt/mångfald och konflikter 

var de dimensioner som hade medelvärden som indikerade ett innovativt organisationsklimat. 

Vid analyserandet av bemanningsgruppen antydde inga poäng att det existerade ett innovativt 

organisationsklimat utan de flesta värden låg mellan ett stagnerat och innovativt 

Beroende variabel Hur är du anställd? M SD 

Direktanställd 1,662 0.393 1. Total Organisationsklimat 

Bemanningsanställd 1,563 0,503 

Direktanställd 3,463 0,954 2. Total Arbetsengagemang 

Bemanningsanställd 2,789 1,14 

Direktanställd 1,622 0,346 3. Total Organisatorisk Kreativitet 

Bemanningsanställd 1,533 0,415 
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organisationsklimat. Även fast det inte fanns många höga poäng var det heller inga värden som 

var så extremt låga att någon av dimensionerna visade ett stagnerat klimat.    

 Vid en djupare analys av arbetsengagemang gällande bemanningsanställda och 

direktanställda jämfördes individernas värden på de tre olika dimensionerna; vitalitet, entusiasm 

och försjunkenhet med hjälp utav Schaufeli & Bakkers (2004) jämförelsetabell för UWES-17. 

Jämförelsetabellen delades upp i fem kategorier: ”mycket låg”,”låg”, ”genomsnittlig”, ”hög” och 

”mycket hög”. Analysen gjordes för att jämföra om de olika grupperna skattade högt eller lågt på 

arbetsengagemang i relation till en tidigare utarbetad medelvärdesskala för arbetsengagemang i 

allmänhet. Vid jämförelsen av arbetsengagemangets tre dimensioner gällande om man var 

direktanställd eller bemanningsanställd, indikerade analysen en trend. Bemanningsgruppens 

poäng kategoriserades som relativt ”låga” gällande alla tre dimensioner; vitalitet, entusiasm och 

försjunkenhet, men var å andra sidan ganska nära genomsnittet av hur anställda generellt 

uppfattar arbetsengagemang. De direktanställda i studien skattade däremot högre i jämförelse 

med de bemanningsanställda då de deras poäng kategoriserades som ”genomsnittliga” när värdet 

jämfördes med Shaufeli och Bakkers (2004) tidigare utarbetade jämförelseskala. När 

dimensionernas totalpoäng studerades visade det sig att direktanställdas poäng kategoriserades 

som ”genomsnittliga” medan bemanningsanställdas poäng kategoriserades som ”låga”. Gällande 

organisatorisk kreativitet fanns det inga färdiga eller tidigare utarbetade jämförelsepoäng att 

använda sig utav.  

3.2. Korrelationer          

 Relationen mellan upplevt kreativt organisationsklimat, arbetsengagemang och 

organisatorisk kreativitet undersöktes genom Pearson product-moment korrelationskoefficient. 

Preliminära analyser utfördes för att försäkra sig om att inga överträdelser av antagandena 

normalitet, linjäritet och homoscedasticity hade skett. Frågeställning 1 berörde huruvida det 

fanns ett samband mellan upplevt kreativt organisationsklimat, organisatorisk kreativitet och 

arbetsengagemang.  Enligt Cohens (1988) riktlinjer var det en stark positiv signifikant 

korrelation mellan de tre variablerna. Höga nivåer av upplevt kreativt organisationsklimat 

associerades med höga nivåer av upplevt arbetsengagemang (r= 0,66, n= 89, p < 0,01), höga 

nivåer av upplevt kreativt organisationsklimat associerades med höga nivåer av upplevd 

organisatorisk kreativitet (r= 0,73, n= 89, p < 0,01) och höga nivåer av upplevt 
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arbetsengagemang associerades med höga nivåer av upplevd organisatorisk kreativitet (r= 0,7, 

n= 89, p < 0,01).  

3.3. MANOVA           

 En envägs mellangrupps-MANOVA utfördes för att besvara frågeställningarna 2, 3 och 

4.  De beroende variablerna som undersöktes var upplevt kreativt organisationsklimat, 

organisatorisk kreativitet och arbetsengagemang samt hur dessa faktorer påverkades beroende på 

om man var bemanningsanställd eller direktanställd. Den oberoende variabeln var således ”hur är 

du anställd”, det vill säga anställningsbefarandet. Preliminära antaganden testades för att titta 

efter normalitet, linjäritet, univariate och multivariata outliers, homogeneity of variance, 

covariance matrices och multikollinjäritet där inga allvarliga överträdelser noterades. Det visade 

sig finnas en generell skillnad mellan de två grupperna (bemanningsanställda och 

direktanställda) i termer av de tre beroende variabler (kreativt organisationsklimat, organisatorisk 

kreativitet och arbetsengagemang). Det fanns således en statistisk signifikant skillnad mellan 

bemanningsanställda och direktanställda på de kombinerade beroende variablerna, F (3, 84) = 

3,64, p= 0,016; Wilks´ Lambda = 0,89; partial eta squared = 0,115. För att sedan ta reda på vart 

den signifikanta skillnaden låg, studerades siffrorna för varje enskild beroende variabel var för 

sig. Den enda signifikanta skillnaden som påträffades var i upplevt arbetsengagemang där 

alphanivån justerades till 0,017 med bonferroni för att undvika typ 1 fel, F (1, 86) = 8,8, p= 

0,004, partial eta squared= 0,09. Dessa resultat besvarade frågeställning 4, om det fanns någon 

skillnad i upplevt arbetsengagemang beroende på om man var bemanningsanställd eller 

direktanställd av ett företag, där svaret visade att det fanns en signifikant skillnad. Kreativt 

organisationsklimat visade ingen signifikant skillnad, F (1, 86) = 1,0, p= 0,316, partial eta 

squared= 0,01 och detta besvarade frågeställning 2, om det fanns någon skillnad i upplevt 

kreativt organisationsklimat beroende på om man var bemanningsanställd eller direktanställd av 

ett företag. Organisatorisk kreativitet visade heller inte någon signifikant skillnad, F (1, 86) = 

1,2, p= 0,283, partial eta squared= 0,01 och gav därmed svar på frågeställning 3, om det fanns 

någon skillnad i upplevd organisatorisk kreativitet beroende på om man var bemanningsanställd 

eller direktanställd av ett företag. Inga signifikanta skillnader för kreativt organisationsklimat, 

organisatorisk kreativitet och arbetsengagemang hittades i bakgrundsvariablerna kön, ålder, 

utbildning och anställningsform. Vid en inspektion av de signifikanta resultaten indikerade 

medelvärdespoängen att direktanställda (M= 3,46, SD= 0,95) rapporterade högre nivåer av 
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arbetsengagemang än bemanningsanställda (M= 2,79, SD= 1,14).  Även resultaten som inte 

visade sig vara signifikanta pekade på en skillnad mellan grupperna. Direktanställda (M= 1,66, 

SD= 0,39) rapporterade aningen högre nivåer av kreativt organisationsklimat än 

bemanningsanställda (M= 1,56, SD= 0,5). Även organisatorisk kreativitet visade en skillnad i 

upplevelser där de direktanställda (M= 1,62, SD= 0,35) skattade aningen högre än de 

bemanningsanställda (M= 1,53, SD= 0,42).  

4. Diskussion 

Studien utfördes med hjälp av tio företag runt om i Sverige där cirka hälften av 

deltagarna var bemanningsanställa och hälften direktanställda. Uppsatsens syfte var att 

undersöka om kreativt organisationsklimat, arbetsengagemang och organisatorisk kreativitet 

skiljde sig åt beroende på om man var bemanningsanställd och inhyrd på ett kundföretag eller 

om man var direktanställd av ett företag eller en organisation. Intresset för att undersöka dessa 

två anställningsbefaranden grundades i och med att bemanningsbranschen etableras allt mer på 

arbetsmarknaden och kommer med stor sannolikhet expandera ännu mer i framtiden samt ersätta 

ordinarie personalstyrka (Burgess & Connell, 2004). Målet med undersökningen var också att 

undersöka om det fanns ett samband mellan de tre beroende variablerna kreativt 

organisationsklimat, arbetsengagemang och organisatorisk kreativitet.  

 

4.1. Samband mellan kreativt organisationsklimat, arbetsengagemang och organisatorisk 

kreativitet 

Frågeställning 1 handlade om huruvida det fanns ett samband mellan kreativt 

organisationsklimat, arbetsengagemang och organisatorisk kreativitet. Det visade sig att alla 

beroende variablerna hade ett starkt signifikant positivt samband med varandra. De två variabler 

som korrelerade starkast med varandra var kreativt organisationsklimat och organisatorisk 

kreativitet. Således hade en person som skattade högt på kreativt organisationsklimat även skattat 

högt på organisatorisk kreativitet då dessa variabler associerades med varandra. Den näst 

starkaste korrelationen var mellan variablerna arbetsengagemang och organisatorisk kreativitet 

och den svagaste korrelationen var mellan kreativt organisationsklimat och arbetsengagemang. 

Därmed bekräftades hypotesen till frågeställning 1, att det fanns ett samband mellan kreativt 

organisationsklimat, arbetsengagemang och organisatorisk kreativitet.    
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Ett positivt samband mellan organisatoriskt engagemang och olika dimensioner av 

klimat, såsom anställdas välmående samt innovation har påvisats i tidigare forskning (Patterson 

et al., 2004, refererat i Klein et al., 2009). Innovation innebär att en kreativ idé realiseras och 

tillämpas och begreppet används ofta i samband med kreativitet (Englund, 2010). Slutsatsen av 

dessa tidigare teorier är att engagemang är kopplat till klimat som i sin tur är kopplat till 

kreativitet. Detta styrker vårt resultat angående sambandet mellan de tre beroende variablerna 

som associeras med varandra.  

Klein et al., (2009) har tidigare forskat kring samband mellan arbetsengagemang och 

kreativt organisationsklimat och funnit att begreppen är direktrelaterade till varandra. 

Forskningen går även i linje med teorier från Blake et al., (1998) som betonar vikten av att 

personal är engagerad och kreativ i sitt arbete för att organisationen ska bli framgångsrik. 

Forskningen stärker ytterligare vår hypotes angående sambandet mellan de beroende variablerna 

då de är direkt sammankopplade med varandra. Ytterligare en aspekt om sambandet mellan 

variablerna är att organisationsklimat anses påverka organisationer genom organisatoriska och 

psykologiska processer. Den psykologiska processen handlar bland annat om engagemang 

(Amabile et al., 1989, refererat i Isaksen et al., 2001). Englund (2010) menar också att 

kopplingen mellan begreppen kan ses genom organisationsklimatet på så sätt att kreativitet och 

nytänkande minskas om arbetet präglas av strama och hårda normer. Ytterligare starka samband 

mellan variablerna kan ses genom organisationsklimatets ena dimension, utmaning. Denna 

dimension innebär att en individ känner en stark känsla av engagemang gentemot sin 

organisation och dess mål. En annan klimatdimension som relateras till kreativitet när den skattas 

högt är tillit/öppenhet då innovation främjas och många nya idéer kläcks. Dimensionen 

lekfullhet/humor är även den starkt kopplad till kreativitet då individer som skattar högt på denna 

dimension ofta kommer med många innovativa idéer. Även dimensionen risktagande kan 

kopplas till kreativitet då man vågar testa nya idéer när dimensionen skattas högt (Ekvall, 1994). 

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatser om att tidigare teorier om sambandet mellan kreativt 

organisationsklimat, arbetsengagemang och organisatorisk kreativitet går hand i hand med 

resultatet från vår egen studie. 
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4.2. Kreativt organisationsklimat 

 Frågeställning 2 handlade om det fanns en skillnad i upplevt kreativt organisationsklimat 

beroende på om man var bemanningsanställd eller direktanställd av ett företag. Resultatet visade 

att det inte fanns en statistisk signifikant skillnad mellan grupperna och därmed förkastades 

hypotesen till frågeställning 2, att det fanns en skillnad i upplevt kreativt organisationsklimat 

beroende på om man var bemanningsanställd eller direktanställd av ett företag. Det kunde utläsas 

en ytterst liten skillnad mellan grupperna där direktanställda skattade högre på kreativt 

organisationsklimat än bemanningsanställda. Dock var resultatet inte signifikant vilket bidrog till 

att hypotesen förkastades.   

En möjlig orsak till att det inte fanns någon skillnad i upplevt kreativt organisationsklimat 

beroende på om man var anställd av ett bemanningsföretag eller direktanställd skulle kunna gå i 

linje med Åbergs (2008) forskning om att det bli alltmer vanligt med permanent bemanning inom 

organisationer. Således tror vi inte att det blir någon större skillnad mellan grupperna i kreativt 

organisationsklimat, som enligt Ekvall & Ryhammar (1999), refererat i Runco (2007) handlar 

om samspelet mellan institutionella strategier, mål, resurser, personal, uppgifter och teknologi. 

Anledningen kan vara att permanent bemanning likställs alltmer med en direktanställning och att 

man arbetar under ungefär samma premisser. Detta styrks då Åberg (2008) betonar att uppdrag 

för inhyrda har börjat sträcka sig över en längre tidsperiod och att bemanningsbranschen har 

börjat verka för löpande grundbemanning. Vi tror även att detta i framtiden kommer att bidra till 

att många företag endast kommer använda sig av inhyrd personal och helt byta ut den befintliga 

personalen för att t.ex. kunna anpassa sig till den föränderliga arbetsmarknaden samt underlätta 

vid framtida personalneddragningar. I vår studie visade det sig vara väldigt spritt resultat 

angående hur länge individerna hade varit bemanningsanställda på den nuvarande arbetsplatsen, 

tiden varierade allt från några månader till flera år. Dock är det oklart om dessa personer precis 

inlett ett uppdrag som sträcker sig över en längre tid (permanent bemanning) eller endast en 

kortare period. I vår studie blev det därför svårt att dra några slutsatser om huruvida det fanns 

några permanenta anställningar bland den inhyrda personalen. 

  Vår första tanke var att direktanställda skulle skatta högre på kreativt organisationsklimat 

då vår spontana tanke var att de skulle våga ta mer initiativ och komma med nya idéer samt fatta 

egna beslut i en större uträckning än bemanningsanställda. Detta antagande gjorde vi då rollen 

som bemanningsanställd enligt Åberg (2008) inte alltid är under samma premisser som hos en 
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direktanställd då inhyrd personal ofta har mindre möjlighet att påverka sin arbetssituation. Vi 

trodde att direktanställda i jämförelse med bemanningsanställda mer generellt skulle våga ta fler 

risker, hantera konflikter och skapa debatt, viktiga och relevanta faktorer som ingår i Ekvalls 

(1994) tio klimatdimensioner. Å andra sidan får inhyrd personal ofta prova på och erfara många 

olika arbeten, arbetsuppgifter och företag vilket bidrar till att de får mycket omväxling i sitt 

dagliga arbete. Variation i arbetsuppgifter och olika uppdrag för med sig kompetensutveckling 

och mycket erfarenhet vilket bidrar till att bemanningsanställda utökar sin uthyrningsbarhet 

(Olofsdotter, 2008) och detta kan enligt oss gynna verksamheter. Arbetsplatser som har mycket 

inhyrd personal kan på så sätt få mycket erfaren och kompetent personal vilket vi tror kan leda 

till ett starkt kreativt organisationsklimat vilket bland annat innebär många idérika människor 

och en mångfald i åsikter och nya idéer. Denna erfarna och enligt oss väldigt kompetenta 

personal främjar frihet på arbetsplatsen vilket leder till att nya och annorlunda idéer ofta 

förekommer i diskussioner, det blir fart och fläkt, mycket ”go” och idékläckning i 

organisationen. Händer det mycket på arbetsplatsen så får de anställda ofta byta tankebanor 

vilket resulterar i ett livfullt klimat och en dynamisk organisation. Dessa nämnda påståenden som 

vi kopplar till bemanningsanställda grundar sig i Ekvalls (1994) tio dimensioner om kreativt 

organisationsklimat. Slutligen vill vi belysa att vi tror att dessa teorier och påståenden kan ha 

medverkat till att utfallet har resulterat i att de två olika grupperna skattar upplevt kreativt 

organisationsklimat likvärdigt.  

 

4.3. Organisatorisk kreativitet 

 I frågeställning 3 ställdes frågan om det fanns en skillnad i upplevd organisatorisk 

kreativitet beroende på om man var bemanningsanställd eller direktanställd av ett företag. I 

resultatet kunde man utläsa att det inte fanns någon statistisk signifikant skillnad mellan 

grupperna vilket innebar att hypotesen till frågeställning 3, att det fanns en skillnad i upplevd 

organisatorisk kreativitet beroende på om man var bemanningsanställd eller direktanställd av ett 

företag, kunde förkastas. Här kunde även en liten skillnad mellan grupperna urskiljas där 

direktanställda skattade högre än bemanningsanställda gällande upplevd organisatorisk 

kreativitet. Emellertid var skillnaden så liten att resultaten inte blev signifikant och hypotesen 

förkastades.  
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Vår första tanke var att bemanningsanställda skulle skatta lägre på organisatorisk 

kreativitet. Detta då vi trodde att direktanställda känner till organisationen bättre, vet vilka 

resurser som finns tillgängliga för att utföra arbetsuppgifter som t.ex. material, kompetens, tid 

och information samt kanske har mer tillgång till dessa. Vi trodde även att direktanställda skulle 

ha en större kännedom om huruvida nya idéer och tankar tas till vara på samt vilka system som 

finns tillgängliga i organisationen för att fånga upp nya idéer. Vi antog att direktanställda även 

skulle ha ett större inflytande över att få nya idéer realiserade och genomförda än vad 

bemanningsanställda skulle ha. Ytterligare en tanke från vår sida var att direktanställda skulle 

våga ta mer chanser, komma med innovativa idéer och känna sig mer ”säkra” på företaget till 

skillnad från inhyrd personal. Dock visade resultatet i studien ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna och en reflektion från vår sida angående detta är att det kan vara relativt hög press på 

inhyrd personal då de ofta förväntas prestera fullt ut. Åberg (2008) menar att 

bemanningsanställda ofta har en önskan om att bli fastanställda på kundföretaget och en följd av 

detta tror vi skulle kunna vara att de är lite mer försiktiga, ödmjuka, inkännande samt anpassar 

sig till arbetssituationen och omgivningen. Å andra sidan är de ofta väldigt måna om att få 

fortsatt anställning och detta tror vi resulterar i att inhyrda visar framfötterna och presterar på 

högsta nivå genom att t.ex. komma med nya idéer och lösningar på problem samt försöker ta 

reda på vilka resurser och idésystem som finns tillgängliga i organisationen. Detta skulle kunna 

vara en möjlig förklaring till varför bemanningsanställda och direktanställda skattade likvärdigt 

gällande organisatorisk kreativitet. 

Enligt Bergström et al., (2007) har bemanningsbranschen fått funktionen att den 

tillfredställer arbetsgivarnas behov av flexibilitet som har blivit ett viktigt mål att sträva efter i 

det föränderliga arbetslivet. För att vara flexibel så måste organisationen även vara kreativ för att 

överleva, speciellt då hård konkurrans mellan företag och organisationer präglar den nya 

arbetsmarknaden. Detta tror vi kan bidra till att bemanningsanställda jobbar inom en del av 

organisationen som måste vara kreativ och där personalströmmar är relativt vanligt. 

Bemanningsanställda ställs inför nya och oförutsägbara situationer där personalen måste vara 

flexibel och kreativ genom att hitta nya lösningar och se möjligheter ur problem. Vi anser att 

teorierna stärker vårt resultat om att det inte föreligger någon skillnad i organisatorisk kreativitet 

gällande de två grupperna.  

 



	   32	  

4.4. Arbetsengagemang 

 Frågeställning 4 handlade om huruvida det fanns en skillnad i upplevt arbetsengagemang 

beroende på om man var bemanningsanställd eller direktanställd av ett företag. Resultatet 

påvisade en statistisk signifikant skillnad mellan grupperna och medelvärdena indikerade att 

direktanställda upplevde högre arbetsengagemang än bemanningsanställda. Därmed bekräftades 

hypotesen till frågeställning 4, att det fanns en skillnad i upplevt arbetsengagemang beroende på 

om man var bemanningsanställd eller direktanställd av ett företag. 

 En möjlig orsak till att det fanns en signifikant skillnad i upplevt arbetsengagemang 

beroende på om man var anställd av ett bemanningsföretag eller direktanställd skulle kunna 

relateras till Åbergs (2008) forskning om att bemanningsanställdas roller ofta är väldigt otydliga 

då de inte har möjlighet att påverka sin arbetssituation lika mycket som kundföretagens egen 

personal samt att dess närvaro på kundföretaget ofta endast är tillfällig. Då arbetsengagemang 

enligt Bakker & Leiter (2010) karakteriseras av en stark identifikation med arbetet så kan detta 

vara en möjlig förklaring till att bemanningsanställda känner en lägre nivå av engagemang till sitt 

arbete.  En annan aspekt som Åberg (2008) belyser och som kan ha påverkat utfallet är att det 

ofta kan vara en otydlighet över vad bemanningsföretaget respektive kundföretaget har för 

ansvar och uppgifter gentemot den bemanningsanställde då bemanningsföretagen normalt sett 

ska bära arbetsgivaransvaret och kundföretaget sköta arbetsledningen. Vi tror att denna 

otydlighet kan bidra till sämre arbetsengagemang hos bemanningsanställda då de inte vet vem de 

ska vända sig till eller vad de ska utföra för uppgifter. En av arbetsengagemangs tre komponenter 

är entusiasm och innebär att individen känner sig involverad i sitt arbete och i sina uppgifter 

(Schaufeli & Bakker, 2004). Vi tror att det kan vara svårt att känna sig involverad i sitt arbete 

och i sina uppgifter när den tidigare nämnda otydligheten spelar in.  

  Åberg (2008) nämner också att bemanningsanställda kan uppleva sig ha en lägre status än 

direktanställda samt att de inte räknas in i det sociala och organisatoriska sammanhanget på 

arbetsplatsen. Vi tror detta kan bidra till att individerna inte upplever lika hög commitment till 

organisationen som en direktanställd gör, vilket kan påverka engagemanget gentemot arbetet och 

uppgifterna. Denna slutsats drar vi då Meyer & Allen (1991), refererat i Meyer & Allen (1997) 

beskriver arbetsengagemang som ett begrepp som täcker traditionella koncept såsom affective 

commitment och continuance commitment. Komponenten continuance commitment innebär att 

individen stannar i organisationen för att den behöver göra det och även är medveten om 
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kostnaderna som skulle kunna uppstå vid lämnande av organisationen. Affective commitment 

innebär att en anställd stannar i organisationen för att den vill det, involverar sig och identifierar 

sig och känner ett starkt emotionellt engagemang till organisationen. Med dessa teorier som 

grund tror vi att det kan vara svårt för en bemanningsanställd att känna affective commitment 

eftersom individen inte känner sig lika inräknad på arbetsplatsen och på så sätt kanske inte blir 

lika emotionellt engagerad. Vi drar kopplingen att den bemanningsanställde känner en högre 

grad av continuance commitment då den bemanningsanställe vet vilka premisser denne arbetar 

under t.ex. att det bara handlar om en tillfällig vistelse inom organisationen. Vi tror att den 

tillfälliga vistelsen på arbetsplatsen och känslan av att ha en ”lägre rang” än kollegorna som är 

direktanställda på företaget resulterar i att motivet för att arbeta mer är fokuserat på att man 

behöver göra det snarare än att man vill . Således tror vi att bemanningsanställda blir mindre 

delaktiga i aktiviteter vilket kan leda till mindre upplevd social gemenskap. Detta kan i sin tur 

leda till lägre arbetsengagemang.  

     Som ovan nämnts, är ansvaret för den bemanningsanställde delat och sker dels på distans 

från bemanningsföretaget. Åberg (2008) belyser vikten av ett bra och tydligt ledarskap då den 

inhyrdes psykosociala miljö är egenartad. Brister i ledarskapet kan resultera i en saknad av 

återkoppling och feedback till den bemanningsanställde. Enligt Bakker & Leiter (2010) ökar 

stödjande kommentarer, uppmuntrande feedback och uppskattning från medarbetare och chefer 

arbetsengagemang. Då detta är viktiga jobbresurser anser vi att om ingen övervakar vad 

individen gör eller säger till vad som kan förbättras blir individen inte lika engagerad till att 

prestera och känna mening med arbetet. Detta stöds även av Rhoades et al., (2001) refererat i 

Klein et al., (2009) forskning där det har påvisats ett signifikant samband mellan upplevt 

arbetsengagemang och organisatoriskt stöd. Vi vill ännu en gång poängtera vikten av ledarskap i 

relation till arbetsengagemang speciellt när personalstyrkan delvis består utav inhyrd personal 

från bemanningsföretag.        

 Bemanningsbranschen präglas ofta av osäkerhet i inkomst och anställning. Den 

bemanningsanställde vet många gånger inte hur mycket arbete och timmar som kommer erbjudas 

och detta kan göra villkoren sämre för individen (Åberg, 2008). Då arbetsengagemang beskrivs 

som ett positivt arbetsrelaterat kognitivt tillstånd av välbefinnande (Bakker & Leiter, 2010) så 

drar vi slutsatsen om att osäkerhet och försämrade villkor för anställda minskar de positiva 

känslorna av välbefinnande vilket inte främjar arbetsengagemang.  
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Ytterligare en anledning till varför arbetsengagemang skiljde sig åt mellan grupperna 

grundar vi i en av deltagarnas kommentarer i enkäten som löd: ”Det är otroligt dålig stämning 

mellan fastanställda och bemanningsanställda. Om man är fastanställd och har ett visst ansvar 

tar det emot att ens hälsa på de som jobbar på en "lägre nivå". Jag jobbar endast här för att få 

extra pengar, aldrig att jag hade velat jobba kvar här efteråt. De jobbar inte som de lär”. Med 

detta sagt tror vi att om en person inte känner sig välkommen, uppskattad och ses som ”lägre i 

rang” av sina kollegor så kommer individen inte känna hög arbetsglädje vilket kan resultera i 

lägre arbetsengagemang.  

 

4.5. Icke signifikanta resultat 

Då resultatet visade att kreativt organisationsklimat, organisatorisk kreativitet och 

arbetsengagemang korrelerade starkt med varandra så uppkom frågan varför arbetsengagemang 

var den enda variabeln som skiljde sig signifikant åt mellan bemanningsanställda och 

direktanställda. Då vi fick en stark korrelation mellan de tre variablerna hade ett mer väntat 

resultat varit att även organisatorisk kreativitet och organisationsklimat skiljt sig signifikant åt 

mellan grupperna. En förklaring till varför de inte skiljde sig åt tror vi kan ha att göra med att de 

flesta organisationer som deltog i studien hade utarbetade system för att fånga upp nya och 

kreativa idéer. Vår slutsats går i linje med forskning från Björkman & Zika-Viktorsson (2008) 

som menar att kreativa organisationer är beroende av rutiner och system som fångar upp nya 

idéer. I vår enkät fanns som tidigare nämnt, utrymme för deltagarna att kommentera och vi 

kunde se en tydlig trend att många organisationer hade system som exempelvis 

processkartläggning, förslagstavlor, förslagslådor, innovationsgrupper, möten, tävlingar samt 

utvecklings- eller förslagsprogram av olika slag. Då detta kunde utläsas både från de 

bemanningsanställda och direktanställda drog vi slutsatsen att man oavsett grupp var lika 

inräknad i det kreativa arbetet inom organisationen.   

  

4.6. Begränsningar 

 Enkäterna som användes i studien var utformade som självskattningsfrågor vilket kan ha 

bidragit till vissa begränsningar. En sådan begränsning kan ha varit förväntanseffekter, det vill 

säga att deltagarna svarade utifrån vad de trodde förväntades av dem, t.ex. skulle 

bemanningsanställda och direktanställda redan kunnat ha en förutbestämd bild av att man som 
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inhyrd upplever mindre arbetsengagemang, organisatorisk kreativitet och kreativt 

organisationsklimat. Ytterligare begränsningar i studien kan ha varit social önskvärdhet, att 

deltagarna besvarade enkäten på ett sådant sätt som skulle kunna uppfattas positivt av andra t.ex. 

underrapportering av dåligt uppförande och överrapportering av gott beteende. I vår studie kan 

deltagarna t.ex. försökt framställa sig i bättre dager än vad som egentligen var sanningsenligt. 

Kanske för att lyfta upp sin ”grupp” eller framställa sig bättre inför chefen. Detta lyfter även 

fram ytterligare en begränsning med undersökningen, det vill säga att deltagarna visste vad 

studiens syfte gick ut på. Vi hade kunnat välja att inte avslöja vilka grupper som ämnades 

jämföras utan bara informera om att kreativitet och engagemang skulle undersökas bland 

anställda. Dock tror vi att detta hade medverkat till att svarsfrekvensen och intresset för att 

medverka hade blivit mycket lägre då bemanningsbranschen är så pass expansiv och således ett 

väldigt intressant diskussionsämne i dagens arbetsliv. Även feltolkning av frågorna i enkäten kan 

ha varit hinder i undersökningen och även ett hot mot validiteten då deltagarna inte hade 

möjlighet att ställa frågor angående formuläret. Då det var chefer/personalansvariga som 

skickade ut länken till enkäten, med anledning av sekretess, kan en limitation i studien dessutom 

ha varit att deltagarna inte blev slumpmässigt utvalda utan valts av ett specifikt syfte för att få 

fram en positiv bild av företaget. Vi har t.ex. inte kunnat kontrollera för om utmärkande 

engagerade och kreativa medarbetare valts ut.        

 Trots åtskilliga begränsningar hade vi å andra sidan många förutsättningar till studiens 

fördel. Deltagarantalet var högt där ungefär hälften var bemanningsanställda och hälften 

direktanställda. Det deltog ungefär lika många kvinnor som män i studien samt spridning av 

deltagande gällande medarbetare från olika verksamhetsområden, organisationer och 

bemanningsföretag. 

 

4.7. Källkritik 

 Det finns mycket forskning kring både arbetsengagemang och kreativitet och vi har en 

relativt stor spridning bland de vetenskapliga källorna som vi använt oss av såsom artiklar, 

böcker, avhandlingar samt rapporter. Vi vill även påpeka att vi använt många 

andrahandreferenser då dessa i många fall varit mer aktuella eftersom de belyst ämnen från andra 

och lite nyare perspektiv. Då marknaden öppnades upp för personaluthyrning 1993 finns det i 

nuläget inte mycket forskning kring denna unga bransch, därför har vi bland annat använt oss 
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utav en aktuell rapport från Unionen, Sveriges största fackförbund i det privata arbetslivet. Då 

bemanningsbranschen hela tiden förändras var det viktigt för oss att hitta referenser som var 

dagsaktuella och därför användes denna rapport som var framtagen av enheten för tillväxt och 

arbetsliv. Vi har heller inte hittat någon forskning som direkt knyter samman begreppet med 

kreativitet och arbetsengagemang utan vi har gjort tolkningar och dragit egna paralleller utifrån 

forskningen från de olika områdena.   

 

4.8. Framtida forskning  

Vi tror att ett ökat engagemang gentemot en organisation i långa loppet kan leda till 

mindre personalomsättningar, t.ex. frånvaro, och skapa högre individuell prestationsförmåga. 

Detta är förankrat med innovativt beteende vilket i sin tur skapar bättre produktivitet och 

effektivitet för organisationer. Även kreativa organisationer bidrar till framgång, hög trivsel och 

bättre ekonomiska resultat. Därför hade det varit intressant att i framtida forskning även 

undersöka variabeln sjukfrånvaro mellan de bemanningsanställda och direktanställda och titta 

efter skillnader och samband mellan de olika beroende variablerna kreativt organisationsklimat, 

arbetsengagemang och organisatorisk kreativitet.   

Intressant för framtida forskning hade även varit att belysa permanent bemanning som det 

resonerades kring i diskussionen angående kreativt organisationsklimat. Vi begränsade oss på så 

sätt att vi inte visste om det existerade några permanenta bemanningsanställningar i studien trots 

att vi fick ut information om hur länge deltagarna hade varit inhyrda hos kundföretaget. Därför 

hade variabeln uppdragstid för bemanningsanställda på företaget/organisationen varit intressant 

att belysa istället för hur länge man varit bemanningsanställd hos det nuvarande kundföretaget 

samt undersöka uppdragstidens inverkan på de tre beroende variablerna kreativt 

organisationsklimat, arbetsengagemang och organisatorisk kreativitet.  

Vidare hade det även varit av yttersta relevans att undersöka olika anställningsformer 

mellan bemanningsanställda och direktanställda. I vår studie fick vi fram att de flesta 

direktanställda var tillsvidareanställda och de flesta bemanningsanställda hade en tidsbegränsad 

anställning. Generellt sett är det dock enligt Åberg (2008) tillsvidareanställning som betraktas 

vara den vanligaste anställningsformen bland bemanningsanställda. Således har vi ett tänkbart 

dilemma i vår studie då vårt resultat visade att majoriteten bland de bemanningsanställda som 

deltog i undersökningen hade en begränsad anställning. Vi tror att detta kan ha påverkat vårt 
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resultat en aning då anställningsformen kan ha varit en störande variabel i undersökningen. 

Således hade det varit väldigt intressant att djupare undersöka om anställningsbefarandet hade 

haft någon samverkan med anställningsform gällande de tre beroende variablerna kreativt 

organisationsklimat, arbetsengagemang och organisatorisk kreativitet. Vi vill poängtera att detta 

har beaktats och om det hade funnits mer tid och utrymme hade vi prioriterat denna oberoende 

variabel då vi såg en tydlig trend i vårt resultat. Likaså visade bakgrundsvariabeln ”ålder” också 

en tydlig trend där deltagarna i bemanningsgruppen dominerades av åldersområdet 16-25 år 

medans gruppen med direktanställda framförallt bestod av deltagare i åldrarna 36-45 år. Det var 

således en stor skillnad mellan gruppernas ålderskategorier och detta tror vi kan ha bidragit till 

att grupperna svarade som de gjorde. På så sätt hade en framtida intressant fråga kunnat vara om 

variabeln ålder har en inverkan på hur man upplever organisationsklimat, arbetsengagemang och 

organisatorisk kreativitet.  

Eftersom vi fick ett signifikant resultat beträffande arbetsengagemang mellan 

bemanningsanställda och direktanställda, att arbetsengagemanget är lägre hos inhyrd personal, 

hade det varit vidare intressant att undersöka vilken inverkan lågt arbetsengagemang har på 

organisationsfaktorer såsom t.ex. verksamheters framgång och ekonomi samt anställdas 

välbefinnande. Vi vill även belysa en annan möjlig aspekt, hur den inhyrde har hamnat på ett 

bemanningsföretag. Vi tror nämligen att studiens utfall kan ha påverkats av om man sökt sig 

”frivilligt” och aktivt till branschen eller varit ”tvungen” att söka sig till den. Därför hade det 

varit intressant att gå djupare in på området genom att i framtida studier ha med en 

bakgrundfråga såsom ”hur hamnade du i bemanningsbranschen?”.  

Slutligen tror vi att ett otroligt relevant ämne för framtida forskning hade kunnat vara hur 

man ska interagera direktanställda med bemanningsanställda inom organisationer på bästa sätt 

för att skapa bättre sammanhållning och relationer dem sinsemellan. Detta har kommit att 

intressera oss då vi bland annat har reflekterat över en kommentar i enkäten som är från en 

deltagare ”Det är otroligt dålig stämning mellan fastanställda och bemanningsanställda. Om 

man är fastanställd och har ett visst ansvar tar det emot att ens hälsa på de som jobbar på en 

"lägre nivå". Jag jobbar endast här för att få extra pengar, aldrig att jag hade velat jobba kvar 

här efteråt. De jobbar inte som de lär”. 
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4.9. Sammanfattning 

 Ett av studiens syfte var att undersöka om det fanns något samband mellan kreativt 

organisationsklimat, organisatorisk kreativitet och arbetsengagemang. Resultatet visade en stark 

korrelation mellan dessa tre variabler och därmed besvarades frågeställning 1, att det fanns ett 

samband. Ytterligare syften var att ta reda på om det fanns någon skillnad i upplevt 

organisationsklimat, organisatorisk kreativitet och arbetsengagemang beroende på om man var 

bemanningsanställd och inhyrd på ett kundföretag eller direktanställd av ett företag. En Multipel 

variansanalys (MANOVA) visade att det fanns en signifikant skillnad mellan 

bemanningsanställda och direktanställda gällande upplevt arbetsengagemang där direktanställda 

skattade högst, därmed bekräftades frågeställning 4. Testet visade däremot inga signifikanta 

skillnader mellan de två grupperna angående upplevt kreativt organisationsklimat och 

organisatorisk kreativitet. Därmed besvarades frågeställning 2 och 3. Resultatet bekräftas på 

många sätt av tidigare teorier men det fanns ingen tidigare forskning som kopplade ihop 

bemanningsbranschen med begreppen kreativitet och arbetsengagemang. Då 

bemanningsbranschen präglas av både fördelar och nackdelar resonerades det mycket kring hur 

dessa ligger som grund för resultatets utfall. Även framtida forskning presenterades då ett flertal 

andra faktorer kan ha haft en inverkan på resultatet.  
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