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ORGANISATORISKT ENGAGEMANG, ARBETSTRIVSEL OCH VÄLBEFINNANDE 
HOS BEMANNINGSPERSONAL* 

 
Mariette Wolfers 

 
Trots att bemanningsbranschen i Sverige ökat är kunskaperna om 
bemanningspersonal och deras speciella situation begränsade. Ett första 
syfte med studien var att undersöka om bemanningspersonal känner högre 
grad av organisatoriskt engagemang till bemanningsföretaget eller 
kundföretaget, då detta visat sig betyda mycket för viktiga beteenden hos 
tillfälligt anställda. Ett andra syfte var att undersöka om vissa utvalda 
variabler hade något samband med de anställdas välbefinnande, 
engagemang och arbetstrivsel. En webbenkät skickades ut till 138 
arbetstagare anställda på ett mindre bemanningsföretag i Stockholm. Det 
visade sig att deltagarna kände mer organisatoriskt engagemang gentemot 
kundföretaget. Analyserna visade även att socialt stöd och rollkonflikt 
predicerade välbefinnande. Anställningsbarhet, socialt stöd och 
anställningsotrygghet predicerade organisatoriskt engagemang gentemot 
kundföretaget, socialt stöd predicerade även engagemang till 
bemanningsföretaget. Samtliga fyra beroende variabler verkar vara av värde 
att undersöka i jakten på mer kunskap om tillfälliga anställningar. 

 
De senaste decennierna har en omstrukturering av anställningsformer tagit fart i de 
industrialiserade länderna. De mer traditionella heltids- och tillsvidareanställningarna har fått 
ge plats åt mer tillfälliga anställningsformer (McLean Parks, Kidder & Gallagher, 1998). 
Enligt Bernhard-Oettel (2008) har en ny värld av arbete utvecklats som karaktäriseras av mer 
flexibla och individualiserade anställningsformer. Denna trend har ökat i alla typer av 
verksamheter och yrken och ses som den viktigaste utvecklingen i modernt arbetsliv (De 
Cuyper, De Jong, De Witte, Isaksson, Rigotti & Schalk, 2008a). Det finns många orsaker till 
denna utveckling, för det första är företagen mer beroende av den globala marknaden idag. 
Detta medför att arbetsgivare måste möta utmaningarna som följer med den ökade globala 
konkurrensen (Sverke, Gallagher & Hellgren, 2000). För det andra vill företagen reducera 
kostnader och göra organisationen smalare genom att ha en del fast anställd personal och ta in 
tillfällig personal när efterfrågan är hög (Bellaagh & Isaksson., 1999). Sist men inte minst 
finns det arbetstagare som faktiskt söker en tillfällig anställning, kanske för att de har 
specialiserad kunskap och vinner mer ekonomiskt på att vara konsulter istället för fast 
anställda eller för att de helt enkelt tycker att en tillfällig anställning passar deras livsstil 
(Gallagher & Sverke, 2005).  
 
I Sverige ökade olika former av tillfälliga anställningar efter en avreglering av den statliga 
arbetsförmedlingens monopol 1992. Framförallt har en ökning av bemanningsföretag skett 
(Bellaagh & Isaksson, 1999). Bemanningsbranschen hyr ut personal inom många olika yrken, 
exempelvis lager, IT, ekonomi och finans. Branschen gav år 2006 arbete åt cirka 39500 
personer, att det är stor personalgenomströmning i branschen gjorde att ca 100 000 personer 
arbetade inom den någon gång under 2006. Idag finns cirka 500 bemanningsföretag, där 
några få större dominerar. Bemanningsbranschen i Sverige är jämfört med andra större 
europeiska länder och USA fortfarande relativt liten (Unionen, 2008) men mycket talar för att 
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branschen kommer att fortsätta expandera. Detta i och med att efterfrågan är stor och 
bemanningsföretagen innehar personal med spetskompetens och kan erbjuda kompetent 
arbetskraft fort (Bellaagh & Isaksson, 1999).  
 
I denna strävan efter flexibilitet tros en mix av fasta och tillfälliga anställningskontrakt vara 
en fördel och ingår numera i många företagsstrategier (Nollen, 1996). Däremot kan ett 
tidsbegränsat kontrakt leda till mindre säkerhet och mer press för den anställde (Bernhard-
Oettel, 2008). Följaktligen har tillfälliga anställningar förmodats leda till stress som i sin tur 
leder till sämre hälsa och välbefinnande (Beard & Edwards, 1995). Här är resultaten 
inkonsekventa, vilket kan bero på att tillfälligt anställda är en mycket heterogen grupp. 
Individuella skillnader och uppfattningar är avgörande för om anställningen blir positiv eller 
negativ (Bernhard-Oettel, Isaksson & Bellaagh, 2008). Arbetstagares känslor, tankar och 
handlingar påverkas av den organisation de arbetar i och de i sin tur påverkar organisationen, 
därför är det förutom att de känner välbefinnande viktigt att de trivs på sitt arbete. Locke 
(1976, refererat i Brief & Weiss, 2002) definierade begreppet arbetstrivsel som ”ett behagligt 
eller positivt känslomässigt tillstånd som är resultatet av uppskattning för sitt arbete eller sina 
arbetserfarenheter”. Detta innebär att arbetstrivsel ses som en emotionell reaktion på 
individens arbete (Brief & Weiss, 2002). Mycket av forskningen har visat att arbetstrivseln 
hos tillfälligt anställda är relativt låg och i en litteraturgenomgång visade det sig att en 
övergång från en tillfällig till en fast anställning ökade arbetstrivseln (De Witte & Näswall, 
2003). Däremot visar nyare forskning på att tillfälliga arbetstagare som har det typ av 
anställningskontrakt de föredrar, trivs bättre på arbetet än de som inte har det (Guest, 2004). 
Det är viktigt att få kunskap om tillfälligt anställdas välbefinnande och trivsel på arbetet, då 
de är viktiga komponenter för organisationens effektivitet (De Witte, 1999).  
 
Bemanningspersonal står inför en speciell situation, inte bara när det kommer till 
välbefinnande och attityder till arbetet, utan även då de befinner sig i en relation till flera 
arbetsgivare, kundföretaget och bemanningsföretaget. Detta har visat sig vara förvirrande för 
den anställde. Vissa ser bemanningsföretaget som sin arbetsgivare medan andra ser 
kundföretaget som sin fasta referenspunkt (Coyle-Shapiro & Morrow, 2005). Även här är 
tidigare forskning i ämnet inkonsekvent, det finns empiri som säger att arbetstagarens 
engagemang ligger hos en av arbetsgivarna och det finns även de som hävdar att 
engagemanget ligger hos båda. Denna typ av relation till flera arbetsgivare har både positiva 
och negativa konsekvenser. Det antas att engagemang till ett företag även gynnar det andra 
företaget, däremot kan kraven på individen från två olika arbetsgivare leda till en inre konflikt 
vilket ger negativa påföljder (Mc Lean Parks et al., 1998).  
 
Forskningen om tillfälliga anställningar och hur dessa påverkar individen är inkonsekvent. 
För att både företag och arbetstagare ska få ut det mesta av denna typ av anställning krävs det 
att kunskapen om dem ökar. Denna studie har två övergripande syften. Det första är att 
undersöka om bemanningspersonal känner mer organisatoriskt engagemang till kundföretaget 
än till bemanningsföretaget. Ett andra syfte är att testa ett antal relevanta variabler och hur de 
relateras till bemanningspersonals arbetstrivsel, välbefinnande och organisatoriska 
engagemang gentemot kund- respektive bemanningsföretag. För att kunna besvara dessa 
syften kommer ett antal hypoteser att utvecklas och testas.  
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Tillfälliga anställningsformer  
 
Organisationer anställer personal tillfälligt genom så kallade bemanningsföretag. Dessa 
förmedlar arbetskraft för en bestämd tid. Arbetstagaren arbetar för kundföretaget men får lön 
och är anställd av bemanningsföretaget (Sverke et al., 2000). I och med den växande 
komplexiteten på arbetsmarknaden de senaste decennierna har tillfälliga anställningar ökat, 
vilket även föranlett att forskningen om olika kategorier av tillfälliga anställningar ökat. Trots 
denna forskning finns ingen allmängiltig definition av fenomenet. Detta kan bero på att det 
finns så många olika typer av tillfälliga anställningar med variationer i varje typ (McLean 
Parks et al., 1998). I själva verket är alla anställningar mer eller mindre temporära men ett 
krav är att en tillfällig anställning ska vara för en bestämd, uttalad tid (Sverke et al., 2000).  
 
Trots att det inte finns någon vedertagen begreppsförklaring gör McLean Parks et al. (1998) 
ett försök till en grundläggande generell definition: ”den tillfälligt anställda arbetsstyrkan 
består av alla arbetstagare som inte har varken en outtalad eller uttalad överenskommelse om 
att deras anställning är kontinuerlig eller tillsvidare, vilket förmodas ge tillfredsställande 
prestationer hos både individen och organisationen” (McLean Parks et al. 1998, s.701). Det är 
viktigt att skapa en vedertagen definition av tillfälliga arbeten eftersom det behövs en generell 
kategorisering att utgå ifrån då det gäller teori och forskning. Däremot kan en definiering av 
nya kategorier även bidra till vissa problem. Det finns så många olika typer av tillfälliga 
anställningar och att dessa ständigt ökar innebär att det blir svårare att jämföra och 
generalisera mellan olika anställningsformer, exempelvis gamla och nya. Detta kan i sin tur 
leda till att en kategorisering blir ineffektiv och istället hämmar kunskap. Ett sätt att undvika 
denna tolkningssvårighet är att undersöka de olika typerna av anställningar utifrån det 
psykologiska kontraktet, som innebär de förväntningar som finns mellan arbetsgivare och 
arbetstagare på både ömsesidiga skyldigheter som rättigheter. Dessutom är det av vikt att ta 
hänsyn till hur den tillfälligt anställde upplever sina anställningsförhållanden, då dessa 
upplevelser kan variera från person till person (McLean Parks et al. 1998).  
 
Gruppen tillfälligt anställda delas i Gallagher och Sverkes (2005) kategorisering in i tre 
undergrupper. Det finns arbetstagare som anställs för en bestämd tid via ett 
bemanningsföretag som förmedlar arbetskraft till ett annat företag. Här utförs arbetet hos 
kundorganisationen men arbetstagaren är anställd och får lön av det förmedlande företaget, 
alltså bemanningsföretaget. I den andra undergruppen är arbetstagarna anställda direkt av 
företaget, från företagets eget register och får jobba när organisationen är i behov av extra 
arbetskraft. Utöver dessa två undergrupper finns det även konsulter som är egna företagare 
och specialister inom sitt område. De tas in av företag då de behöver specialistkompetens 
inom ett visst område, exempelvis It-frågor (Gallagher & Sverke, 2005). Denna studie 
koncentreras till den förstnämnda typen av tillfälliga anställningar. Bemanningspersonal eller 
uthyrd medarbetare används som en tillfällig tillgång i kundföretagets normala verksamhet 
för att underlätta vid hög arbetsbelastning, vikariat eller då kunden inte besitter den 
kompetens som behövs (Unionen, 2008). Att använda sig av tillfällig personal förmodas 
sänka arbetskostnader och minska rekryteringskostnader för korttidsanställningar (Biggs, 
Burchell & Millmore, 2006). Dessutom innebär organisationernas anlitande av tillfällig 
personal att de kan vara flexibla utan att det innebär anställning och uppsägning av 
långtidsanställda (Bellaagh & Isaksson, 1999).  
 
Flexibilitet är en viktig faktor när det gäller den nya arbetsmarknaden och ökningen av 
tillfälliga anställningar. Flexibilitet har många olika innebörder. Ett sätt att definiera termen 
är att ta hänsyn till flexibilitet på makro- respektive mikronivå, där makro innefattar 
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flexibilitet på arbetsmarknadens högsta nivå, exempelvis staten, och mikro berör flexibilitet 
för arbetsgivare och arbetstagare. På makronivå innefattar flexibilitet exempelvis rörlighet i 
arbetskraft mellan olika regioner och industriella områden. På mikronivå innebär flexibilitet 
vad arbetsgivaren har för avsikter med flexibiliteten. Det kan vara att ta in tillfällig personal 
för att möta företagets behov, att effektivisera arbetet genom att organisera arbetskraften på 
ett bättre sätt eller att använda sig av arbetstagare som inte befinner sig på den ”normala” 
arbetsplatsen för att reducera kostnader. Viktigt är att det finns en balans där såväl 
arbetsgivare som arbetstagare gynnas av flexibiliteten. Häri har företagsledningen det största 
ansvaret då det krävs klara policys om flexibilitet baserade på en dialog mellan arbetsgivare 
och arbetstagare. (Reilly, 1998). 
 
Organisatoriskt engagemang1 till kund- eller bemanningsföretag 
 
Bemanningspersonal befinner sig i en triangulär relation där det uppstår två olika fokus för 
deras engagemang, ett för organisationen de är anställda av (bemanningsföretaget) och ett för 
organisationen där de arbetar (kundföretaget). Engagemanget till kundorganisationen kan 
vara svårt att mäta eftersom den tillfälligt anställde flyttar från en kundorganisation till en 
annan (Gallagher & Sverke., 2005). Följaktligen vet forskarna fortfarande inte så mycket om 
bemanningspersonals engagemang och det krävs mer forskning inom området.  
 
Organisatoriskt engagemang innebär arbetstagarens anknytning till sin arbetsgivare 
(Gallagher & Sverke, 2005). Denna studie kommer att fokusera på Allen & Meyers (1990) 
attitydrelaterade affektiva engagemang som reflekterar en arbetstagares emotionella relation 
till organisationen. Allen och Meyer (1990) föreslog tre generella komponenter av 
attitydrelaterat engagemang. Den första är affektivt engagemang till organisationen, som 
innebär individens identifikation och anknytning till organisationen. Den andra, pågående 
engagemang till företaget, innebär hur mycket individen upplever att denne förlorar på att 
lämna organisationen (exempelvis pension). Den sista komponenten, normativt engagemang 
till organisationen, innefattar arbetstagarens känsla av skyldighet att stanna i organisationen. 
Affektivt engagemang är den mest framträdande komponenten i organisatoriskt engagemang, 
vilken innebär att individen identifierar sig med, är involverad i och tycker om att vara 
medlem i organisationen. 
 
Enligt en studie av Liden, Wayne, Kraimer och Sparrowe (2003) där de använde sig av Social 
utbytesteori för att predicera affektivt engagemang, utvecklar tillfälligt anställda engagemang 
till både arbetsgivare och kundföretag. Då en tillfälligt anställd känner stöd från en partner 
(här organisationen) ger de tillbaka i form av att utveckla sitt engagemang till företaget. 
Således innebär detta att arbetstagare inte bara kan utveckla engagemang till endast en av sina 
arbetsgivare, utan det handlar mycket om vad individen känner att den får tillbaka (Coyle-
Shapiro & Morrow, 2006). McLean Parks et al. (1998) menar att engagemang till en 
arbetsgivare automatiskt ”spiller över” till den andra arbetsgivaren, vilket innebär att 
engagemanget ökar.  
 
Fastän bemanningsföretaget ses som den regelrätta arbetsgivaren ligger många 
organisationsvariabler som förknippas med organisatoriskt engagemang utanför deras 
kontroll. Dessa organisationsvariabler ligger istället hos kundföretaget, exempelvis 
                                                
1 Termen organisatoriskt engagemang ersätter det engelska begreppet organizational commitment i denna 
studie. Det finns ingen svensk direktöversättning av organizational commitment men en översättning av 
commitment till engagemang har tidigare använts i Bellaagh och Isaksson (1999). 
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uppgiftsansvar, övervakning och kontakt med medarbetare (Gallagher & McLean Parks, 
2001). Då bemanningspersonal verkställer sina arbetsuppgifter hos kundföretaget och det är 
även i denna relation den vardagliga övervakningen av arbetstagaren sker (Gallagher och 
McLean Parks, 2001) borde bemanningspersonal ha högre organisatoriskt engagemang till 
kundföretaget. Studier av Benson (1998) har visat att bemanningspersonal utvecklar 
engagemang till båda sina arbetsgivare men att de har högre organisatoriskt engagemang till 
kundföretaget. 
 

Hypotes 1: Bemanningspersonal känner högre grad av affektivt engagemang till 
kundföretaget än till bemanningsföretaget 

 
Faktorer som predicerar organisatoriskt engagemang, välbefinnande och arbetstrivsel 

 
De tre första prediktorerna, frivillighet, anställningsbarhet och socialt stöd från 
arbetskamrater presenteras som positiva variabler och de tre sista prediktorerna, 
anställningsotrygghet, rollkonflikt och måloklarhet, ses som negativa variabler. Denna 
uppdelning görs efter vilken typ av innebörd variablerna har.   
 
Frivillighet Trots att det idag utförs relativt mycket studier om tillfälliga anställningar 
konstaterar De Cuyper et al. (2008a) i sin litteraturgenomgång att senare forskning inom 
området har börjat rikta in sig på faktorer som kan balansera upp de negativa aspekterna av 
tillfälliga anställningar för arbetstagaren. En sådan faktor är frivillighet i anställningen. 
Individer väljer en tillfällig anställning av olika anledningar. Dessa olika motiv kan delas in i 
frivilliga eller ofrivilliga, beroende på individens upplevda valmöjlighet i 
anställningssituationen (Tan & Tan, 2002). Frivillighet innebär att en arbetstagare har valt ett 
arbete denne vill ha, kanske hade personen fler arbeten att välja mellan eller så föredrar hon 
en tillfällig anställning för att det passar hennes livssituation (Mc Lean Parks et al., 1998). De 
som sökt sig till en tillfällig anställning, exempelvis inom bemanningsbranschen, eftersom de 
inte har några andra alternativ eller för att undvika arbetslöshet har haft ofrivilliga motiv till 
anställningen. Dessa motiv pekar på att faktorn frivillighet har en avgörande betydelse för 
vilken inställning till sitt arbete arbetstagaren har (Bernhard-Oettel, 2008). 
 
Vad gäller frivillighet och organisatoriskt engagemang menar Mc Lean Parks et al. (1998) att 
om arbetstagaren har valt sitt arbete med frivilliga motiv kommer denne att känna mer 
engagemang till organisationen och identifiera sig mer med företaget och dess värden. Alltså 
betyder det att tillfälligt anställda inte nödvändigtvis upplever mindre engagemang till 
organisationen än fast anställda, utan det beror på hur frivillig och därmed hur mycket 
kontroll över anställningen arbetstagaren känner att den har (Bernhard-Oettel, 2008). 
 
Frivillighet och ofrivillighet kan relateras till ökat välbefinnande och positiva attityder till 
arbetet men även en ökad känsla av press. I en studie av Bernhard-Oettel et al., (2008) visade 
det sig att de som har en tillfällig anställning på ofrivilliga motiv har den mest problematiska 
situationen vad gäller välbefinnande. Dessutom menar Bellaagh och Isaksson (1999) att de 
som ser sin anställning som ofrivillig tenderar att ha lägre arbetstrivsel än de som ser sin 
anställning som frivillig. Däremot antas det att om individen valt en tillfällig anställning efter 
frivilliga motiv får denne en känsla av kontroll över sitt liv och sin karriär som leder till bättre 
hälsa och välbefinnande (Krausz, 2000). Detta överensstämmer även med forskning av 
frivillighet och attityder till arbetet. I en studie av Aronsson och Göransson (1999) framkom 
att om individen hade det kontrakt den ville så hade det inte så stor betydelse om 
anställningen var tillfällig eller inte. Detta stärktes av en europeisk studie som visade att fast 
anställda hade högst arbetstrivsel, på andra plats kom de tillfälligt anställda som upplevde sin 
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anställning som frivillig och minst arbetstrivsel upplevde de tillfälligt anställda som ansåg att 
de hade en ofrivillig anställning (Guest, 2004). Att vara tillfredsställd med sitt arbete hänger 
samman med generell hälsa, välbefinnande och positiva attityder gentemot arbetet. Dessutom 
är det ett avgörande skäl för att vara kvar i en anställning (Bellaagh & Isaksson, 1999). 
 

Hypotes 2: Frivillighet har ett positivt samband med högre grad av välbefinnande 
(H2a) och frivillighet har ett positivt samband med arbetstrivsel (H2b). 

 
Graden av frivillighet att ta ett visst arbete är en av de starkaste källorna till varför 
forskningen om tillfälligt anställda är så inkonsekvent (De Cuyper et al. 2008a; Mc Lean 
Parks et al., 1998).  
 
Anställningsbarhet Med anställningsbarhet menas att arbetstagaren idag har fått mer frihet 
och autonomi gentemot organisationen. Individen ser sin kompetens och sitt oberoende som 
en anställningsbarhet (Guest, 2004). En definition av begreppet lyder ”individens uppfattning 
om sina möjligheter att få ett nytt arbete” (Berntson, Sverke & Marklund, 2005) och relateras 
till arbetstagarens förmåga att röra sig självständigt på arbetsmarknaden och inse sin potential 
i arbetet. Anställningsbarhet gör att individen får en känsla av att ha kontroll över sin karriär, 
särskilt när det gäller tillfälligt anställda. De som har en mix av relevanta erfarenheter, 
färdigheter och kunskap samt ett stort socialt nätverk känner mycket kontroll och hög 
anställningsbarhet. Detta kan leda till en bättre hälsa och välbefinnande. Däremot de tillfälligt 
anställda som inte besitter dessa färdigheter eller det sociala nätverket kan känna låg 
anställningsbarhet. Detta kan i sin tur medföra att den anställde känner anställningsotrygghet 
och därmed sämre hälsa och välbefinnande. Hög anställningsbarhet innebär att tillfälligt 
anställda har fler arbetsalternativ att välja mellan vilket medför en ökad arbetstrivsel. (De 
Cuyper, Bernhard-Oettel, Berntson, De Witte & Alarco, 2008b) Jämfört med tillfälligt 
anställda söker fast anställda kontroll över sina karriärer i det företag de arbetar och inte i 
anställningsbarheten, detta föranleder att relationen mellan anställningsbarhet och 
arbetstrivsel är starkare hos tillfälligt jämfört med fast anställda (De Cuyper, Notelaers & De 
Witte, 2009).  
 
Vad gäller anställningsbarhet och organisatoriskt engagemang kan denna förklaras genom det 
psykologiska kontraktet, vilket innebär det ömsesidiga utbytet mellan arbetstagare och 
arbetsgivare. Arbetsgivaren förväntar sig en bra prestation från arbetstagaren i utbyte mot en 
marknadsriktig lön och tvärtom. Det psykologiska kontraktet innebär att individen ensam 
ansvarar över sin karriär och faktorer kring denna. Här är anställningsbarhet en typ av utbyte, 
resurs som arbetstagaren tar med sig in i anställningsrelationen, och hon förväntar sig att bli 
belönad på rätt sätt. Det kan vara belöningar som högre lön och möjligheter till högkvalitativa 
jobb. Utbytet kan upplevas som orättvist hos arbetstagare med hög anställningsbarhet, 
exempelvis en uppfattning om att lönen är för dålig, vilket leder till en kränkning av 
arbetstagarens psykologiska kontrakt. Detta i sin tur innebär att arbetstagaren känner sig 
orättvist behandlad varpå det affektiva engagemanget till organisationen minskar. En 
arbetstagare med låg anställningsbarhet däremot upplever inte sin relation som orättvis då de 
anser att arbetet passar dem och de är glada att de har ett jobb över huvudtaget (De Cuyper et 
al., 2009).  
 

Hypotes 3: Anställningsbarhet har ett positivt samband med arbetstrivsel (H3a) och 
organisatoriskt engagemang (H3b). 
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Socialt stöd Socialt stöd från arbetskamrater syftar till funktionen och kvalitén i en social 
relation, så som upplevd tillgänglighet till att få hjälp eller stöd. Socialt stöd uppkommer 
genom en interaktion och kan relateras till altruism, en känsla av skyldighet och 
uppfattningen av ömsesidighet (Schwarzer & Knoll, 2007). När det gäller socialt stöd på 
arbetsplatsen relateras fenomenet till sociala relationer på jobbet och till möjligheterna att ha 
något att säga till om på arbetsplatsen (De Witte & Näswall, 2003). Eftersom tillfälligt 
anställda inte tillhör kärngruppen (Sverke et al., 2000) av anställda i organisationen antas det 
sociala stödet från kollegor vara svagare (De Witte & Näswall, 2003). Det har även visats i en 
studie av Aronsson, Gustafsson och Dallner (2002) att tillfälligt anställda upplevde mindre 
socialt stöd från både chefer och arbetskamrater än tillsvidare anställda. 
 
Bemanningspersonal möter ideligen nya människor samtidigt som de sällan hinner etablera 
några längre och djupare relationer med vare sig andra inhyrda medarbetare, 
personalansvariga eller personal på kundföretaget. Att inte kunna etablera några långvariga 
relationer på arbetsplatsen och att inte känna någon tillhörighet är påfrestande för många 
inom bemanningsbranschen (Bellaagh & Isaksson, 1999). Forskning i ämnet visar även att 
tillfälligt anställda ges färre tillfällen att medverka och att de inte tillfrågas lika mycket som 
fast anställda, detta leder till att det blir svårare för dem att påverka i organisationens 
beslutsprocesser (Schwarzer & Knoll, 2007). Även stöd och sociala kontakter från 
uthyrningsföretaget är en viktig faktor för den tillfälligt anställdes arbetstrivsel (Bellaagh & 
Isaksson, 1999). Studier visar att socialt stöd spelar en nyckelroll i att hantera stress och 
bidrar till positiva effekter på individers hälsa och känslor. Socialt stöd kan öka en individs 
självkänsla när det gäller att möta utmaningar och att komma över motgångar. Speciellt gäller 
detta då den som står för det sociala stödet möter samma press och också måste bevisa sin 
kompetens (Schwarzer & Knoll, 2007). 
 

Hypotes 4: Socialt stöd från arbetskamrater relaterar positivt till välbefinnande (H4a) 
och organisatoriskt engagemang (H4b). 

 
Rollkonflikt och måloklarhet Att tillfälliga anställningar skulle vara negativa kan förklaras 
utifrån teorier om arbetsrelaterad stress. Dessa menar att en tillfällig anställning medför 
svårare arbetsförhållanden för arbetstagaren som kan leda till anspänning och stress. Här 
ligger fokus på arbetsinnehåll som innebär måloklarhet och rollkonflikt. Rollkonflikt har 
definierats som ”ett negativt rolltillstånd där två eller fler förväntningar läggs på en anställd 
på så sätt att om denne tillgodoser det ena kravet är det omöjligt att samtidigt tillgodose det 
andra” (Rizzo, House, Lirtzman, 1970). Då tillfälligt anställda ofta byter organisation måste 
de hela tiden anpassa sig till nya situationer och roller. Rollkonflikt innebär att kraven och 
förväntningarna på en individ är inkonsekventa, då kan denne känna stress, missnöje och 
även bli mindre effektiv än om förväntningarna inte var i konflikt. Tidigare forskning har 
visat att rollkonflikt leder till stress och minskad arbetstrivsel (Foote, Seipel, Johnson & 
Duffy, 2005). Måloklarhet innebär brist på nödvändig information om en position i en 
organisation, vilket även det gör att individen blir missnöjd med sin roll, känner ångest och 
därför presterar sämre (Rizzo et al., 1970).  
 
Som nämnts ovan befinner sig tillfälligt anställda oftast inte så länge på en och samma 
arbetsplats vilket innebär att de ständigt måste lära sig nya arbetssätt och organisationer. 
Detta leder ofta till rollkonflikt och sämre välbefinnande. Generellt sett så går alla nya 
medarbetare igenom en fas av måloklarhet och rollkonflikt, denna oklarhet reduceras med 
tiden då arbetstagaren får erfarenhet och träning inom organisationen. Detta upplever inte 
alltid tillfälligt anställda då de ofta befinner sig i nya roller och kontinuerligt måste lära sig 
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om organisationen och jobbet, vilket gör att dessa arbetstagare lider mer av rollkonflikt och 
måloklarhet än exempelvis fast anställda (Gallagher & Sverke, 2000).  
 

Hypotes 5: Rollkonflikt har ett negativt samband med välbefinnande (H5a) och 
arbetstrivsel (H5b).  
 

Bemanningspersonal kan även uppleva rollkonflikt i och med att de har två olika arbetsgivare 
som kräver olika saker och har olika förväntningar, vilket i sin tur kan innebära sämre 
självförtroende, minskad trivsel och motivation hos den anställde (Mc Lean Parks et al., 
1998).  
 
Anställningsotrygghet Ytterligare en negativ faktor som förknippas med minskat 
välbefinnande och arbetstrivsel är anställningsotrygghet (De Witte & Näswall, 2003; Sverke, 
Hellgren & Näswall, 2002). Som nämnts tidigare betyder tillfälliga anställningar flexibilitet 
för företagen men för arbetstagaren kan en sådan typ av anställning innebära mer krav i form 
av anställningsotrygghet (De Witte, 1999). De som har ett tillfälligt kontrakt känner högre 
anställningsotrygghet, minskade tillfällen för karriärutveckling och minskad identifikation 
med organisationen (Guest, 2004). Dessutom ses denna variabel som den mest framträdande 
faktorn när det kommer till tillfälliga anställningar (Polivka & Nardone, 1989). 
Anställningsotrygghet har definierats på många sätt, ett av dessa är, den ”anställdes oro över 
den framtida varaktigheten av sitt jobb” (Van Vuuren & Klandermans, 1990, s.133). Denna 
definition gör det lättare att förstå varför anställningsotrygghet leder till sämre välbefinnande 
och arbetstrivsel. Följaktligen är anställningsotrygghet en subjektiv uppfattning om hur 
individens framtid ser ut vad gäller arbete. Anställningsotrygghet relateras till den stressfyllda 
uppfattningen att det finns en risk för att förlora sitt arbete (Sverke et al., 2002). Två faktorer 
som bidrar till denna otrygghet är oförutsägbarhet och brist på kontroll. Med oförutsägbarhet 
menas brist på tydlighet om framtiden och brist på kunskap om vilka förväntningar och 
beteenden arbetstagaren ska anta. Bristen på kontroll eller känslan av maktlöshet anses av 
många vara kärnan i anställningsotrygghet (De Witte, 1999).  
 
När det kommer till anställningsotrygghet och organisatoriskt engagemang finns det teorier 
som menar på att arbetsgivarna inte engagerar sig tillräckligt i tillfälligt anställda för att de 
ska utveckla organisatoriskt engagemang och lojalitet till företaget. Brist på dessa 
investeringar hos arbetstagaren kan leda till stress och sämre välbefinnande som i sin tur även 
kan hänga samman med negativa konsekvenser för företaget (De Witte & Näswall, 2003).  

 
Hypotes 6: Anställningsotrygghet har ett negativt samband med välbefinnande (H6a) 
och med organisatoriskt engagemang (H6b).  

 
Bakgrundsfaktorer Det är trots ovannämnd forskning svårt att dra några konkreta slutsatser 
av forskningen på tillfälligt anställda och deras organisatoriska engagemang, välbefinnande 
och arbetstrivsel av främst två olika anledningar, för det första finns det så många olika typer 
och variationer av tillfälliga anställningar och för det andra så spelar varje människas 
erfarenheter och förväntningar in på hur de värderar sin arbetssituation (De Cuyper et al., 
2008). Således är ett bra sätt att skilja individer åt genom att se till deras bakgrund. Speciellt 
hos tillfälligt anställda varierar faktorer som ålder, kön, familjesituation och utbildning 
mycket (Di Natale, 2001). Individer med tillfälliga anställningar har tidigare antagits vara 
yngre, mindre utbildade och kvinnor, de har även antagits ha lågavlönade arbeten och arbeten 
inom administration och service (Nollen 1996). En del av detta tros fortfarande gälla men nu 
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har forskarna börjat uppmärksamma att det är stora skillnader mellan de som arbetar med 
tillfälliga kontrakt (Di Natale, 2001).  

Metod 
 
Undersökningsdeltagare och procedur 
 
Datainsamlingen genomfördes på ett mindre bemanningsföretag i Stockholm i april. De hade 
vid tillfället för studien 138 aktiva bemanningskonsulter (som företaget benämner sin 
personal). Detta innebar att 138 webbenkäter skickades ut till konsulternas email-adresser 
erhållna från bemanningsföretaget. Denna enkät innefattade även en årlig 
”konsultundersökning” från bemanningsföretaget som fokuserade på arbetstagarens 
upplevelse av rekryteringsprocessen, bemanningsföretaget och procedurer kring sin 
anställning. I detta email fanns en kort presentation av enkäten och vad den gick ut på, en kort 
förklaring av vem som utförde den samt en länk till enkäten. Då arbetstagaren klickade på 
länken till enkäten kom en första sida upp med ytterligare anvisningar och vilka etiska 
principer som var gällande för just den enkäten. Två påminnelser via email gick ut till 
samtliga som ej svarat, varav det sista kommunicerade ett slutdatum och en sluttid för 
besvarande av enkäten. Då tiden för enkäten gått ut hade 101 personer besvarat 
frågeformuläret vilket innebar en svarsfrekvens på 73 procent. Dock sjönk svarsfrekvensen 
till 56 procent (77 personer) då de ofullständigt ifyllda enkäterna tagits bort. Urvalet bestod 
av 45 procent kvinnor och medelåldern var 35 år. Vad gällde arbetstid hade 53 procent arbetat 
för bemanningsföretaget mer än 6 månader. De som hade en universitetsutbildning som sin 
högsta avslutade utbildning stod för 44 procent av urvalet och de som hade en 
gymnasieutbildning som sin högsta avslutade utbildning stod för 43 procent.  
 
Mätinstrument 
 
De frågor som behandlade bemanningsföretaget författades av företaget själv. De frågor som 
berörde denna uppsats togs mestadels från en kodlista som använts i fyra studier av 
arbetsmiljö och engagemang i vården (Sverke & Öhrming, 2001). Vissa frågor modifierades 
genom att ändra benämningen sjukhus till bemanningsföretagets namn och uppdragsgivare. 
Alla positiva och negativa variabler utom två mättes med en fem-gradig Likertskala (1, 
stämmer inte alls, till 5, stämmer helt). De två undantagen var svarsskalan till ”General 
Health Questionnaire” som bestod av en fyragradig skala, där 1, aldrig och 4, alltid och 
variabeln frivillighet mättes av en fråga med endast två svarsalternativ.  
 
En faktoranalys gjordes för att fastställa att frågorna i respektive mått mätte samma sak, det 
vill säga ”principal axis factoring” med egenvärde >1 och oblik rotering. Reliabiliteten 
analyserades och även reliabilitetskoefficienterna redovisas i tabell 1. Överlag var 
reliabiliteten god, det vill säga att Chronbach’s alpha översteg .70. Eftersom variabeln 
frivillighet var dikotom (den hade endast två av varandra uteslutande svarsalternativ) var det 
väsentligt att se till medelvärdet. Det visade sig att 39,5 procent uppfattade sin anställning 
som frivillig och 58 procent såg sin anställning som ofrivillig. 
 
De beroende variabler som användes var organisatoriskt engagemang gentemot kund- 
respektive bemanningsföretag, välbefinnande och arbetstrivsel. Organisatoriskt engagemang 
mättes med hjälp av åtta översatta frågor av Allen och Meyers (1990) affektiva 
organisatoriska engagemang. Frågorna hämtades från en kodmall för en studie om lön, 
arbetsvillkor och välbefinnande. De åtta frågorna ställdes först angående de anställdas 
organisatoriska engagemang till bemanningsföretaget, exempelvis ”Jag känner verkligen att 
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bemanningsföretagets problem är mina problem”, sedan ställdes samma åtta frågor angående 
organisatoriskt engagemang till nuvarande kundföretag, ”Jag känner verkligen att det 
nuvarande kundföretags problem är mina problem”. Välbefinnande mättes med hjälp av 
Goldbergs (1978) översatta ”General Health Questionnaire,” där det ingick 12 frågor om hur 
individen känt sig de senaste veckorna (ex. ”Har du de senaste veckorna kunnat koncentrera 
dig på vad du gör?”). Arbetstrivsel mättes med tre frågor av Hellgren, Sjöberg och Sverke 
(1997)). Exempelvis var första frågan ”Jag känner att jag trivs på mitt arbete”. 
 
De positiva variabler som mättes var frivillighet, socialt stöd från arbetskamrater och 
anställningsbarhet. De negativa variabler som mättes var arbetsotrygghet, måloklarhet och 
rollkonflikt. Faktorn frivillighet mättes med frågan ”Varför har du valt att arbeta som konsult 
åt ”bemanningsföretagets namn” på denna fråga fanns två svarsalternativ; 1. ”Jag har inte 
funnit ett mer permanent arbete som motsvarar mina kvalifikationer” och 2. ”Tidsbegränsat 
arbete passar mig bäst, av personliga, yrkesmässiga eller ekonomiska skäl”. Socialt stöd från 
arbetskamrater mättes med tre påståenden av Caplan, Cobb, French, Harrison och Pineau 
(1975), där den första löd ”Jag brukar få hjälp av mina kollegor när något behöver göras 
snabbt”. Variabeln Anställningsbarhet mättes med fyra påståenden, exempelvis ”Den 
yrkeskompetens jag besitter är efterfrågad av arbetsgivarna”. Både mätinstrumenten till 
frivillighet och anställningsbarhet togs från Berntson et al. (2005). Anstälningsotrygghet 
mättes med tre påståenden för kvantitativ otrygghet i anställningen (Hellgren, Sverke & 
Isaksson., 1999). Exempelvis var det första påståendet ”Jag känner mig orolig för att bli 
uppsagd”. Måloklarhet mättes med hjälp av fyra påståenden (exempelvis ”Jag vet vilket 
ansvarsområde jag har i mitt arbete”). Dessa påståenden var ett mätinstrument från Rizzo et 
al. (1970). Rollkonflikt mättes av fem påståenden, även de var översatta och omgjorda utifrån 
Rizzo et al. (1970). Ett av påståendena löd; ”Jag får motstridiga uppgifter av två eller flera 
personer i mitt arbete”.  
 
De bakgrundsvariabler som mättes i korrelationerna var ålder, arbetstid i 
bemanningsföretaget, tid i senaste uppdrag och vilken grad av utbildning individen hade. Alla 
bakgrundsvariabler utom tid i senaste uppdrag togs sedan med i regressionerna. 
 

Resultat 
 
För att analysera om bemanningspersonalen kände mer engagemang till kundföretaget än till 
bemanningsföretaget (hypotes 1) gjordes ett T-test. Här jämfördes medelvärden från de två 
mätningarna av organisatoriskt engagemang till kund- respektive bemanningsföretag. T-testet 
gav stöd för hypotesen, det vill säga att deltagarna kände mer engagemang till kundföretaget 
(t=-6.27,p<.001). Medelvärdet för organisatoriskt engagemang gentemot kundföretaget var 
3.53 (SD=0,74) och gentemot bemanningsföretaget var det 2.99 (SD=0,80) Alltså visade detta 
på en medelvärdesskillnad på 0.54.  
 
Regressioner 
 
Fyra hierarkiska multipla regressionsanalyser utfördes för att se vilka prediktorer (oberoende 
variabler) som hade betydelse för arbetstrivsel, välbefinnande, organisatoriskt engagemang till 
kund- respektive bemanningsföretag. Regressionsanalyserna gjordes för att se vilka 
prediktorer som har betydelse för de fyra beroende variablerna när hänsyn tas till övriga 
prediktorer. Dessa analyser gjordes för att se om stöd kunde ges åt de hypoteser denna studie 
ämnat att undersöka. Variablerna analyserades i tre steg. I steg ett undersöktes 
bakgrundsvariablerna ålder, utbildning och anställningstid på bemanningsföretaget. I steg två 
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undersöktes de positiva variablerna anställningsbarhet, socialt stöd från arbetskamrater och 
frivillighet. I det tredje, och sista steget, undersöktes de negativa variablerna, dessa var 
anställningsotrygghet, rollkonflikt och måloklarhet. Se resultaten i Tabell 1 nedan.  
 
I steg ett i den första analysen visade det sig att bakgrundsvariablerna ålder, anställningstid 
och utbildning förklarade 16 procent av variansen i arbetstrivsel. Resultatet visade att ålder 
och utbildning hade signifikant positiva samband med arbetstrivsel medan anställningstid inte 
var relaterat till arbetstrivsel. Ju äldre bemanningspersonalen var desto högre arbetstrivsel 
hade de (β=.22.p<.05), dessutom hade de med en universitetsexamen högre arbetstrivsel än de 
som inte hade en sådan examen (β=.28.p<.01). När anställningsbarhet, socialt stöd och 
frivillighet, lades till i steg två ökade den förklarade variansen med 12 procentenheter, men 
ingen av de enskilda prediktorerna var signfikant relaterade till trivsel. De negativa 
variablerna i steg tre, anställningsbarhet, socialt stöd och anställningsotrygghet, utgjorde fem 
procent av den totala variansen i arbetstrivsel. Inte heller dessa tre prediktorer visade något 
signifikant samband med arbetstrivsel. Totalt sett förklarades 33 procent av variansen i 
arbetstrivsel av prediktorerna.  
 
I nästa analys som gjordes var välbefinnande den beroende variabeln. Då 
bakgrundsvariablerna ålder utbildning och anställningstid analyserades i det första steget 
visade det sig att 7 procent av variansen i välbefinnande förklarades av dessa. Här hade 
varken utbildning eller anställningstid något samband med välbefinnande. Dock fanns ett 
samband mellan ålder och välbefinnande (β=.26.p<.01), de som var äldre hade således högre 
välbefinnande. I steg två undersöktes de positiva variablerna anställningsbarhet, socialt stöd 
och frivillighet. Dessa förklarade 12 procent av variansen i välbefinnande. Varken 
anställningsbarhet eller frivillighet hade något samband med den beroende variabeln men 
socialt stöd visade sig signifikant (β=.22.p<.05). I det sista steget, steg 3, lades de negativa 
variablerna anställningsotrygghet, rollkonflikt och måloklarhet till. Det visade sig att varken 
anställningsotrygghet eller måloklarhet hade ett signifikant samband med välbefinnande. 
Däremot hade rollkonflikt ett negativt samband med välbefinnande (β=-.24.p<.05) det vill 
säga att de som känner rollkonflikt har en lägre grad av välbefinnande. Analysen visade även 
att 15 procent av variansen i välbefinnande förklarades av de tre negativa variablerna. Tillsist 
förklarades totalt 34 procent av variansen i välbefinnande av ovanstående prediktorer.  
 
Den tredje analysen som gjordes innefattade organisatoriskt engagemang till kundföretaget 
som beroende variabel. Här visade det sig att bakgrundsvariablerna i det första steget 
förklarade 17 procent, de positiva variablerna i det andra steget förklarade 15 procent och 
tillsist förklarade de negativa variablerna 11 procent av variansen i organisatoriskt 
engagemang gentemot kundföretaget. Ålder visade på ett signifikant samband (β=.32.p<.001) 
med organisatoriskt engagemang gentemot kundföretaget. Desto äldre respondenten var ju 
högre engagemang till kundföretaget. Därutöver hade även utbildning ett signifikant samband 
med den beroende variabeln (β=.27.p<.01) medan anställningstid inte var signifikant. Vad 
gäller andra steget fanns det positiva signifikanta samband mellan anställningsbarhet och 
socialt stöd och denna typ av engagemang (β=.26.p<.05. respektive β=.35.p<.001). Detta 
innebär att ju mer anställningsbarhet och socialt stöd individen upplever desto mer 
organisatoriskt engagemang till kunden känner denne. Inget samband fanns mellan frivillighet 
och organisatoriskt engagemang. Då det gäller de negativa prediktorerna fanns det ett positivt 
samband mellan anställningsotrygghet och den beroende variabeln (β=.38.p<.001). De 
resterande två variablerna visade inte på någon signifikans. Sammanfattningsvis förklarade 
samtliga prediktorer i analysen 43 procent av variationerna i organisatoriskt engagemang 
gentemot kundföretaget. 
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I den fjärde och sista analysen undersöktes vilka faktorer som predicerade organisatoriskt 
engagemang till bemanningsföretaget. Här visade det sig att ingen av bakgrundsvariablerna i 
första steget hade ett signifikant samband med organisatoriskt engagemang till 
bemanningsföretaget. Analysen visade även att fem procent av variansen i denna typ av 
engagemang förklarades utav bakgrundsvariablerna ålder, utbildning och anställningstid. I det 
andra steget undersöktes de positiva variablerna. Här visade det sig att socialt stöd hade ett 
signifikant samband med organisatoriskt engagemang till bemanningsföretaget (β=.23.<.05). 
De andra två prediktorerna anställningsbarhet och frivillighet visade inget signifikant 
samband. Totalt stod dessa tre variabler för 14 procent av variansen i organisatoriskt 
engagemang gentemot bemanningsföretaget. De negativa prediktorerna analyserades i det 
tredje steget. Här visade det sig att ingen av dessa variabler hade något signifikant samband 
med den beroende variabeln. Dock visade det sig att totalt 22 procent av variationen i 
organisatoriskt engagemang förklarades av prediktorerna. 
 

Tabell 1. Resultat av de hierarkiska multipla regressionsanalyserna (standardiserade 
regressionskoefficienter från det sista steget, steg 3).  

Beroende variabler Arbetstrivsel Välbefinnande 
(hälsa) 

Organisatoriskt 
eng. kundföretag 

Organisatoriskt 
eng.bem.ftg. 

Steg 1     
Bakgrundsvariabler     
Ålder  0.22*     0.26**        0.32***   0.18 
Utbildning (univ.)    0.28**  -0.06       0.27**  -0.08 
Anställningstid 0.03   0.06   -0.05  -0.16 
ΔR2    0.16**   0.07       0.17**   0.05 
Steg 2     
Positiva variabler     
Anställningsbarhet 0.15  0.02    0.26*  0.19 
Socialt stöd 0.19    0.22*        0.35***    0.23* 
Frivillighet 0.16  0.02  0.20  0.19 
ΔR2    0.12**    0.12*      0.15**      0.14** 
Steg 3     
Negativa variabler     
Anställningsotrygghet  0.04  -0.04         0.38***  -0.03 
Rollkonflikt -0.07    -0.24*   -0.10  -0.21 
Måloklarhet -0.22  -0.20   -0.07   0.09 
ΔR2  0.05      0.15**       0.11**   0.03 
     
R2        0.33***       0.34***        0.43***    0.22* 
*p<0.05, **p<0.01, p<p0.001 

 
Regressionsanalysen gav inget stöd för hypotes 2. Frivillighet hade inget signifikant samband 
med varken välbefinnande eller arbetstrivsel (H2a, H2b). Vad gällde hypotes 3 gav analyserna 
inget stöd för att anställningsbarhet hade ett signifikant positivt samband med välbefinnande 
(H3a) däremot relaterades anställningsbarhet positivt med organisatoriskt engagemang till 
kundföretaget (H3b). Analysen visade att det fanns stöd för hypotes 4. Socialt stöd hade ett 
signifikant positivt samband med välbefinnande och organisatoriskt engagemang både till 
kund- och bemanningsföretag (H4a, H4b). Hypotes nummer 5 fick visst stöd då rollkonflikt 
hade ett signifikant negativt samband med välbefinnande (H5a) däremot fanns inget 
signifikant samband mellan rollkonflikt och arbetstrivsel (H5b). Tillsist visade det sig att 
hypotes 6a inte fick stöd i analysen. Det fanns inget signifikant samband mellan 
anställningsotrygghet och välbefinnande. Däremot fick hypotes 6b ett signifikant positivt 
resultat.  
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Diskussion 
 

Denna undersökning hade två övergripande syften. Det första var att undersöka vilken av sina 
arbetsgivare bemanningspersonal känner högre organisatoriskt engagemang gentemot. Det 
andra syftet var att undersöka faktorer som kan predicera bemanningspersonals 
välbefinnande, arbetstrivsel och organisatoriska engagemang gentemot kund- respektive 
bemanningsföretag. Organisatoriskt engagemang till kund- respektive bemanningsföretag är 
viktigt att undersöka då tidigare forskning om bemanningspersonal och deras engagemang 
inte är särskilt omfattande och framförallt grundar sig på tillsvidare anställningar (Gallagher 
& Sverke, 2000). Det är av vikt att förstå vad som gör bemanningspersonal engagerade för att 
organisationerna ska få bra verktyg att använda sig av i sina företagsstrategier, då det 
förmodas att engagerade medarbetare är bra och effektiva. Dessutom är det bra för individerna 
då de mår bättre av att känna emotionellt engagemang. Det sistnämnda föranleder det viktiga i 
att studera vilka variabler som påverkar bemanningspersonals välbefinnande och positiva 
attityder till arbetet, dels för att dessa är avgörande faktorer för en välmående arbetsstyrka 
som leder till positiva utkomster i form av effektivitet för organisationen (De Witte, 1999) och 
inte minst en friskare tillvaro för individen.  
 
Organisatoriskt engagemang till kund- eller bemanningsföretag? 
 
Frågan om bemanningspersonal känner mer organisatoriskt engagemang till kundföretaget 
visade, i enlighet med Benson (1998), att så är fallet. Dock var denna skillnad inte stor vilket 
även kan ge stöd åt teorin att bemanningspersonal känner organisatoriskt engagemang till 
både kund- och bemanningsföretag (se exempelvis Coyle-Shapiro & Morrow, 2006). Då 
högre organisatoriskt engagemang till kundföretag ofta förknippas med att individen arbetat 
en längre tid på ett och samma uppdrag (Gallagher & McLean Parks, 2001) gjordes en 
bivariat analys på både anställningstid och tid på senaste uppdrag och organisatoriskt 
engagemang. Ingen av analyserna visade något signifikant samband, detta stöder resultatet i 
T-testet. Resultatet stärker teorin om att de organisatoriska variabler som uppgiftsansvar, 
övervakning och kontakt med medarbetare (Gallagher & McLean Parks, 2001) har en viktig 
roll när det kommer till vilken organisation bemanningspersonal känner mest affektivt 
engagemang till. Gallagher och Sverke (2000) frågade sig om det överhuvudtaget var någon 
idé att undersöka bemanningspersonals organisatoriska engagemang gentemot kundföretaget 
eftersom de så ofta byter kundorganisation. Resultatet i denna studie visar att det är av vikt att 
undersöka denna typ av engagemang. Då bemanningspersonalens engagemang visade sig vara 
större till kundföretaget än till bemanningsföretaget kan detta tyda på att en arbetstagare inte 
behöver vara så länge på en arbetsplats för att värdesätta och känna engagemang till den. 
Detta i sin tur kan bero på att bemanningsbranschen i Sverige nu har funnits ett tag och att 
såväl arbetsgivare som arbetstagare har fått mer erfarenheter och kunskap om denna bransch, 
vilket i sin tur kan ha bidragit till att bemanningspersonal blir behandlade på ett sätt som gör 
att de kan identifiera sig med och känna emotionellt engagemang med kundföretaget.  
 
Resultatet för denna hypotes faller dock inte i linje med McLean Parks et al. (1998) som 
menar att organisatoriskt engagemang till ett företag automatiskt spiller över till det andra. 
Det faktum att det var individens känslomässiga, affektiva relation (Allen & Meyer, 1990) till 
organisationen som mättes kan ha bidragit till utkomsten i och med att det är hos 
kundföretaget det vardagliga arbetet sker. Om andra dimensioner av organisatoriskt 
engagemang undersökts, exempelvis pågående eller normativt (Allen & Meyer, 1990) hade 
resultatet antagligen sett annorlunda ut.  
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Frivillighet  
 
Nyligen utförd forskning har pekat på upplevd frivillighet i anställningen som en viktig faktor 
för om individen ser sin anställning som positiv eller inte (exempelvis Bernhard-Oettel, 
2008). Hypotesen att frivillighet har ett positivt samband med såväl välbefinnande som 
arbetstrivsel fick dock inget stöd i resultatet. Detta ligger inte heller i linje med McLean Parks 
et al. (1998) som menar att individer som upplever att de har ett frivilligt kontrakt har 
positivare attityder till sitt arbete och ju mer frivillighet i anställningen den anställde upplever 
sig ha desto mer engagemang känner denne gentemot arbetsgivaren. Det har också visats att 
individer som arbetar med det de föredrar känner viss makt, vilket bidrar till ökat 
välbefinnande och en ökad förmåga att hantera stress. Dessutom innebär detta ett ökat 
engagemang gentemot organisationen då frivilliga motiv till arbetet ligger i linje med 
individens mål och intressen vilket då lättare kan stämma överens med organisationens mål 
och intressen (Bernhard-Oettel, 2008). Att resultaten i denna studie inte stämmer överens med 
tidigare forskning kan bero på bakomliggande variabler, som att arbetstagarna trivs mycket 
bra med sina arbetsuppgifter eller att de trivs bra med chefen som gör att de känner 
engagemang och arbetstrivsel. Ytterligare en förklaring skulle kunna vara att begreppet 
frivillighet inte ses som dikotom av arbetstagarna. Viss forskning har visat att det inte går att 
skilja på frivilliga eller ofrivilliga motiv, med andra ord att det kan finnas en gråzon där 
motiven kan samvariera hos individer (de Jong et al. in press, refererat i Bernhard-Oettel, 
2008). En aspekt som kan ha påverkat utkomsten av frivillighet var att begreppet mättes med 
endast en fråga och det fanns bara två svarsalternativ, alltså kan reliabiliteten ifrågasättas. Det 
är även värt att nämna att variabeln inte var långt ifrån signifikant vad gällde organisatoriskt 
engagemang gentemot kundföretaget (β=.20.p=.057). 
 
Anställningsbarhet  
 
När det kommer till anställningsbarhet visade resultatet inget stöd för att anställningsbarhet 
skulle ha ett positivt samband med arbetstrivsel, däremot relaterades anställningsbarhet 
positivt med organisatoriskt engagemang gentemot kundföretaget. Det sistnämna kan 
förklaras med hjälp av det psykologiska kontraktet, det vill säga att den som i enighet med sitt 
psykologiska kontrakt anser att den får det den förväntar sig av sin arbetsgivare höjer sitt 
engagemang till den arbetsgivaren (De Cuyper et al., 2009). Alltså kan det innebära att 
deltagarna i denna studie anser att de blir rättvist behandlade utifrån den anställningsbarhet de 
känner att de har. Det kan även bero på att de inte har så hög anställningsbarhet, vilket leder 
till att de ser sitt arbete som tillräckligt bra för dem (De Cuyper et al., 2009). Även den 
rådande ekonomiska lågkonjunkturen kan ha inverkan på tillfälliga arbetstagare och deras 
anställningsbarhet. De kanske sänker sina förväntningar och krav på utbytet från arbetsgivarna 
eftersom de känner att de har lägre anställningsbarhet när det inte finns så många andra 
arbetsalternativ. Dessutom menar De Cuyper et al. (2008b) att tillfälligt anställda marknadsför 
sig själva i organisationen för att öka sin anställningsbarhet och för att samtidigt minska oron 
över de negativa aspekter som förknippas med tillfälliga anställningar, exempelvis 
anställningsotrygghet. Detta gör att de ökar sitt affektiva engagemang till organisationen. 
Äldre och individer med en universitetsexamen rapporterade högre grad av organisatoriskt 
engagemang till kundföretaget. Resultatet av en studie av Mathieu och Zajac (1990) gav stöd 
åt detta, de fann i en litteraturgenomgång att äldre anställda kände högre grad av 
attitydrelaterat engagemang, vilket beror på att äldre oftast besitter högre positioner och 
känner mer tillfredsställelse i sitt arbete. Deras forskning ger inte stöd åt att utbildning har ett 
positivt samband med organisatoriskt engagemang till kundorganisationen, då utbildning i 
deras studie hade ett negativt samband med engagemang. Däremot fanns det stöd för att 
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högutbildade anställda har fler arbetsmöjligheter, vilket gör att de kan känna högre 
anställningsbarhet.  
 
Enligt De Cuyper et al. (2008b) förknippas hög anställningsbarhet med ökad arbetstrivsel och 
låg anställningsbarhet med minskad arbetstrivsel. Det icke signifikanta sambandet mellan 
anställningsbarhet och arbetstrivsel i denna studie kan förklaras av att deltagarna känner att de 
varken har låg eller hög anställningsbarhet. De kanske inte har reflekterat över om de lätt 
skulle kunna få ett nytt arbete eller inte. De Cuyper et al. (2009) menar dessutom att 
anställningsotrygghet inte nödvändigtvis ger ett rättvisande resultat i tvärsnittsstudier eftersom 
anställningsbarhet handlar om förändringar inom individen och inte mellan individer. Kanske 
hade en longitudinell studie givit ett rättvisare resultat för att den bättre fångar fenomenet 
anställningsbarhet. I forskning om anställningsbarhet och affektivt engagemang menar De 
Cuyper et al. (2009) att de som har en fast anställning koncentrerar sig på sin karriär i 
företaget och inte i anställningsbarheten. En möjlig förklaring till resultatet i denna studie kan 
vara att deltagarna är så pass engagerade i kundföretaget och känner det som att de är fast 
anställda där, vilket innebär att de inte reflekterar så mycket över anställningsbarheten. 
Dessutom kan andra bakgrundsvariabler spela roll för resultatet, så som ekonomisk 
lågkonjunktur, då anställningsbarhet är ett relativt känsligt fenomen (De Cuyper et al., 2008b).  
 
Socialt stöd  
 
Hypotesen om att socialt stöd från arbetskamrater relateras positivt till både välbefinnande 
och organisatoriskt engagemang fick stöd i resultaten. Det innebär att de som känner socialt 
stöd från sina arbetskamrater har högre välbefinnande och känner högre affektivt engagemang 
både till kunden och bemanningsföretaget. Detta är ett intressant resultat då det inte finns så 
mycket tidigare empiri om just denna typ av socialt stöd och bemanningspersonal (Bellaagh & 
Isaksson, 1999). Det positiva sambandet mellan socialt stöd och välbefinnande kan relateras 
till tidigare forskning om arbetstagare som visar att socialt stöd kan reducera stress och 
påverka individens hälsa positivt, det i sin tur kan ha ett samband med ökat välbefinnande 
(Bellaagh & Isaksson, 1999; Schwarzer & Knoll, 2007).  
  
Sambandet mellan socialt stöd och organisatoriskt engagemang till både kund- respektive 
bemanningsföretag får även det stöd i litteraturen, dessa resultat kan relateras till social 
utbytesteori. Social utbytesteori innebär att en arbetstagare som upplevt stöd från en part 
(exempelvis en annan medarbetare eller en organisation) känner ett behov av att ge något 
tillbaka till den parten (Liden et al., 2003). Då en arbetstagare känner socialt stöd från 
företaget vill de återgälda detta stöd genom att höja sitt affektiva engagemang gentemot 
organisationen (Coyle-Shapiro & Morrows 2006). En bakomliggande variabel här kan vara att 
arbetsplatserna undersökningsdeltagarna arbetar på präglas av en arbetsstyrka bestående av 
tillfälligt anställda, detta kan bidra till att arbetstagarna känner högt socialt stöd eftersom alla 
är där på lika villkor. Detta stämmer överens med forskning av Schwarzer och Knoll (2007) 
som visade att en individs självkänsla kan öka då denne upplever socialt stöd och i synnerhet 
då stödet kommer från någon som upplever samma press och som också måste bevisa sin 
kompetens. Att de som har en universitetsexamen kände högre grad av organisatoriskt 
engagemang kan även relateras till att de känner högre socialt stöd från sina arbetskamrater. 
Detta får stöd i tidigare forskning där det visat sig att de med en utbildning känner högre 
socialt stöd från sina arbetskamrater (Aronsson et al., 2002). 
 
Socialt stöd från arbetskamrater var den enda variabeln som predicerade organisatoriskt 
engagemang till bemanningsföretaget. Detta samband relaterades ovan till social utbytesteori 



 17 

och kan även relateras till McLean Parks et al. (1998) uttalande om att engagemang till en av 
arbetsgivare kan spilla över till den andra, kanske kan socialt stöd göra detsamma? Att socialt 
stöd från arbetskamrater visade på ett signifikant samband med organisatoriskt stöd gentemot 
bemanningsföretaget kan tyda på att bemanningspersonalen är nöjda med sin så kallade 
konsultchef på bemanningsföretaget. Denna person kan vara den enda mänskliga länken 
arbetstagaren har till bemanningsföretaget, vilket kan bidra till att det sociala stödet från 
honom eller henne spelar stor roll för det emotionella engagemanget individen har till 
bemanningsföretaget. Dessa resultat stöder Bellaagh och Isakssons (1999) forskning som visat 
på att socialt stöd och sociala kontakter med bemanningsföretaget är en viktig faktor för om 
individen trivs på sitt arbete. 
 
Rollkonflikt 
 
Rollkonflikt hade ett signifikant negativt samband med välbefinnande, däremot fanns inget 
signifikant samband med arbetstrivsel. Det signifikant negativa sambandet mellan rollkonflikt 
och välbefinnande ligger i linje med tidigare forskning. Det är inte så konstigt att tillfälligt 
anställda känner rollkonflikt och att detta påverkar deras välbefinnande på ett negativt sätt. De 
befinner sig ständigt i ”nya” roller (Gallagher & Sverke, 2000) och har olika krav på sig från 
arbetsgivare och kundföretag vilket kan innebära att de känner lägre självförtroende, 
självkänsla och motivation (McLean Parks et al., 1998).  
 
När det gäller rollkonflikt och arbetstrivsel stämmer resultatet inte med tidigare forskning som 
påvisat att det finns ett negativt samband mellan rollkonflikt och minskad arbetstrivsel (Foot 
et al., 2005). En tolkning kan vara att rollkonflikt inte spelar den roll man tidigare trott när det 
kommer till tillfälligt anställda och deras arbetstrivsel. De kanske inte känner så mycket krav 
från bemanningsföretaget, eller så är det inte ett problem att separera dess krav. Att 
rollkonflikt inte hade ett signifikant negativt samband med arbetstrivsel kan även sättas i 
relation till att viss tidigare forskning inte lyckats visa på några samband mellan tillfälligt 
anställda och att de skulle uppleva mer rollkonflikt än tillsvidare anställda (Sverke et al., 
2000). Dessutom är en annan förklaring att de organisationer som använder sig av tillfällig 
personal lägger det största och tyngsta ansvaret på dem som är fast anställda eller de tillfälligt 
anställda som arbetar heltid och har arbetat en längre tid, vilket innebär att ansvarsgraden och 
därmed kraven varierar mellan olika typer av tillfälligt anställda (Pearce, 1993).  
 
Anställningsotrygghet 
 
Den sista hypotesen i denna studie gällde anställningsotrygghet och sambandet med 
välbefinnande och organisatoriskt engagemang. Det signifikant negativa sambandet uteblev 
vad gällde anställningsotrygghet och välbefinnande. Inte heller hade anställningsotrygghet ett 
signifikant negativt samband med organisatoriskt engagemang, däremot hade det ett 
signifikant positivt samband med organisatoriskt engagemang gentemot kundföretaget. Det 
uteblivna signifikant negativa sambandet mellan anställningsotrygghet och välbefinnande 
stämmer inte överens med tidigare forskning inom ämnet som menar att anställningsotrygghet 
förmodas leda till minskat välbefinnande. Dessutom har det visats att anställningsotrygghet 
har lika negativa konsekvenser för den anställde som om denne skulle ha blivit av med sitt 
arbete (Sverke et al., 2002). Enligt en litteraturgenomgång av De Witte (1999) associerades 
anställningsotrygghet även till känslor av stress som i sin tur hade negativa konsekvenser för 
välbefinnandet hos de anställda.  
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Det finns även intressant forskning som menar att det är skillnad på permanent och tillfälligt 
anställda och hur dessa upplever anställningsotrygghet. I en studie av De Cuyper et al. (2009) 
visade det sig att vetskapen om att individen kommer att bli uppsagd var mindre av en 
psykologisk börda än otrygghet i hur individens framtida arbetssituation kan komma att se ut. 
De menade att anställningsotrygghet hos fast anställda grundar sig i känslan av att inte kunna 
förutsäga sin arbetssituation. Permanent anställda lever i ovisshet om när de skulle kunna bli 
av med jobbet, vilket gör att deras känsla av kontroll är låg och oförutsägbarheten är hög. 
Tillfälligt anställda däremot har ett övertag här då de är medvetna om att de inom en snar 
framtid kommer att bli av med sitt uppdrag, vilket gör att de letar efter nya arbeten under 
tiden. Detta skapar en form av kontroll och innebär att välbefinnande och arbetstrivsel är 
högre hos denna grupp än hos fast anställda. Som sagt leder anställningsotrygghet enligt 
många forskare till sämre välbefinnande och arbetstrivsel hos arbetstagaren dock behöver det 
inte innebära att en tillfällig anställning alltid associeras till anställningsotrygghet (De Witte & 
Näswall, 2003). Det positiva sambandet mellan anställningsotrygghet och organisatoriskt 
engagemang till kundföretaget kan bero på att tillfälligt anställda inte ser 
anställningsotrygghet som något oberäkneligt och okontrollerbart då de från början är 
införstådda med att kontraktet bara är för en viss tid (De Cuyper et al., 2009). Att 
anställningsotrygghet har ett positivt samband med ökat organisatoriskt engagemang till 
kundföretaget kan bero på att bemanningspersonalen här inte känner någon trygghet och 
identifikation vad gäller bemanningsföretaget och därför känner de mer engagemang i 
kundföretaget. I och med det ökade engagemanget i kundföretaget hoppas 
bemanningspersonalen på ökade chanser till ytterligare arbete eller till och med en tillsvidare 
tjänst hos kundföretaget. Enligt denna studie verkar det onekligen som att 
bemanningspersonalen trivs på sina kundföretag, i enlighet med detta höjer de då sitt 
engagemang till den organisationen.  
 
De äldre i urvalet och individer med en universitetsexamen hade högre grad av organisatoriskt 
engagemang. Vilket även kan relateras till det positiva sambandet mellan 
anställningsotrygghet och denna typ av engagemang. Då äldre har en trygghet i sina 
erfarenheter och de med utbildning har trygghet i sin examen oroar de sig kanske inte lika 
mycket för att bli av med arbetet. Detta stämmer inte överens med forskning av tillsvidare 
anställda som visat på att äldre lider mer av anställningsotrygghet för att de upplever att de har 
svårare att få ett arbete i en annan organisation (Cheng & Chan, 2008). Detta kan bero på att 
det har visats vara skillnad mellan tillsvidare anställda och tillfälligt anställda när det kommer 
till hur de upplever anställningsotrygghet (De Cuyper et al., 2009). Dessutom är det en fråga 
om vad som kännetecknar äldre. Den äldsta i denna studie var 68 år men endast 33.8 procent 
var över 37 år vilket gör att äldre här kanske inte är kompatibelt med äldre i studien av Cheng 
och Chan (2008). 
 
Studiens begränsningar  
 
Denna studie begränsades av att urvalet från början var relativt litet (138 personer). Även 
svarsfrekvensen blev relativt låg, vilket kan bero på att enkäten förutom frågorna till denna 
studie även innehöll en konsultundersökning. Det kan ha bidragit till att enkäten upplevdes 
som lång och omfattande vilket kan verka avskräckande för deltagarna så att de antingen 
väljer att inte svara alls eller skickar in en icke fullständigt ifyllda enkät. Deltagarna var 
fullständigt anonyma i sina svar och de etiska principerna redogjordes för i det email som 
skickades till samtliga deltagare, trots detta kan det faktum att konsultundersökningen 
bifogats ändå hämma ärligheten i hur deltagaren svarar. Deltagarnas svar kan påverkas av 
oron för att dessa på något sätt ska kunna förknippas med den anställde. Även författarens 
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brist på erfarenhet av att utforma enkäter kan ha bidragit till att enkäten inte blev rätt 
konstruerad ur pedagogisk synvinkel. Resultatet kan dock antas vara giltigt då väletablerade 
mätskalor användes i undersökningen. Vad gäller generaliserbarheten av dessa resultat kan 
denna försämras av det låga deltagarantalet och att samtliga deltagare var anställda av samma 
arbetsgivare. Dessutom kan det faktum att bemanningsföretaget låg i en storstad minska 
generaliserbarheten till bemanningspersonal i mindre städer. För att få en bättre och mer 
allmän bild av bemanningspersonal och deras engagemang, välbefinnande och arbetstrivsel är 
det nödvändigt med ett större urval med anställda från flera olika bemanningsföretag och flera 
olika städer.   
 
Då korrelationer används kan endast samband, aldrig kausalitet fastställas. I en 
regressionsanalys antas att det är den oberoende variabeln som påverkar den beroende men 
denna kausalitet kan alltså inte bekräftas. Dessutom finns det risk för att de signifikanta 
resultaten kan ha påverkats av bakomliggande variabler. Exempelvis kan bifogandet av 
konsultundersökningen, deltagarnas ekonomiska situation eller att den senaste kontakten med 
bemanningsföretaget inte var positiv påverka hur deltagaren svarat och därmed ha haft 
inverkan på utkomsten. Dock tros validiteten i denna studie vara tillräcklig då 
mätinstrumenten är väletablerade och reliabiliteten i dessa visade sig vara god. Varför relativt 
få av de predicerande variablerna visade signifikanta samband kan tänkas bero på det låga 
deltagarantalet eller de risker som presenterats ovan. Det kan även ge stöd åt att dessa 
prediktorer inte är så relevanta när det kommer till att mäta bemanningspersonal och deras 
arbetstrivsel, välbefinnande och engagemang gentemot kund- och bemanningsföretag som 
tidigare förmodats. Dock är dessa variabler vedertagna när det kommer till att predicera de 
beroende faktorerna.  
 
Slutsatser och förslag till framtida forskning 
 
Forskning om bemanningspersonals engagemang gentemot kundorganisationen har som 
tidigare nämnts ifrågasatts (Sverke & Gallagher, 2000). Detta med all rätt, men denna studie 
indikerar att organisatoriskt engagemang till kundföretaget är av betydelse för att förstå den 
situation bemanningspersonal befinner sig i. En intressant vinkling av detta skulle vara att 
undersöka bemanningspersonals motivation i relation till engagemanget i kundföretaget och 
positiva attityder gentemot arbetet. Det kan ge ytterligare förståelse för vad som driver 
tillfälligt anställda. 
 
Det har tidigare antagits att frivillighet och ofrivillighet är två av varandra motsatta motiv till 
att ta en tillfällig anställning (se exempelvis Mc Lean Parks, 1998; Tan & Tan, 2002) och 
dessa har visats ha samband med bland annat välbefinnande och organisatoriskt engagemang. 
Dock har det enligt en ny studie indikerats att ofrivilliga, frivilliga och ”stepping stone” motiv 
kan samvariera. Detta skulle vara intressant att studera eftersom inte heller denna studie 
uppvisade ett signifikant samband när det gällde frivillighet. 
 
Med en växande bemanningsbransch och brist på forskning i ämnet (Gallagher & Sverke, 
2000) behövs studier om olika typer av tillfälliga anställningar och hur dessa påverkar 
arbetsstyrkan idag. Många teorier som grundar sig på tillsvidareanställningar appliceras direkt 
på tillfälliga anställningar, detta ger många gånger en rättvis bild men inte alltid. Därför är det 
av vikt för framtida forskning att pröva de teorier som antas gälla för både tillfälligt och fast 
anställda.  
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Vissa hävdar att det finns lika många typer av tillfälliga anställningar som det finns tillfälligt 
anställda (Bernhard-Oettel, 2008). Detta är kanske att ta i men faktum är att individers 
personliga erfarenheter, upplevelser och känslor påverkar hur de uppfattar sin anställning. 
Därför är det av vikt att fortsätta studera alla olika typer av tillfälliga kontrakt så att samhället 
kan få kunskap om dessa och utarbeta de processer som rör personalen på ett sätt så att de mår 
bra och är effektiva, det vinner alla på i längden. Engagemang, välbefinnande och trivsel på 
arbetet är viktiga hörnstenar i det vardagliga arbetet för en anställd och det är inget som säger 
att man inte ska kunna uppleva detta bara för att man inte har en tillsvidareanställning. Kanske 
är det dags för nya teorier, ramar och inte minst en ny inställning för att förstå hur denna nya 
värld av arbete påverkar individen?  
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