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Abstract  

The purpose of this study was to investigate the consultants' approach to the intrinsic and 

extrinsic motivation in temporary work agencies. We examined the motivation of three 

temporary work agencies to see if there are any differences in how they motivate their 

consultants. The intrinsic motivation comes from the own spontaneous interest while the 

extrinsic is related to the surrounding circumstances. 

We created a survey with 42 questions for the consultants, concerning motivation in order to 

understand their attitudes to the phenomenon of motivation.  

 

The following issues are addressed in our study: 

- What are consultant’s experiences of motivation in the temporary work agencies and 

are there any background factors that may impact? 

- Are there any differences in how consultants in the three different temporary work 

agencies are experiencing motivation? 

As analytical tools, we used concepts and theories of the intrinsic and extrinsic motivation 

based on Self-Determination theory. 

The results of this study showed no distinct differences between the intrinsic and extrinsic 

motivation of all consultants, but in general the intrinsic motivation was experienced slightly 

higher rated. The consultants appeared to be aware of what was expected of them and 

communication was valued fairly well. A positive attitude towards the organization was that 

the consultants were the least satisfied with, in our study. Our conclusion is that the intrinsic 

and extrinsic motivations interact with each other, depending on the work situation. 
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Sammanfattning  

Syftet med denna studie var att kartlägga konsulternas syn på den inre och yttre motivationen 

i bemanningsföretag. Vi undersökte motivationen på tre bemanningsföretag för att se om det 

fanns någon skillnad i hur de motiverar deras konsulter. Den inre motivationen handlar om 

det spontana egna intresset medan den yttre uppstår från omgivningens omständigheter.  

För att uppnå syftet har vi använt oss av en enkätundersökning med 42 frågor riktade till 

konsulterna för att fånga deras attityder till motivationsfenomenet.  

 

Följande frågeställningar besvaras i studien;  

- Hur upplever konsulterna i bemanningsföretagen sin motivation och finns det några 

bakgrundfaktorer som får betydelse? 

- Finns det några skillnader i hur konsulterna i de tre olika bemanningsföretag upplever 

motivationen?  

Som analysverktyg har vi använt oss av begrepp och teorier om den inre och yttre 

motivationen som bygger på Self-Determination theory. 

Resultatet av studien visar inte på några markanta skillnader mellan den inre och yttre 

motivationen hos samtliga bemanningsföretag, men den inre motivationen upplevdes lite 

starkare. Konsulterna visade sig vara medvetna om vad som förväntades av dem och 

kommunikationen värderades relativt bra. En positiv inställning till organisationen var det 

som konsulterna var minst nöjda med enligt vår studie. Vår slutsats blev att den inre och yttre 

motivationen samspelar med varandra, beroende av arbetssituationen. 

 

 

 

 

Nyckelord: motivation, inre och yttre motivation, Self-Determination theory, 

bemanningsföretag, konsult och flexibilitet.  
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Varje kapitel inleds med en introduktion av vad som kommer behandlas. Det är till för att ge 

en överblick och göra det lättare att följa med. Detta kapitel börjar med en introduktion till 

uppsatsen med inledning och problembakgrund följt av syfte som leder fram till två 

frågeställningar. Kapitlet fortsätter sedan med avgränsningar och bakgrund till studien som 

avslutas med en redogörelse av tidigare forskning. 

1 Inledning 

De senaste decennierna har det skett förändringar av arbetsformer i arbetslivet och personalen 

får en betydande roll när flexibilitet och decentralisering växer fram alltmer på 

arbetsmarknaden.
1
 Arbetet präglar en stor del av våra liv och människor identifierar sig ofta 

med sitt arbete.
2
 Organisationernas motivationsarbete handlar många gånger om att 

säkerställa att medarbetarna handlar efter verksamhetens bästa intresse.
3
 Det finns olika 

motivationsfaktorer som driver människan mot ett mål och det har under en längre tid 

diskuterats vilka drivkrafter som motiverar anställda i deras arbetsliv.
4
 Det kan därmed bli 

avgörande för företagens framtid att motivera sina anställda så individernas prestationer får 

organisationerna att växa. 

1.1 Problembakgrund 

Motivation som driver människor uppstår när individen sätter ett inre värde på en handling 

eller påverkas av yttre omständigheter. Den inre motivationen uppstår ur ett intresse av att 

tillgodose sina behov medan yttre motivation handlar om omgivningens påverkan.
5
 Det blir 

betydelsefullt för organisationer att inse vilken inverkan olika motivationsaspekter har över 

medarbetarna.
6
 Väsentligt blir att få förståelse om hur organisationerna kan kombinera rätt 

förutsättningar för att nå en större förståelse för den inre och yttre motivationen i 

verksamheten. I ett bemanningsföretag arbetar den största delen av de anställda som konsulter 

och det ligger en problematik i konsultarbetet eftersom det går utanför bemanningsföretagets 

organisatoriska gränser. Dessa medarbetare arbetar uthyrda till ett kundföretag och har en 

annan arbetsplats än sin arbetsgivare. Att motivera konsulterna kan vara komplicerat eftersom 

det kan vara svårare att bedöma arbetskraften hos medarbetarna när uppdragsgivare och 

arbetsuppgifter varierar. Bemanningsföretaget måste flera gånger förlita sig på hur 

kundföretaget beskriver konsultens prestation samtidigt som det är bemanningsföretaget som 

bär det yttersta ansvaret för att motivera sina medarbetare. Det blir därmed viktigt för 

bemanningsföretagen att behålla medarbetare som är pålitliga, lojala och motiverade när 

organisationen ska representeras.
7
  

                                                           
1 Flach, Bengt (2006) Personal ledning: human resource management i forskning och praktik Lund: Studentlitteratur s.26f 
2 Deci, Edward L., Ryan, Richard M. (1985) Intrinsic motivation and Self-Determination in human behavior. New York: 

Plenum Press s.293 
3Clegg, Stewart, Kornberger, Martin & Pitsis, Tyrone (2008): Managing & Organizations an introduction to theory & 

practice. (2: a uppl.) London: SAGE Publication Ltd. s.153 
4 Clegg et al. (2008:151,153) 
5 Deci, Edward L., Ryan, Richard M. (2000a) Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions 

(s.54–67) Contemporary Educational Psychology s.54f 
6 Deci & Ryan (1985:293f) 
7 Olofsdotter, Gunilla (2008) Flexibilitetens främlingar – Om anställda i bemanningsföretag. (Avhandling för 

doktorsexamen, Mittuniversitet 2008) Hämtad från Libris. s.10-16 
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Vad är det egentligen som får individer att sträva framåt? En uppfattning om att jakten på 

moroten driver oss framåt kan relateras till att människor strävar efter välbefinnande och 

bekräftelse från vår omgivning. När människor låter de yttre omständigheternas drivkrafter 

styra beteendet kan det i längden resultera i att der bli allt svårare att bli nöjd. 

Förväntningarna efter varje framgång växer och till slut riskerar vi att förlora intresset för 

handlingen såväl som dess syfte.  

Vi intresserade oss för det komplexa fenomenet motivation genom att fördjupa oss i vilka 

faktorer som påverkar motivationen i bemanningsföretagens värld som ständigt anpassas efter 

omgivningens ombytlighet. Det väckte vår nyfikenhet att undersöka vad som får konsulterna 

motiverade i det dagliga arbetet. Vi valde därefter att studera konsulter i tre etablerade 

bemanningsföretag i Örebro samt undersöka organisationernas eventuella skillnader av 

motivationsfenomenets med utgångspunkt i de inre och yttre aspekterna. För att sedan ta reda 

på om det fanns några bakgrundsfaktorer som har samband med hur motivationen upplevs av 

konsulterna. 

1.2 Syfte  

Syftet med vår studie är att kartlägga medarbetarnas motivation i tre olika bemanningsföretag. 

Med utgångspunkt i de inre och yttre aspekterna av motivation utreder vi arbetsmotivationen i 

bemanningsbranschen och ser om det finns några bakgrundsfaktorer som inverkar på 

motivationen. Vi undersöker även om det finns skillnader hos de anställdas upplevelser i de 

tre bemanningsföretagen. Vår ambition med studien är att ta reda på motivationens inverkan i 

bemanningsbranschen och därigenom vad som bidrar till en mer samspelt och effektivare 

organisation med en ökad förståelse för motivationsfenomenet.  

1.3 Frågeställningar 

Hur upplever konsulterna i bemanningsföretagen sin motivation och finns det några 

bakgrundfaktorer som får betydelse? 

Finns det några skillnader i hur konsulterna i de tre olika bemanningsföretagen upplever 

motivationen? 

1.4 Avgränsningar 

Vi valde att avgränsa studien till Sverige och den svenska arbetsmarknaden. Detta för att det 

kan vara svårt att jämföra hur motivation fungerar i bemanningsföretag i olika länder med 

skilda lagstiftningar och regleringar. Vi avgränsade oss ytterligare till tre bemanningsföretag i 

Örebro. I studien undersöker vi hur konsulterna motiveras utifrån uthyrningsperspektivet, det 

vill säga från bemanningsföretagens synvinkel. Noteras bör att studien utgör en total 

undersökning på bemanningsföretagens samtliga konsulter, där de internanställda som 

konsultchefer och administrativ personal inte ingår i urvalet. Vi kommer att beskriva 

motivationsfenomenet baserat på våra teoretiska begrepp med fokus på de inre och yttre 

motivationsaspekterna.  
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1.5 Bakgrund 

Företagens föränderliga arbetsförhållanden har lett till en större konkurrens på 

arbetsmarknaden. I takt med att organisationer förändras, förväntas personalen anpassa sig till 

ombytliga arbetskrav. De tillfälliga anställningarna har ökat i utsträckning och blivit mer 

flexibla, genom bemanningsföretagen kan en anställning avslutas lika lätt som den påbörjats.
8
 

Som ett resultat av de mer flexibla anställningsformerna passerar cirka 125 000 medarbetare 

inom bemanningsbranschen under ett år.
9
 Detta leder till större flexibilitet där 

organisationerna ställer allt högre krav på sin personal.
10

 Bemanningsbranschen var fram tills 

lagändringen 1 juli, 1993 präglad av en reglering som styrde möjligheten att driva en privat 

arbetsförmedling och hyra ut arbetskraft.
11

 Syftet med avregleringen av Arbetsförmedlingens 

monopol var att skapa en bättre fungerande arbetsmarknad, eftersom behovet av tillfällig och 

flexibel arbetskraft i näringslivet ökade allt mer under 1990-talet.
12

 

Ett flexibelt förhållningssätt gör individen mer inriktad på sin personliga framgång snarare än 

den kollektiva. Rädslan av att inte få behålla sitt arbete kan leda till ohälsosamma effekter och 

det blir upp till individen att göra motstånd mot kraven. Flexibiliteten kan skapa bättre 

arbetsvillkor genom att det individuella ansvaret växer.
13

 Allvin presenterar två olika former 

av flexibilitet i arbetet, genom förtroende och utbytbarhet.
14

 På 1980-talet ökade 

medarbetarens inflytande på arbetsmarknaden och synen på effektiviteten började förändras 

vilket vidare in på 1990-talet resulterade i ett ökat behov av kompetens och självbestämmande 

i arbetslivet. Med flexibilitet genom förtroende menas att arbetstagaren själv får större 

inflytande på arbetsmarknaden genom mer egenkontroll och ansvar över arbetet där sociala 

relationer knyts via nätverk. Fria arbeten som exempelvis konsult förklaras vara mer beroende 

av branschens eller marknadens krav än tidigare mer traditionella arbetsformer.
15

  

Flexibilitet genom utbytbarhet gör organisationer oberoende av individen genom att 

arbetstagarnas anställning blir mer flexibel och arbetet kan ersättas av en ny person om det 

inte skulle passa organisationen. Detta förhållningssätt med utbytbarhet har rötter ända 

tillbaka till löpandebandet - produktionen på 1800-talet, där hela personalen kunde omsättas 

helt under ett år. För att hantera konkurrensen på arbetsmarknaden blev arbetstider och 

arbetsplatsen alltmer flexibla för att få ut maximal effekt av arbetet. Visstidsanställningar och 

behovspersonal ökade i Sverige från omkring tio procent på 1990-talet till sexton procent på 

2000-talets början. Arbetsplatsens gränser blev allt vidare för att anpassa behoven, de sociala 

relationerna i arbetslivet standardiserades genom tydliga rutiner för arbetsutförandet, där alla 

förväntas följa samma mönster och individerna blir mer utbytbara.
16

  

                                                           
8 Allvin, Michael, Aronsson, Gunnar, Hagström, Tom, Johnsson, Gunn och Lundberg, Ulf (2006) Gränslöst arbete 

socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet Malmö: Liber s.17f 
9 Bemanningsföretagen (hämtat 2009-11-04) Branschen, Jobba i branschen, Bemanningsbranschen 
10 Allvin et al. (2007:17f) 
11 SFS 1993:440 (hämtat 2009-11-04) Lag (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft 
12 Regeringens prop. (Hämtat 2009-11-04) Regeringens prop. 1992/93:218 om avreglering av arbetsförmedlingsmonopolet. 
13 Allvin et al. (2007:17f) 

14 Allvin et al. (2007:34) 
15 Allvin et al. (2007:35ff, 52) 
16 Allvin et al. (2007:44–52) 
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En anställning på ett bemanningsföretag skiljer sig från de traditionella anställningsformerna 

genom att själva arbetet inte utförs hos arbetsgivaren utan på bemanningsföretagets 

kundföretag som i många fall står för konsultens arbetsledning.
17

 Att använda sig av inhyrd 

arbetskraft har blivit mycket vanligare för att ersätta de ordinarieanställda vid frånvaro som 

vid sjukdom eller ledighet. En rekrytering kan speciellt för ett mindre företag bli väldigt 

kostsamt, särskilt om det gäller en kortare anställning. Det kan istället vara mer lönsamt att 

hyra in en konsult där bemanningsföretaget står för att hitta en person med rätt kompetens.
18

 

Bemanningsbranschen är styrd av kundföretagens benägenhet att hyra in arbetskraft.
19

 

Fördelen för kundföretagen med att använda bemanningsföretag är att de kan behålla sin egen 

arbetsstyrka som motsvarar produktionsnivån, detta kan kompletteras med inhyrd arbetskraft 

vid exempelvis säsongens omväxlande behov eller variation i konjunkturen.
20

 Att använda sig 

av inhyrd kompetens gör att kundföretagen kan fokusera på sin kärnverksamhet och inte 

behöva lägga resurser på arbetssysslor som inte är centrala för verksamheten.
21

 Det innebär 

ofta en relativt sträng och kostsam väg att säga upp anställda vid förändringar i verksamheten 

på grund av lagar och avtal, här ligger bemanningsföretagens fördel eftersom det är lättare för 

kundföretagen att reglera inhyrd arbetskraft.
22

  

Konsulter har i genomsnitt kortare anställningstid än andra yrkesgrenar. Detta behöver inte 

betyda att konsulten inte trivs utan tyder på att flera konsulter erbjuds fastanställning hos 

kundföretaget efter en tid som inhyrd.
23

 För konsulten innebär ett arbete på ett 

bemanningsföretag många gånger varierande arbetsplatser och arbetsuppgifter, samt att de på 

relativt kort tid kan skaffa sig en bred kompetens och kontakter från olika arbetsplatser.
24

 För 

att konsulten ska kunna hantera sitt arbete förutsätts bland annat pålitlighet och insikt om vad 

som förväntas av prestationen i arbetet. Det flexibla förhållningssättet förutsätter att konsulten 

har den förmåga som krävs för att hantera nya situationer och kunna ta egna initiativ 

tillsammans med företagets värderingar.
25

  

Human Resource Management (HRM) är en process i flera företag som ansvarar för olika 

delar av personalhanteringen, där medarbetarens utveckling och arbetsprestation står i 

centrum. Grunden ligger i att organisationerna ser till den anställdes arbetstillfredsställelse i 

samband med organisationens mål för bästa produktivitet.
26

  Det blir viktigt med flexibilitet i 

HRM processen eftersom det bygger på arbetsmarknadens föränderliga värld.
27

 Vilken 

strategi som HRM använder sig av speglar organisationens strategiska mål och direktiv, hårt 

respektive mjukt HRM.
28

 I ett hårt HRM förknippas medarbetarna som resurser och det blir 

                                                           
17 Andersson, Pernilla och Wadensjö, Eskil (2004) Hur fungerar bemanningsbranschen? (Rapport 2004:15) Uppsala: IFAU – 

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering s.3 
18 Andersson & Wadensjö (2004:3) 
19  Bergström, Ola, Håkansson, Kristina, Isidor, Tommy & Walter, Lars (2007) Den nya arbetsmarknaden. 

Bemanningsbranschens etablering i Sverige. Lund: Academica Adacta AB s.88 
20 Andersson & Wadensjö (2004:3) 
21 Walter, Lars (2005) Som hand i handske: en studie av matchning i ett personaluthyrningsföretag (Avhandling för 

doktorsexamen, Göteborgsuniversitet) Libris. s.36 
22 Andersson & Wadensjö (2004:9) 
23 Andersson & Wadensjö (2004:8ff) 
24 Walter (2005:36) 
25 Andersson, Curt (2001) I konsultens värld: konsultarbete i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. s.34-40 
26 Flach (2006:21f) 
27 Clegg et al. (2008:181) 
28 Clegg et al. (2008:172) 
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centralt med rätt person på rätt plats utifrån arbetsuppgiften. Det läggs mer fokus på 

effektivitet än att behålla personalen som många gånger är utbytbara. Möjligheten till 

utveckling finns främst för de bästa medarbetarna och endast i relation till arbetsuppgiften 

som personen är anställd för.
29

 I mjukt HRM läggs tyngdpunkten på gemenskap och förmågan 

att arbeta i team med fokus att skapa en arbetsplats med frihet och självbestämmande. 

Medarbetarna ses som en tillgång för organisationen snarare än en resurs. De organisationer 

som tillämpar mjukt HRM rekryterar främst medarbetare för deras kunskap och energi läggs 

på att anpassa arbetsuppgiften till individen. Det fokuseras på att utveckla medarbetarna för 

att skapa en ökad framgång för organisationen.
30

 Bemanningsbranschen kan relateras till 

beskrivningen av HRM modellerna eftersom huvudsyftet för verksamheten är att tillämpa 

individens kunskap efter arbetsmarknadens krav och behov. Efterfrågan styr organisationens 

framgång och det blir viktigt att ha motiverade konsulter på rätt plats.  

1.6 Tidigare forskning 

Motivation är allmänt ett vidsträckt begrepp som har flera definitioner och betydelser i dagens 

forskning. Vi valde att dela upp vår litteraturöversikt i två delar, motivation och 

bemanningsbranschen. Undersökningen grundar sig i en informationssamling nationellt och 

internationellt utifrån litteratur, vetenskapliga artiklar och avhandlingar inom vårt område via 

informationsmedel som Libris, Elin@Örebro och Sociological abstract. Sökorden har varit; 

motivation, inre och yttre motivation, konsult, bemanningsbranschen, bemanningsföretag, 

flexibilitet samt deras engelska motsvarigheter. Vår utgångspunkt i den tidigare forskningen 

blev motivation i arbetsrelaterade situationer. Generellt inriktade vi oss på motivationens 

koppling till den inre och yttre aspekten och begränsade oss till motivationsforskning tio år 

tillbaka. Efter sökning på ”inre och yttre motivation” samt den engelska motsvarigheten, fick 

vi fram flera studier som var kopplade till utbildning och sport. I utbildningssammanhang 

visade forskning på den inre motivationens påverkan på engagemanget i utvecklingen.   

En av de nyaste böckerna inom inre och yttre motivation är skriven av Johnmarshall Reeve
31

 

som beskriver motivationens olika drivkrafter, individens egna och andras. Boken tar upp 

aspekter som hur motivation fungerar och hur den kan utvecklas. Carol Sansone och Judith 

M. Harackiewicz presenterade år 2000 boken Intrinsic and Extrinsic Motivation: The Search 

for Optimal Motivation and Performance. Boken är en sammanställning av 

motivationsforskning inom den inre och yttre motivationen med en debatt om vilken av 

aspekterna som bäst motiverar. I tre olika delar presenteras den inre och yttre motivationen 

där den första delen beskriver yttre motivationens påverkan på den inre. Den andra delen 

beskriver dolda fördelar med att se till motivationen. Den sista delen ger en insikt i hur inre 

och yttre motivation kan behållas vardagligt under en längre tid.  

Edward L. Deci och Richard M. Ryan är omtalade forskare inom inre och yttre 

motivationsfenomenet. De har på senare år publicerat ett flertal olika artiklar vars ursprung 

kommer från boken Intrinsic motivation and Self-Determination in human behavior, 1985, 

som uppmärksammande betydelsen av den inre och yttre motivationens samverkan. 

                                                           
29 Clegg et al. (2008:175f) 

30 Clegg et al. (2008:174ff) 

31 Reeve, Johnmarshall (2009) Understanding motivation and emotion (5:e uppl.) Hogboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc. 
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Artiklarna som är skrivna på 2000-talet tillsammans med andra forskare har ofta haft en 

utgångspunkt i Deci och Ryans Self-Determination theory, som ökar insikten om den inre och 

yttre motivationen i relation till en individs beteende. En av artiklarna är Intrinsic and 

Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. Artikeln utgick från tidigare 

forskning om omgivningens förutsättningar för att stödja den inre motivationen och samtidigt 

se hur den yttre motivationens påverkan på uppgiften. Resultatet visar att villkoren för 

självständighet, kompetens och samhörighet med andra som bidrar till den inre motivationen. 

De publicerade samma år ytterligare en artikel, Self-Determination Theory and the 

Facilitation of Intrinsic motivation social development, and Well being år 2000 som beskriver 

den sociala omgivningens betydelse för att bibehålla den inre motivationen och samtidigt öka 

egen kontrollen på den yttre motivationen. Studien baseras på analyser av forskning främst 

inom SDT. Tillvägagångssättet var att undersöka den inre motivationen och analysera den 

yttre samt se till vilken inverkan de sociala förutsättningarna för den psykologiska 

utvecklingen i vardagen. Resultatet visade att de tre psykologiska behoven som 

självständighet, kompetens och samhörighet med andra fungerar som premisser för psykisk 

hälsa med välbefinnande och ökad motivation. En annan artikel från år 2005 är skriven av 

Deci, Edward L., Gagné, Marylène Self-determination theory and work motivation visar 

skillnader av den yttre motivationens olika grader av självständighet som leder fram till Self- 

Determination theory. Genom att jämföra SDT med andra arbetsmotivations teorier och se till 

forskning som är gjort med SDT i organisationer belyser artikeln vikten av ökad förståelse för 

den yttre motivationens frihetsgrad. Detta bidrar till en ökad insikt hur motivationen fungerar 

och skapar effektivare organisationer med större förtroende, ökade prestationer och 

välmående på arbetsplatsen.  Vi använder Self-Determination theory i studien som teoretisk 

grund för inre och yttre motivationsaspekten för att på ett nytt sätt belysa arbetsmotivationen i 

förhållande till bemanningsföretag.  

Bemanningsbranschen är ett relativt välkänt fenomen i Sverige, trots detta finns det inte 

speciellt mycket forskning om branschen, men intresset expanderar. Avhandlingar som varit 

vägledande inom bemanningsbranschen är bland annat Lars Walter som skrev avhandlingen 

Som hand i handske år 2005 som lyfte fram vikten av att matcha rätt person på rätt plats samt 

dess konsekvenser. Studien utgick i från fallstudier och genomfördes med hjälp av intervjuer, 

observationer och analys av interna dokument. Walter kom fram till att bemanningsföretagens 

centrala del av arbetsmarknaden baseras på deras kunskap om matchningsarbete. Eftersom 

arbetet varierar för både bemanningsföretaget och dess anställda blir matchningsarbetet fokus 

för att kombinera rätt intressen och förutsättningar. 

En annan författare är Gunilla Olofsdotter som har publicerat avhandlingen Flexibilitetens 

främlingar inom bemanningsbranschen år 2008. Den inriktar sig på flexibilitetens villkor och 

konsekvenserna av tvåsidigheten, att både vara uthyrd samt inhyrd inom bemanningsföretag. 

Tillvägagångssättet för studien var två fallstudier på både kundföretag och bemanningsföretag 

vid två separata tillfällen. Resultatet visade att kraven ökar på sociala relationerna inom 

organisationen och att det krävs ett flexibelt förhållningssätt från både konsulterna och dess 

chefer men på olika sätt. Cheferna ska klara av interna organisatoriska krav men samtidigt se 



MYTEN OM MOROTEN – Om motivation i bemanningsbranschen 

7 

till behoven från konsulter och kundföretag. Konsulterna ska klara av att vara 

anpassningsbara i de varierande arbetsmiljöerna.  

År 2004 utgavs rapporten Hur fungerar bemanningsbranschen? av Pernilla Andersson och 

Eskil Wadensjö om bemanningsbranschens förhållningsätt gentemot de traditionella 

arbetsformerna. Rapporten beskriver bemanningsbranschens karaktär och hur det kan komma 

sig att den förekommer. Resultatet bygger på ett register av anställda inom 

bemanningsbranschen och analys av artiklar inom området. Utifrån det insamlade materialet 

har det analyserats vilka egenskaper som anställda inom bemanningsföretag har för att se om 

det är någon särskild karaktärstyp som representeras i branschen. Rapporten visar att det är 

främst unga, ogifta, kvinnor och invandrare som återfinns i bemanningsbranschen. Författarna 

beskriver att resultatet kan bero på att branschen i flera områden täcker kvinnodominerande 

yrkesgrenar. 

Vikten av att se bemanningsbranschen som ett komplement för kundföretagen lyfter Ola 

Bergström med flera fram i boken Den nya arbetsmarknaden som skrevs år 2007. Den 

inriktar sig på hur bemanningsbranschen har växt fram sedan avregleringen och vilka 

konsekvenser som kom till följd för både den svenska arbetsmarknaden och konsulter. 

Studien genomfördes med fallstudier för att belysa på vilket sätt företag använder sig av 

inhyrd arbetskraft. Resultatet visar att företagen måste göra mindre anpassningar av 

organisationen för att fortsätta kunna använda sig av bemanningsföretag. Överlag varierar 

bemanningsföretagets position och det är svårt att förutse vad framtiden kommer ha behov av.  

Bemanningsbranschen är styrd av svensk lagstiftning men flera av företagens verksamheter 

expanderar utanför landets gränser. I internationella studier som exempelvis artikeln 

Temporary Work Agencies: Here Today, Gone Tomorrow? av John Purcell, Kate Purcell och 

Stephanie Tailby belyses den triangulära situationen mellan bemanningsföretag, kundföretag 

och konsult. Deras forskning baserades på fallstudier inom fyra EU-länder, Sverige, 

Storbritannien, Nederländerna och Spanien inom fyra olika sektorer, sjukvården, 

informations- och kommunikationsteknologi, ekonomi och livsmedelstillverkning.  Resultatet 

belyser en utvecklad arbetsmarknad för bemanningsbranschen via ökat förtroende samtidigt 

som tvivel väcks inför deras möjlighet att vara en naturlig del av arbetsmarknaden.  

Vi hittade ingen forskning om konsultens roll i bemanningsföretag som har utgångspunkt i 

hur motivationen fungerar i verksamheten, utan det har snarare varit fokus på 

bemanningsbranschens problematik och framväxt. Detta tror vi beror på att 

bemanningsföretag är ett relativt modernt fenomen på arbetsmarknaden. 

Motivationsforskningen har en betydande roll i att den lyfter framförallt fram hur motivation 

behandlas i utbildningssammanhang. Personalen är en viktig tillgång för 

bemanningsföretagen och vår studie kan bidra till mer kunskap om hur anställda motiveras för 

att skapa större förståelse och effektivitet i organisationerna. Från tidigare forskning tar vi 

framförallt med oss vikten av bemanningsbranschens samverkan med omgivningen och 

konsulternas arbete utanför organisationens gränser. Tidigare motivationsforskning har 

öppnat upp förförståelsen av de yttre omständigheternas effekter på den inre motivationen, 

samt vilka grunder som den inre motivationen bygger på.  
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I det här kapitlet redovisas det teoretiska ramverket som inleds med en introduktion av 

motivationsbegreppet uppkomst följt av en motivering av valet av teorier. Sedan presenteras 

den inre och yttre motivationen som är centrala begrepp i studien och deras samverkan med 

en vidare koppling till Self-Determination theory.  

2 Teoretiskt ramverk 

På 1800-talet beskrev Adam Smith att människan framför allt blev motiverad av det egna 

intresset, vi arbetade för samhällets välstånd att bli rika, hälsosamma och välutbildade.
32

 John 

Stuart Mill argumenterade i mitten på 1900-talet emot Adam Smith och hävdade att 

drivkraften kommer från det som värderas som värdefullt för individen själv.
33

 Redan under 

1920-talet uppmärksammades det att anställdas effektivitet hade samband med fler 

omständigheter än den fysiska omgivningen. Hawthornestudien som har sitt ursprung i en 

fabrik i Chicago, där experiment utfördes med belysningen i vinstdrivande syfte från 

elindustrin, för att minska elkonsumtionen på arbetsplatsen. Efter experiment med ljusstyrkan 

visade det sig att ljuset inte var det som påverkade de anställda, istället var det ledningens 

uppmärksamhet och grupparbetet som bidrog till större effektivitet.
34

 Efter Hawthornestudien 

tog forskningen fart och fler forskare intresserade sig för motivationsfenomenet.
35

  

Abraham H. Maslow är en omtalad forskare inom motivation som förespråkar att 

motivationen härstammar utifrån olika behov. Han konstruerade en behovstrappa utefter vilka 

behov individen behöver tillgodose. När ett behov tillfredställt kan individen ta nästa steg. 

Trappans översta steg är självförverkligande som innebär att människan är lycklig och fullgör 

livet så mycket som det bara går.
36

 Herzberg är en annan omtalad motivationsforskare som 

har byggt vidare på Maslows behovstrappa genom ett arbetsperspektiv. Herzberg lyfter fram 

den inre och yttre betydelsen av motivation i arbetssammanhang, där hans tvåfaktorteori utgår 

ifrån motivationsfaktorer och hygienfaktorer. Motivationsfaktorer är faktorer som höjer den 

anställdes motivation, där medarbetaren finner motivation genom arbetsuppgiften i sig, det 

egna intresset samt den personliga utvecklingen som lyfts fram genom feedback. 

Hygienfaktorer förknippas med de yttre omständigheterna där arbetsotillfredsställelse grundar 

sig i omgivningen som arbetsuppgiften utförs i, ett exempel kan vara kontrollerande och 

hierarkiska arbetsplatser.
37

 Herzberg menar att arbetsmotivation skapas när organisationerna 

uppmärksammar individernas egna behov och sammanför de med verksamhetens mål.
38

 

Wilson menar att flera forskare kritiserar Hertzberg för att ”placera” inre motivationsfaktorer 

om tillfredsställelse och yttre faktorer som missnöje i två olika fack, skilda från varandra och 

inte ta hänsyn till att hygienfaktorer kan leda till positiva upplevelser beroende på 

omständigheterna. Det menas att individen har en tendens att se tillfredställande framgång i 

                                                           
32 Clegg et al. (2008:153ff) 
33 Clegg et al. (2008:153ff) 
34Eriksson-Zetterquist, Ulla, Kalling, Thomas, Styhre, Alexander (2006) Organisation och Organisering. (2:a Uppl.) 

Malmö:Liber s.89ff 
35 Eriksson-Zetterqvist et al.(2006:134f) 
36 Clegg et al. (2008:153ff) 
37 Herzberg, Frederick (1965) Industrial and Labor Relations Review, The New Industrial Psychology  

(vol 18, No 3 s. 364-376) Cornell University. s.369 
38 Herzberg (1965:376) 
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arbetet som en inre faktor har lättare skylla motgångar på den yttre omgivningen som kollegor 

och chefer.
39

 Det kan vara en viss svårighet att dela in konsulternas motivation i två fack 

genom Hertzbergs motivationsteori eftersom konsultens flexibla arbete flera gånger skiljer 

sig. Det kan på liknande sätt bli svårare att avgöra vilka hygienfaktorer respektive 

motivationsfaktorer som påverkar arbetssituationen när arbetsplatser varierar.  

“To be motivated means to be moved to do something”.
40

 

Motivation är ett brett begrepp som existerar i olika omfattningar och former hos varje enskild 

individ som beskrivs enligt Deci och Ryan att känna sig manad att göra någonting.
41

 På 

arbetsplatser används olika medel för att motivera anställda som till exempel belöningar och 

tävlingar. Samma handling kan ha sin grund i antingen den inre eller yttre motivationen, 

beroende på om vi styrs av vår inre motivations självstyrande intresse eller vad omgivningen 

påverkar oss att göra.
42

 Reeve menar att vi människor ibland uppfattar det svårt att hitta en 

inre drivkraft som motiverar, där vi vänder oss istället till omgivningen. Detta innebär att 

motivationen både får en inre och yttre aspekt. Den yttre motivationen handlar om 

omgivningens faktorer som exempelvis att en morot kan fungera som ekonomisk vinning som 

styr handlingarna efter vinstdrivande påföljder och konsekvenser. Inre och yttre motivation 

menas enligt Deci och Ryan vara svåra att utesluta från varandra och kan förekomma i samma 

aktivitet.
43

  

Vi valde att fördjupa oss i motivationsfenomenet utifrån Reeve
44

 samt Deci och Ryans
45

 

förklaringar av den inre och yttre motivationsaspekten. Dessa begrepp blir relevanta för att 

studera vad som driver konsulterna i arbetet genom att fånga de inre och yttre aspekterna. Vi 

bidrar med en tolkning av motivationsfenomenet och ingen klar sanning eftersom fenomenet 

är omfattande och skiljer sig beroende på omständigheterna. 

2.1 Inre motivation 

Begreppet inre motivation uppkom från experiment på djur där upptäckter visade att 

motivation uppstod från positiva erfarenheter utan belöning eller bestraffning.
46

 Olika 

forskare har definierat begreppet inre motivation på olika sätt exempelvis att motivationen 

uppstår i relation till intresset för uppgiften eller utifrån tillfredsställelsen som uppkommer 

utifrån fullföljandet av en uppgift. Deci och Ryan har främst fokuserat på att den inre 

motivationen drivs av människors naturliga behov av att handla självständigt, höja sin 

kompetens och uppleva samhörighet med andra men är medvetna om att motivationen kan 

uppstå när individen är delaktig i en intressant uppgift.
47

 

Reeve beskriver den inre motivationen som ett spontant psykologiskt behov som inte 

påverkas av yttre omständigheter utan handlingen uppstår från ett egenintresse. När 

                                                           
39 Wilson, Fiona (2008) Organisation, arbete och ledning – en kritisk introduktion (2:a uppl.) Malmö: Liber s.161 
40 Deci & Ryan (2000a:54) 
41 Deci & Ryan (2000a:54) 
42 Reeve (2009:111) 
43 Deci & Ryan (1985) 
44 Reeve (2009) 
45 Deci & Ryan (1985;2000a;2000b;2005) 
46 Deci & Ryan (2000a:56) 
47 Deci & Ryan (2000a:56f) 
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omgivningen ger stöd till de psykologiska behoven skapas ett naturligt intresse som får 

människan att utvecklas i sina handlingar.
48

 En människa som drivs av inre motivation gör det 

hon gör för att det är utmanande och roligt snarare än att utomstående faktorer påverkar henne 

att handla på ett visst sätt.
49

 Människor upplever den inre motivationen på grund av de 

psykologiska behoven som driver människan till att uppleva tillfredställelse och uppkommer 

ur den spontana känslan av att handla självständigt, höja sin kompetens och uppleva 

samhörighet med andra.
50

 

                        Figur 1 Inre motivation 

De psykologiska behoven skapar en naturlig 

motivation hos människor som får oss att växa 

och utvecklas.
51

 Självständigheten handlar om 

individens egna fria vilja samt hur nöjd individen 

är med sitt självbestämmande. Detta är beroende 

av individens relationer och omgivningens stöd 

för att uppnå behoven.
52

 Individen har behov att 

känna sig kompetent och skicklig i relation till 

sin omgivning för att utvecklas vilket har 

betydelse för motivationens kraft att sträva 

framåt. För när en individ känner sig kompetent 

ökar glädjen och koncentration inför uppgiften. 

En arbetsmiljö som bidrar till detta har 

utvecklingsmöjligheter och möjligheten att få 

positiv feedback.
53

 Det mänskliga behovet av att känna samhörighet handlar om att ha 

känslomässiga band, engagera sig i andra och uppskattas. Människor behöver försäkra sig om 

att det råder personliga relationer som ger samhörighet, som i sin tur får individen att förstå 

andra människors värderingar.
54

  

 

De psykologiska behoven blir viktiga för vårt välmående. Deci och Ryan hävdar att ett 

organisationsklimat som förespråkar tillfredsställelse inom de psykologiska behoven i sin tur 

ökar den inre motivationen. Detta leder till en betydelsefull ökning i arbetsresultaten eftersom 

individerna blir mer uthålliga, presterar bättre i de arbetsuppgifter som kräver kreativitet och 

har mer positiva attityder till organisationen.
55

 Reeve hänvisar till Moller, Deci och Ryan som 

lyfter fram att en person som är stimulerad av den inre motivationen har en större sannolikhet 

att se saker mera optimistiskt än personer som är påverkade av den yttre motivationen.
56

 För 

                                                           
48 Reeve (2009:111f) 
49 Deci & Ryan (2000a:56) 
50 Reeve (2009:112) 
51 Reeve (2009:145) 
52 Reeve (2009: 145) 
53 Deci & Ryan (2000a:58f) 
54 Reeve (2009:161–164) 

55 Deci, Edward L., Gagné, Marylène (2005) Self-determination theory and work motivation (s.331-362) Journal of 

Organizational Behavior  s.337 
56 Reeve (2009: 113) 
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att förstå den inre motivationens betydelse behöver vi känna till den yttre motivationens 

variation och påverkan på människans beteende.
57

 

2.2 Yttre motivation  

Vi människor kan inte endast göra det som intresserar oss utan det finns sociala roller och 

krav som kräver att individen tar ansvar över uppgifter. Det kan krävas yttre motivation vid 

tillfällen där fokus ligger på att nå ett specifikt 

resultat.
58

 Människan vill gärna imponera på sin 

omgivning och uppnå sina mål. Eftersom individen 

eftersträvar attraktiva konsekvenser blir beteendet 

flera gånger styrt av den yttre motivationen. I den 

yttre motivationen drivs handlingen utifrån 

omgivningen med dess konsekvenser genom 

exempelvis pengar, utmärkelser och positiv 

uppmärksamhet.
59

                                  

Den yttre motivationen blir en fråga om uppgiftens 

relation till omgivningen. Den handlar om att lära 

sig att hantera den yttre miljön effektivt för största personliga vinning genom incitament, 

belöningar och konsekvenser av beteendet.
60

                                 

Vad får då en individ att arbeta mer effektivt? Incitament är en drivkraft från omgivningen 

som skapar ett beteende som får oss sträva mot eller från en handling. Människor skapar en 

förväntning om kommande situation är lockande eller inte. Det incitament som påverkar vårt 

beteende från omgivningen skapas genom tidigare upplevelser och erfarenheter.
61

  

Till skillnad från incitament som framkallar ett beteende, uppstår konsekvenserna efter en 

uträkning av följderna av en handling som i sin tur ökar eller minskar ett fortsatt beteende.
62

 

När människor ser till följderna av ett beteende och dess konsekvenser är individen mer 

benägen att fortsätta sitt handlande när utfallet leder till en positiv förstärkning, som 

exempelvis en utmärkelse efter en bra prestation.
63

 Det finns konsekvenser som antingen 

förstärker eller straffar. De som förstärker ett beteende finns i både positiv och negativ form.  

En person som får positiva följder från ett beteende har större sannolikhet att upprepa 

beteendet i framtiden i motsats till den som inte får det.  Detta ökar ett önskvärt beteende som 

att exempelvis fortsätta att arbeta effektivt.
64

 En negativ förstärkning är något från 

omgivningen som vi finner irriterande men ökar möjligheten till önskvärt beteende när den 

försvinner som exempelvis att vi slutför vår uppgift för att chefen ska sluta klaga.
65

 

                                                           
57 Deci & Ryan (2000a:60) 
58 

Deci & Ryan (2000a:60)  

59 Reeve (2009: 113) 
60 Reeve (2009: 114) 

61 Reeve (2009: 114f) 
62 Reeve (2009: 115) 
63 Reeve (2009:117f)

 

64 Reeve (2009:117) 
65 Reeve (2009:118) 

Figur 2 Yttre motivation  
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Bestraffning som exempelvis kritik blir en negativ påföljd som leder till att minska 

uppkomsten av det inte önskvärda beteende, eftersom vi inte vill få kritik igen.
66

  

Belöning handlar om när individen får något i utbyte mot sin prestation. Dock ökar inte alla 

belöningar ett beteende och kan inte likställas med positiv förstärkning. Belöningar fungerar 

som potentiella motivationshöjare eftersom belöningar inte alltid motiverar till en handling.
67

 

Reeve påpekar att när en belöning blir inblandad kan individens handling tendera att tappa sitt 

eget intresse och istället fokuseras det på vad utfallet blir av själva handlingen, som 

exempelvis pengar eller betyg.
68

  

Istället för att uppleva den inre motivationens spontana tillfredställelse från handlingen i sig 

fokuserar den yttre motivationen på handlingsplaneringen. Där drivkraften av handlingens val 

ligger i ett efterfrågat eller planerat beteende om vad individen får ut.
 69

      

2.3 Den inre och yttre motivationens samverkan 

Yttre motivationsfaktorer förväntas sänka den inre motivationens intresse för uppgiften i sig, 

men när den inre motivationen redan är låg kan en erbjuden belöning till uppgiften bidra till 

ökad motivation.
70

 Den yttre motivationen fungerar ofta i syfte att påverka och kontrollera ett 

beteende. Men den yttre motivationens aspekter kan ge personen en möjlighet att ta reda på 

hur väl arbetet är utfört genom att få feedback via exempelvis betyg och utmärkelser.
71

 Yttre 

motivationsfaktorers negativa inverkan menas vara begränsade till när individen har ett inre 

intresse av uppgiften.  En attraktiv belöning kan redan vid ett lågt inre intresse göra uppgiften 

värd att utföra, samtidigt som belöningar kan distrahera uppmärksamheten från varför 

personen gör den ointressanta uppgiften från början.
72

 Reeve refererar till Kohn som 

argumenterar för att det nödvändigtvis inte är en bra idé att använda sig av yttre 

motivationsfaktorer vid en lägre inre motivation eftersom den yttre motivationen kan medföra 

en nedtryckande effekt på prestationen och kvalitén på inlärningen. Kohn menar istället att det 

är bättre att verka för en miljö med större självbestämmande och stöd.
73

 

Yttre motivationsfaktorer måste inte alltid vara någonting sämre för motivationen. När en 

belöning kommer oväntat kan den inre motivationen stärkas som i motsats till när en belöning 

är förväntad. Det menas vidare att belöningar som individen kan se, känna och ta på minskar 

den inre motivationen medan den verbala belöningen kan höja.
74

  

Det finns flera forskare som beskriver den yttre motivationens påverkan på den inre. Miner 

hänvisar till Herzberg som menar att individer som söker arbetstillfredsställelse genom 

hygienfaktorer tenderar att behöva en extern belöning och arbetar bara motiverat under 

kortare tillfällen, sedan behövs det en ny uppmuntran för att få dem att prestera. Det blir 

uppenbart för individerna när en hygienfaktor försvinner, detta kan göra att behovet för 
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faktorerna ökar för att kunna prestera samma resultat som förut.
75

 Dan Pink lyfter fram att 

incitament skapar ett tunnelseende efter givet mål genom att snabbt ta sig dit utan att tänka 

utanför ramarna. Detta skapar ett problem av minskad kreativitet och yttre faktorers påverkan 

får en negativ inverkan på uppgiftens utförande.
76

 Deci och Ryan menar att belöningar direkt 

kan minska prestationsförmågan när en individ ska utföra en komplex uppgift som har svåra 

mål.
77

 För att skapa arbetsmotivation är det av betydelse att förstå att olika arbetsuppgifter 

kräver olika motivationsfaktorer eftersom det kan skilja sig mellan uppgifter som är relativt 

enkla mot mer komplexa.
78

 

För en vidare beskrivning av den inte och yttre motivationens samverkan förflyttar vi oss 

vidare till en teori som ser till makroperspektivet av motivationen, Self-Determination Theory 

(SDT).
79

 Denna teori försöker skapa förståelse för hur människor handlar. SDT skiljer mellan 

den inre och yttre motivationen för att se vilka bakomliggande faktorer som ligger till grund 

för människans handlande.
80

  

2.4 Self-Determination Theory  

SDT handlar om människors motivation och utvecklades i början av 1980-talet av Deci och 

Ryan.
81

 SDT har en stark empirisk grund som främst är hämtad ifrån experiment och 

fältstudier inom områden som hälsa, utbildning och sport.
82

 På grund av att det utförts lite 

forskning av SDT i relation till arbetet, uppmuntrar Deci och Ryan användningen av SDT i 

relation till arbetsmotivation.
83

  

Det speciella med SDT är att tyngdpunkten är placerad på den sociala kontexten som består 

av ett naturligt behov att handla självständigt, höja sin kompetens och uppleva samhörighet 

med andra. Detta blir viktigt för att individen ska kunna växa och känna välmående.
 84

 Som vi 

kan hitta i den inre motivationen. SDT försöker utmärka vilka faktorer som underlättar och 

vilka som försvagar den inre motivationen samt ser till den yttre motivationens olika grader 

av kontroll och självbestämmande.
85

 Teorin utvecklar förhållandet mellan inre och yttre 

motivation, där den yttre motivationen delas in i olika typer. Dessa olika typer blir viktiga 

eftersom desto mer självbestämmande personen har i de yttre motivationstyperna desto bättre 

presterar individen, utvecklas socialt och mår psykiskt bra.
86

 SDT fokuserar därmed inte på 

hur individernas behov skiljer sig utan ser till hur de tillgodoses i den sociala omgivningen.
87

  

Det finns två underteorier till SDT: Cognitiv Evaluation Theory (CET) och Organismic 

Integration Theory (OIT). Syftet med CET är att förklara den yttre motivationens effekter på 

                                                           
75 Miner, John B. (2007) Organizational Behaviour 4, From theory to Practice. New York: M.E. Sharpe. s.48f 
76 TED.com  (hämtat 2009-11-17)Talks, Dan Pink on the surprising science of motivation 

77 Deci & Gagné (2005:333) 
78 Deci & Gagné (2005:346) 
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den inre.
88

 Dock uppmärksammas betydelsen av att inre motivationen uppstår i relation till 

uppgifter som individen finner intressant. Om individen inte redan har en inre motivation kan 

inte CET:s principer användas.
89

 För att känna och behålla den inre motivationen krävs det att 

individens självbestämmande är centralt i jämförelse med kontrollen.
90

 Enligt Deci och Ryan 

har forskning visat att påtagliga belöningar, deadlines, direktiv och konkurrens minskar den 

inre motivationen eftersom de kontrollerar individens beteenden.
 91

 För att bidra till ett större 

intresse till en uppgift som upplevs ointressant kan olika former av belöningar göra uppgiften 

värd att genomföra. Det handlar om att fånga individens intresse och behålla det över tid tills 

individen utvecklat ett eget intresse med dess fördelar.
92

 Det kan många gånger vara svårt för 

organisationen att kombinera den inre och yttre motivationen som medför att de istället satsar 

på antingen den inre motivationen genom deltagande och ”empowerment”
93

 samt försöker 

minska behovet av de yttre faktorerna eller motsatsen.
94

 

Den andra underkategorin, OIT beskriver hur yttre motivation påverkas av omgivningen. Den 

kategoriserat olika grader av yttre motivation utifrån hur de främjar eller hindrar ett 

beteende.
95

 Dessa fyra är; yttre reglering, introjektion, identifikation samt integrerad reglering 

som skiljer sig i deras olika grader av frihet och självbestämmande. En person blir omotiverad 

genom att inte se betydelsen av handlingen, inte känna sig tillräckligt kompetent eller att 

prestationen inte får en motsvarad belöning.
96

 Detta tillstånd kallas amotivation eftersom 

individen saknar avsikt att agera.
97

 Desto mer kontroll individen har i sitt självbestämmande 

av den yttre motivationen desto större framgång blir det när det gäller prestationen, den 

sociala utvecklingen samt den psykiska hälsan.
98

  

Forskning om vad som påverkar människors potential är betydelsefullt när det används för att 

utveckla människors prestation och uppleva välbefinnande.
99

 I studien används de inre och 

yttre motivationsbegreppen utifrån Deci och Ryan samt Reeve med koppling till SDT, 

eftersom vi vill bidra till en ökad förståelse för motivationens grunder och samspel samt dess 

påverkan på organisationerna. Tidigare forskning har används som inspiration när vi med 

hjälp av med bemanningsföretagen utvecklat vår egen tolkning av ytterligare beståndsdelar 

till motivationen som förväntningar, kommunikation och inställningar till organisationen som 

komplement till den inre och yttre motivationsaspekten.  
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I detta kapitel presenteras studiens metodval, forskningsansats med förförståelse och urval. 

Vi ger läsaren en överblick över det praktiska tillvägagångssättet vid empiriinsamlingen. 

Detta följs av en diskussion om bortfallet och de etiska principerna. Avslutningsvis diskuteras 

studiens sanningskriterier. 

3 Metod  

3.1 Val av metod  

Studien utgår från en kvantitativ metod som ger oss möjlighet att kartlägga samtliga 

konsulters uppfattning om motivation i bemanningsföretagen och mäta eventuella skillnader 

av motivationsfenomenet. Det är en mångsidig metod som gör det möjligt att nå olika 

beteendemönster och attityder för att skapa förståelse för människors förväntningar och 

kunskaper.
100

 Nackdelarna blir att konsultens egna beskrivningar av situationen inte lyfts fram 

vilket kan leda till missförstånd.
101

 En annan faktor som följer enkäten är att det inte går att 

säkerställa att informanterna svarar sanningsenligt och inte framställer sin arbetsplats 

annorlunda.
102

 Detta underbyggs genom att lyfta fram konsultens anonymitet när svaren 

presenteras grupperade och sänds vidare till ett nyskapat e-postkonto, vilket bidrar till att det 

blir lättare för konsulterna att besvara eventuellt känsliga frågor när de inte behöver stå tills 

svars inför sin arbetsgivare.   

Vi ökade möjligheten att nå en större population genom att använda oss av elektroniskt 

utskick via ett för studiens ändmål nyskapat e-postkonto.
103

 Genom att använda internet och 

bifoga enkäten sparas det tid och det blir enkelt för informanten att besvara enkäten direkt på 

datorn.
104

  

3.1.1 Forskningsansats och förförståelse 

Efter vi sett över befintliga begrepp och teorier uppstod ett intresse för vad som driver den 

inre och yttre motivationen. Utifrån litteratur och artiklar formulerade vi frågeställningar som 

var intressanta. När vi utformade enkäten inför den empiriska hämtningen av material utgick 

vi utifrån våra motivationsbegrepp för att utreda hur motivationen upplevdes i 

bemanningsföretagen och eventuella skillnader i arbetsmotivation. Enkäten konstruerades 

genom våra begrepp och teorier samt via kontakt med bemanningsföretagen kom vi fram till 

olika motivationsaspekter som vi operationaliserade och gjorde mätbara i enkäten. Detta gav 

oss en bättre koppling mellan de teoretiska och hur det praktiskt fungerar i organisationerna. 

Vid ett första möte diskuterade vi studiens syfte och bröt ner frågeställningarna efter vad som 

var möjligt att genomföra. För att stärka vår empiri ytterligare ser vi nu i efterhand att förutom 

möten med bemanningsföretagen hade vi kunnat utveckla vår förstudie genom att intervjua 

konsulter för få en bredare förståelse för motivationsaspekten från deras synvinklar. 
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Enkätresultatet analyserades för sedan att skapa en bild av hur motivationen för konsulterna 

och bemanningsföretagen upplevdes och skiljde sig åt.  

Vi har tagit i beaktning att vår förförståelse sker omedvetet och det blir svårt att redovisa hur 

det präglat vår studie. Förförståelse i studien präglas av tidigare erfarenheter av 

bemanningsbranschen där vi har ställt oss frågande till problematiken om hur konsulten blir 

motiverad som uthyrd på ett kundföretag när konsulten är anställd av ett annat. Vi anade att 

den inre motivationen hade större utrymme hos konsulterna eftersom ett inre intresse kan 

tänkas vara extra viktigt för att driva sig själv framåt i olika uppdrag. Det råder en 

medvetenhet om att kontaktpersonerna på bemanningsföretagen präglat vår syn på konsultens 

arbetsroll. Våra frågeställningar och förhållningssätt i studien har präglats av en 

socialpsykologisk ansats där förförståelse påverkat bearbetning från ett organisatoriskt 

perspektiv med utgångspunkt i konsulternas attityder till motivation. 

3.1.2 Urvalet 

Den urvalsmetod vi använde oss av är en form av klusterurval eftersom vi utförde en 

totalundersökning på samtliga konsulter. Bemanningsföretagen står för den naturliga 

förekomsten av kluster, likasom vi alltid hittar studenter på universitetet hittar vi konsulter 

inom bemanningsföretag.
105

 Vi började med att avgränsa oss till Örebro regionen och nästa 

steg i studien baserades på ett urval av bemanningsföretag. Utifrån en rapport utförd av 

”Bemanningsföretagen” som är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag med 

verksamhet inom personaluthyrning, entreprenad, rekrytering, omställning och 

jobbförmedling. Rapporten listar Sveriges 25 största bemanningsföretag tills år 2009, med 

utgångspunkt i deras omsättning.
106

 Ett urval gjordes utifrån de tio främsta på denna lista med 

hänsyn till deras storlek i Örebro samt deras intresse av att delta i studien. Efter kontakt med 

fem olika bemanningsföretag var det slutligen tre som valde att delta. Detta styrde urvalet 

eftersom möjligheten att välja fritt inte fanns, utan deltagandet låg i organisationernas händer.  

3.2 Konstruktion av enkät    

Enkäten består av 42 frågor som var utvecklade för att fånga konsulternas uppfattning om den 

faktiska motivationen. Enkäten var främst uppbyggd på slutna påståenden med nio stycken 

bakgrundsfrågor varav tre öppna frågor. Bakgrundsfrågorna ålder och anställningstid var 

öppna svarsalternativ för att lättare kunna dela in informanterna i passande intervaller och 

undvika att felrepresentera svaren.
107

 Frågan om vilket bemanningsföretag de tillhörde var 

öppen för att inte avslöja vilka av de tre bemanningsföretagen som deltar. I enkäten förekom 

det 32 påståenden om motivation där informanternas svar kategoriserades in genom 

ordinalskalenivå, vilket menas med att indelningsgrupperingarna kan jämföras med varandra 

hur de mer eller mindre stämmer överrens med de andra kategorierna.  En likertskala används 

i enkäten med en femgradig måttstock utifrån: Stämmer inte, stämmer i viss mån, stämmer 

ganska bra, stämmer bra, stämmer mycket bra. Ordningsföljden gjorde att vi kunde gradera 

informanternas svar men inget bestämt avstånd för hur stora avstånden är mellan kategorierna 
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finns.
108

 Enkäten avslutas med en öppenfråga ”Hur ska ditt bemanningsföretag skapa större 

motivation för dig som konsult?” för att ge konsulterna frihet att själva uttrycka sig och 

komplettera med motivationshöjande insatser.
109

 Dessa svar sammanställdes och 

kommenterades i resultatdelen.  

För att stärka tillförlitligheten för påståendena i enkäten och att den mäter det som avses 

mätas använde vi oss av redan beprövade frågor med utgångspunkt från Self-Determination 

theory som bygger på inre och yttre motivation
110

 samt arbetsmiljöforskningen, Copenhagen 

Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) med allmänna frågor om arbetsförhållanden.
111

 

Påståenden som vi kunde använda till att mäta motivationen plockades ut efter dess 

överensstämmelse med våra teorier och översattes från engelska. Enkätens påståenden 

vinklades tillsammans med kontaktperson från bemanningsföretagen för att komma närmare 

konsulternas verklighet. Av enkätens 33 påståenden utöver bakgrundfrågorna var 15 av 

påståendena egen komponerade för att skapa en närmare koppling till studien. För att förbättra 

tillförlitligheten la vi stor vikt på ord och formuleringar för att enkätens påståenden skulle bli 

mer tydliga och ge mindre utrymme för olika tolkningsmöjligheter.
112

 

Enkätfrågorna fångade motivationsaspekten i relation till den inre och yttre motivationen och 

frågorna berörde arbetet i sig, möjligheten till kommunikation, arbetsuppgifterna samt 

konsultens inställning till sitt arbete. Åtta variabler sammanfördes för att tillsammans 

redovisar den inre motivationen indexvariabel som handlar om konsultens intresse till 

uppgiften, självständighet, kompetens och gemenskap som har anknytning till begreppen från 

teoriavsnittet (se figur 1). Vi använde påståenden från enkäten som till exempel; ”Jag arbetar 

som konsult eftersom jag har ett stort intresse till mina arbetsuppgifter”, ”Jag känner frihet 

och självständighet i mina arbetsuppgifter”, ”Jag får använda mig av min kunskap/kompetens 

på mitt kundföretag”, ”Jag känner mig som en del av gemenskapen på mitt kundföretag”. 

Den yttre motivationen mäts genom åtta påståenden i relation till teoriavsnittet (se figur 2) om 

hur konsulten upplever omgivningens påverkan i form av incitament, belöning och 

konsekvenser av ett beteende. Ett exempel på den yttre motivationens indexvariabler i enkäten 

är; ”Mitt bemanningsföretag ställer rimliga krav på mig”, ”Drivkrafter som exempelvis 

uppskattning, uppmärksamhet och beröm höjer starkt min arbetsmotivation som konsult”, 

”Jag känner att min lön motsvarar min arbetsinsats på kundföretaget”, ”Jag känner mig nöjd 

med de förmåner jag har idag som friskvård och bonus”.  

Efter kontakt med samtliga tre bemanningsföretag och en allmän teorigenomgång inkluderade 

vi kommunikationens, förväntningarnas och inställningar till organisationens i betydelse till 

motivationsfenomenet. I kommunikationens indexvariabel sammanförde vi fem variabler som 

lyfte fram vikten av information, kontakt och feedback från bemanningsföretagen genom 

påståenden som exempelvis; ”Jag anser att kontakten med mitt bemanningsföretag är 

tillräcklig”, ”Jag får tillräckligt med feedback från kontaktpersonen på mitt 
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bemanningsföretag”, ”Från mittbemanningsföretag blir jag informerad om viktiga beslut och 

förändringar”. För att mäta hur konsultens förväntningar stämde överens med verkligheten 

sammanfördes påståendena; ”Jag är medveten om vad mitt bemanningsföretag förväntar sig 

av mig” och ”Förväntningarna på mitt arbete motsvarar den bild som mitt bemanningsföretag 

gav mig när jag började”. Fyra variabler förenades för att visa vilken inställning konsulten 

hade till sin organisation med påståenden angående vad konsulten anser om 

bemanningsföretaget genom påståenden som exempelvis; ”Jag kommer att arbeta kvar på mitt 

bemanningsföretag om ett år”, ”Jag skulle rekommendera mitt bemanningsföretag till en 

vän”, ”Jag som konsult är inte orolig att bli uppsagd av mitt bemanningsföretag”. 

Efter att första konstruktionen av enkäten var klar skickades den ut på pilotundersökning till 

handledaren samt andra personer som inte var en del av studien för att besvara enkäten och 

upptäcka eventuella problem eller otydligheter innan utskicket.
113

 Enkät och missivbrev 

skickades till våra kontaktpersoner på de tre bemanningsföretagen den 9 november 2009 för 

godkännande innan de bifogades vidare till alla konsulter i verksamheten med sista datum för 

svar den 17 november 2009. Missivbrevet förklarade syftet med studien för samtliga av 

studiens deltagare efter de etiska principerna samt gav informanterna tydliga instruktioner om 

hur enkäten skulle genomföras så att misstag inte förstör den empiriska undersökningen.
114

   

3.3 Bortfall  

Enkäten skickades ut till 168 konsulter inom de tre olika bemanningsföretagen och vi fick 37 

stycken svar som gav en svarsfrekvens på 22 procent. Det finns ingen uttalad gräns för hur 

hög svarsprocenten måste vara för att få ett bra resultat utan det kan vara allt från 60 procent 

till 75 procent.
115

 Denscombe menar att samhällsforskare med enkätundersökningar via 

utskick får nöja sig med en svarsfrekvens på 20 procent eftersom metoden är opersonlig.
116

  

Bortfall är vanligt i kvantitativa metoder eftersom informanten själv har ansvaret för att fylla i 

enkäten.
117

 Vi försökte förebygga bortfall genom att gå igenom eventuella språkliga 

svårigheter i enkäten med kontaktpersonerna på bemanningsföretagen innan utskicket, dock 

är sjukdom hos informanterna något vi inte har möjlighet att påverka. För att höja vår 

svarsfrekvens förlängdes den sista svarsdagen ytterligare till den 30 november, där det ökade 

tidsspannet gav oss möjlighet följa upp med ytterligare påminnelser under tre tillfällen till de 

anställda via bemanningsföretagen.  

Det ligger en problematik i att bemanningsföretagens konsulter arbetar hos olika 

uppdragsgivare. Svarsfrekvensen hade troligtvis ökat om vi delat ut enkäten personligen men 

detta var inte möjligt tid eller resursmässigt eftersom konsulterna är spridda på olika 

arbetsplatser runt om i Örebro län. Något annat som kan ha påverkat utfallet av 

svarsfrekvensen är informanternas möjlighet att använda sig av internet, när en underökning 

skickas med e-post kan enkäten enkelt öppnas som genom en knapptryckning, lika väl som att 
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den kan ignoreras eller slängas.
118

 Det kan vara komplicerat för informanterna som måste 

öppna, besvara och sedan spara ner en kopia av enkäten på datorn för att kunna skicka den 

vidare till anvisat e-postkonto, vilket kan påverka svarsfrekvensen.
119

 Det har visat sig i en del 

av svaren att det har funnits svårigheter att spara ner filen och skicka den tillbaka till oss. För 

att underlätta bifogade vi redan från början en extra enkät i ett annat filformat ifall det skulle 

finnas svårigheter att öppna den första. I svaren vi fått in har det har visat sig av några använt 

sig av den senare versionen, detta har troligtvis bidragit med fler svar.
120

  

Längden av enkäten kan lätt avskräcka informanterna från att delta, vi försökte istället 

använda påståenden med relevans för studien och har sett över upprepade frågor med samma 

betydelse för att göra enkäten mer lättsam.
121

 Somliga frågor kan uppfattas känsliga för 

informanten och resultera i uteblivna svar. Detta gjorde det vikigt för oss att verka för en bra 

uppfattning om studien för att konsulterna ska känna sig fria att uttrycka sin åsikt, som vi 

förmedlade i missivbrevet.
122

  

Eftersom vi i början av svarsperioden upplevde svarsfrekvensen låg såg vi över förhållanden 

förknippade med den aktuella studiens situation. Kontakten med bemanningsföretagen 

avslöjande att ett bristande intresse av att delta kan ha samverkat med andra undersökningar 

som låg samtidigt i tiden. Andra faktorer kan vara konjunkturens påverkan av att inte få 

behålla arbetet, elektroniska svårigheter samt problematiken att enkäten bör utföras på 

medarbetarens lediga tid på grund av deras uthyrda roll. Ett lägre engagemang kan ha 

koppling till bristande återkoppling från tidigare undersökningar där konsulten inte upplevt 

förändring av deltagandet och intresset går förlorat. För att ytterligare utreda bortfallet kan det 

vara aktuellt att utreda vilka informanter som deltagit i studien och inte.
123

 Detta var inte 

möjligt eftersom vi inte hade tillgång till enskilda konsulters personuppgifter. 

Bemanningsföretagen hade olika strategier för att hjälpa oss att höja svarsfrekvensen. Ett 

företag valde att dela med sig av delar av kontaktuppgifterna till konsulterna, ett annat att 

själv påminna konsulterna via telefon, medan ett annat valde att skicka en ytterligare 

påminnelse via e-post. För att öka svarsfrekvensen använde vi oss av telefonintervjuer där 

möjligheten fanns. Telefonkontakten gav oss möjlighet att i korthet förklara och få svaren på 

enkäten från informanterna direkt. En nackdel blir att telefonkontakten kan störa deras 

privatliv och vi kan uppfattas som försäljare.
124

 Detta försökte vi motverka genom relativt 

snabbt i samtalet hänvisa till tidigare kontakt via e-post och belysa frivilligheten av 

deltagandet för deras egen möjlighet att påverka sin arbetssituation.  

 

                                                           
118 Denscombe (2009:57) 
119 Denscombe (2009:215) 
120 Denscombe (2009:27f) 
121 Denscombe (2009:216f) 
122 Denscombe (2009:43f) 
123 Denscombe (2009:45f) 
124 Denscombe (2009:30f) 



MYTEN OM MOROTEN – Om motivation i bemanningsbranschen 

20 

3.4 Etiska reflektioner 

Som forskare ska vi se till det grundläggande individskyddskravet där värdet av den hämtade 

informationen ska avvägas mot negativa konsekvenser för den som deltar både kortsiktigt och 

långsiktigt. Etiska krav som vi tog hänsyn till enligt vetenskapsrådet är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.
125

 

De tre olika bemanningsföretagen är anonyma både i studien och för varandra för att inte sätta 

någon i en eventuellt obekväm situation, beroende av resultatet. Tillsammans med 

bemanningsföretagen har vi granskat de etiska principerna och enkäten innan utskicket. Detta 

för att sträva efter en trygg och ärlig utgångspunkt som tar hänsyn till de inblandade 

företagens intressen och önskemål efter studiens syfte. Informationskravet förutsätter att vi 

informerar deltagarna om syftet samt deras villkor som delaktigheten förutsätter.
126

  

Vi bifogade ett missivbrev som vi skickade ut i samband med enkäten där vi angav 

kontaktinformation till oss för eventuella frågetecken samt informerade om undersökningens 

forskningssyfte.
127

 Enkäten sändes ut via den anställdas bemanningsföretag och den ifyllda 

enkäten skickades tillbaka till vårt privata nyskapade e-postkonto, detta hoppas vi bidrog till 

en större trygghet för informanterna att svara uppriktigt. Samtyckeskravet hänvisar till 

forskarens skyldighet att få deltagarens medgivande till undersökningen.
128

 Eftersom vår 

studie är baserat på frivilligtdeltagande av att fylla i enkäten når vi samtycke från de som 

medverkar.
129

 Vi kan dock inte förutse att enkäten utförs på arbetstid utan konsultens eget 

intresse på fritiden bli avgörande eftersom de arbetar som uthyrda. 

Kravet på tystnadsplikt enligt konfidentialitetskravet medför att informationen vi tilldelas 

genom informationsmöten med bemanningsförtagen kommer att stanna mellan oss och inte 

föras vidare.
130

 Varken informanterna eller bemanningsföretagen namnges utan medverkande 

organisationer benämns Bemanningsföretag A, B och C. Detta ger företagen en anonymitet i 

resultatet och motverkar inblick i varandras verksamheter. Konfidentialitetskravet innebär ett 

skydd för individen som deltar i undersökningen att personliga uppgifter inte sprids, svaren i 

enkäten redovisas genom kodning i grupp.  

Det klargjordes för samtliga partner via nyttjandekravet att studien används i 

forskningsändamål och att studien kommer att publiceras på internet som en c-uppsats.
131

 

Studien tillvägagångssätt tar hänsyn till ett gott praktiskt utförande när vi exempelvis tackar 

för medverkan och skickar ut en personlig e-post via vårt nyskapade e-postkonto, där vi 

tackade samtliga konsulter för deras medverkan.
 132

 

                                                           
125 Vetenskapsrådet (1990) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Antagna av 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet Tryckt av Elanders Gotab. s.5f 
126 Vetenskapsrådet (1990:7) 
127 Vetenskapsrådet (1990:7) 
128 Vetenskapsrådet (1990:9) 
129 Vetenskapsrådet (1990:9) 
130 Vetenskapsrådet (1990:12) 
131 Vetenskapsrådet (1990:14) 
132 Denscombe (2009:213f) 
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3.5 Validitet, reliabilitet och generalisering 

Graden av reliabiliteten handlar om tillförlitligheten på mätningen, validiteten ser till om 

mätningen är giltig och relevant för studien.
133

 Vi är medvetna om att det kan vara svårt att nå 

den inre och yttre motivationsaspekterna åtskiljda. Därmed skulle vi bidra till större 

tillförlitlighet i enkäten genom att vid framställningen använda oss av beprövade 

frågebatterier. Frågorna anpassades till syftet och frågeställningarna efter våra teoretiska 

begrepp om inre och yttre motivation. Vi försökte utforma frågorna så de inte skulle uppfattas 

ledande eller mångtydiga och reflekterande över den etniska mångfalden av informanterna.  

I enkätens missivbrev förklarades relevanta begrepp för undersökningen för att göra konsulten 

införstådd av innebörden av studien, vilket bidrar till att en större pålitlighet och reliabilitet 

om informanterna förstår frågorna och påståendena bättre. Vi var även noggranna vid 

datainsamlingens kodning av resultatet för att nå större reliabilitet.
134

   

Vårt val att undersöka konsulter inom tre bemanningsföretag inom Örebro regionen gjorde att 

vi inte kunde generalisera allmänt till alla bemanningsföretag, eftersom det finns anställda 

som arbetar på bemanningsföretagets kontorsverksamhet. Validiteten kan ses som 

problematisk att undersöka eftersom motivationsfenomenet i hög grad påverkas av att 

konsultens är uthyrd till ett kundföretag på en annan arbetsplats än arbetsgivarens. Hur nöjd 

och motiverad konsulten är med sin arbetssituation kan därmed ligga mer på kundföretaget än 

bemanningsföretaget. Denscombe menar att resultat från en välgenomförd enkätundersökning 

med ett representativt urval kan ligga nära en generalisering.
135

 Dock har svarsfrekvensen i 

vår studie varit för låg för att dra generella slutsatser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
133 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun Lund: Studentlitteratur. sid 85 
134 Halvorsen (1992:41f) 
135 Denscombe (2009:55) 
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I det här kapitlet redovisas studiens sammanställda resultat efter empirin, där vi 

sammanställer variabler i relevanta kategorier för vår studie. Studiens två frågeställningar 

fungerar som ett ramverk för hur vi presenterar resultatet som blandas med en analys. 

4 Resultat och Analys  

Bearbetingen av vårt empiriska material skedde maskinellt genom datainsamlingssystemet 

SPSS där resultatet kodas för att se skillnader och samband med hjälp att frekvens och 

korstabeller. I frekvenstabeller utgår vi från en variabel vilket gör analysen univariat. Den 

univariata analysen ser till medelvärdet av våra indexvariabler för att urskilja vilka variabler 

som får högst värde generellt. Vi gör samma analys för att besvara om det finns några 

skillnader mellan de tre bemanningsföretagen. Ytterligare påståendena från enkäten belyses 

för att visa andra faktorer som inverkar på motivationen. Där informanternas svar redovisas i 

frekvenstabeller. 

Korstabeller belyser sambandet mellan två olika variabler ger en bivariat analys. Detta visar 

på om det finns ett samband mellan bland annat bakgrundsfaktorer och indexvariablerna för 

att utreda vad som inverkar på motivationen. Cramer’s V används som ett sambandsmått på 

både ordinal- och nominalskalenivå efter hur starkt sambandet är. Vi ser till signifikansen för 

att fastställa om resultatet är tillförlitligt. 

Figur 2 Indexvariabler 

 

 

Vi analyserar resultatet i relation till våra frågeställningar där vi börjar med att se till vad som 

motiverar konsulterna för att sedan se till skillnaderna mellan bemanningsföretagen. Genom 

våra teoretiska begrepp besvarar vi vårt syfte genom konstruktionen av våra fem 

indexvariabler utifrån en kombination av flera variabler från vår enkät.  
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4.1 Hur konsulterna motiveras i bemanningsföretag 

Vi jämför sambanden mellan informanternas svar i relation till bakgrundsinformationen med 

hjälp av Cramers V som visar på sambandet. Ett reliabilitetstest utförs ytterligare i SPSS där 

en signifikant (p) på ett värde mindre än 0,05 visar på tillförlitlighet. 

Tabell 1, Bakgrundsvariablerna i relation till indexvariablerna *p< 0.05 

 Inre 

motivation 

Yttre 

motivation 

Kommunikation Förväntningar Inställning till 

organisationen 

Ålder 0,72 0,80  0,76              0,81 0,80 
Kön 0,71 0,57  0,64       0,31 0,50  
Anställningstid 0,80* 0,73*  0,69       0,73 0,72*       
Utbildning 0,68 0,66  0,56  0,34 0,44   
Anställningsform 0,67 0,65 0,44       0,28 0,58 
Arbetstid 0,77  0,62  0,68       0,42 0,56  
Tjänsteman/Kollektivare 0,68 0,74  0,54        0,23   0,49  
Hemmavarande barn 0,54  0,59  0,60       0,35   0,60  

De flesta värdena i tabellen kan inte användas till att dra några slutsatser eftersom de inte är 

signifikanta, vilket har att göra med den låga svarsfrekvensen. De variabler som visar på 

tillförlitlighet i tabellen som har en signifikans på mindre än 0.05 var anställningstiden i 

relation till indexvariablerna inre och yttre motivation samt inställning till organisationen. Vi 

tydliggör detta genom att ställa variablerna emot varandra i en korstabell som visar 

medelvärdet av samtliga konsulter från alla tre bemanningsföretag för att upptäcka skillnader 

av anställningstidens betydelse.  

Tabell 2 Anställningstiden mot indexvariablerna 

Anställningstidsintervall  Inre motivation Yttre motivation Inställning till 

organisationen 

 

1 år eller mindre   M=3,19 N=24 M=2,91 N= 24 M=2,41 N=24  

2-3 år  M=3,39 N=7 M=3,20 N=7 M=2,82 N=7  

4-5 år  M=2,63 N=2 M=2,56 N=2 M=2,50 N=2  

6-8 år  M=3,90 N=4 M=3,56 N=4 M=2,88 N=4  

Total  Medelvärde  M=3,27 N=37 M=3,01 N=37 M=2,54 N=37  

Värden i tabellen: M= medelvärde N= antal.  

Vi delar upp anställningstiden i intervallerna mindre än ett år, två till tre år, fyra till fem år 

och sex till åtta år. Det har sin grund i att vi var medvetna om att det råder relativt hög 

personalomsättning i bemanningsbranschen och det stöds genom att ingen av konsulterna 

arbetat mer än åtta år. Korstabellen visar skillnader mellan indexvariablerna i relation till 

anställningstiden. Den största skillnaden ligger hos dem som arbetat i 4-5 år som har ett 

medelvärde på inre motivation 2.63 och yttre motivation 2,56 mot de som arbetat i 6-8 år som 

har ett starkare medelvärde på inre motivation 3.9 och yttre motivation 3,56. Detta tror vi 

tyder på att de som arbetar kvar efter tre år oftast är nöjda med sin arbetssituation och vet att 

de vill när de stanna kvar och var intresset till arbetssituationen ligger. Oavsett anställningstid 

så var den inre motivationen högre än den yttre, dock visade konsulterna lägre värden första 
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anställningsåret. Detta kan ha samband med att konsulten inte riktigt landat i sin 

arbetssituation och arbetar på flera tillfälliga arbetsplatser. Vi är medvetna om att resultatet 

kan vara missvisande eftersom det är 24 av 37 stycken av konsulterna tillhör gruppen som 

arbetat i ett år eller mindre.  

Inställningar till organisationen visar ett relativt jämt medelvärde hos samtliga 

ålderskategorier med en viss skillnad för de som arbetat i mindre än ett år som har lägst 

attityd till organisationen.  Detta kan visa på att de nyanställda känner en risk för att bli 

uppsagda och inte hunnit skapa sig en riktig uppfattning om organisationen. En annan 

anledning kan vara att konsulten lättare identifierar sig med kundföretaget i början av 

anställningen för att lättare komma in sin anställningsroll. 

   

  Vi kontrollerade indexvariablerna inre och yttre 

motivation mot påståendet; ”Jag känner mig 

tillräckligt motiverad i mitt arbete som konsult 

idag” för att se hur motivationen upplevdes. En 

korstabell urskiljer vilket samband som är 

starkast till påståendet. Resultatet visar ett 

sambandsvärde på att konsulternas 

självupplevda motivation har en högre 

procentuell andel i relation till de inre 

motivationsfaktorerna på 74 procent än det yttre 

omständigheterna med 62 procent.     

                                                                                              

För att upptäcka eventuella skillnader i hur 

konsulten mår i sin arbetssituation utförde vi en 

korstabell med påståendet mot de inre och yttre 

indexvariablerna. Figur fem visar att det endast 

är en procents skillnad emellan, detta kan tyda 

på den inre och yttre motivationens samverkan 

för välbefinnande. Detta styrker teorin om att 

den inre motivationen, som är ett resultat av att 

de psykologiska behoven är tillfredställda.  

Likasom teorierna om de yttre 

motivationsfaktorerna, kan välbefinnande ha 

samband med att individen upplever kontroll 

över sin egen situation. Resultatet visar inte ett signifikant samband i figur 4 och 5 på grund 

av låg svarsfrekvens, vilket inte gör resultatet giltigt.    
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Figur 4 Inre och yttre motivationens 

betydelse på motivationsaspekten 
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För att styrka motivationens påverkan på konsultens 

välmående i arbetssituationen visar korstabellen att det finns 

ett signifikant samband mellan ”Jag känner mig tillräckligt 

motiverad i mitt arbete som konsult idag” och ”Jag anser att 

jag mår bra i min arbetssituation” Dock är sambandsvärdet 

inte tillräckligt betydelsefullt att dra generella slutsatser. 

Tabell 4 Oväntade belöningar 

Yttre motivationsfaktorer i arbetet behöver 

inte alltid leda till minskad motivation i 

längden vilket tabell 4 bekräftar. Vi ställer 

påståendet ”Jag som konsult får oväntade 

belöningar för sina arbetsprestationer från 

mitt bemanningsföretag” i relation till de inre 

och yttre indexvariablerna. Resulatet visar att den inre motivationen har ett samband med 

oväntade belöningar genom ett signifikant värde. Detta tyder i sin tur på att oväntade 

belöningar verkligen höjer och påverkar konsultens egna intresse samt motivation till 

uppgiften när den inte är förväntad. 

 

Det här resultatet visar generellt att konsulterna har förståelse för vad som förväntas av dem i 

arbetet och motiveras i en marginell skillnad av de inre motivationsaspekterna. Konsulterna 

upplever sig mer nöjda med kommunikationen än de yttre motivationsfaktorerna i arbetet. 

Inställningarna till organisationen visar det lägsta medelvärdet, vilket kan samverkan med 

konjunkturens påverkan som för med sig en viss osäkerhet i att behålla sitt arbete.  

4.1.1 Sammanfattning 

Hur motiveras konsulterna av bemanningsföretag och finns det några bakgrundfaktorer som 

får betydelse för motivationen? Konsulterna i bemanningsföretagen känner sig mer 

motiverade av de inre aspekterna än de yttre, dock är skillnaden marginell som tyder på att 

både den inre och yttre motivationen har betydelse för arbetssituationen. Resultatet visar på 

att konsulter som känner sig motiverade i sitt arbete också mår bra i arbetssituationen, dock 

 Inre 

motivation 

Yttre 

motivation  

Sambandsvärde 0,83 0,70  

Signifikans 0,03 0,09 
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Figur 6 Medelvärdet av motivationen 

 

Tabell 3 Motivationens 

påverkan på välmåendet 
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visar inte empirin på någon större skillnad mellan de inre respektive yttre aspekterna. 

Anställningstiden är den bakgrundsvariabeln som visar på signifikant värde där den har 

starkast samband till indexvariablerna; inre och yttre motivation samt inställningen till 

organisationen. De som arbetat över sex år anser sig vara mest motiverade eftersom de hade 

högst medelvärde på motivationsnivå i skillnad till de nyanställda. Samma mönster följde 

konsultens inställning till organisationen där konsulter som arbetat mindre än ett år visade på 

lägst attityd till organisationen medan de som arbetat sex till åtta år hade högst värde.  

Överlag har konsulterna insikt i vad som förväntas av dem i arbetet följt av inre motivation, 

kommunikation, yttre motivation och tillsist inställningen till organisationen som fick lägst 

värden. Där den yttre motivationen positiva verkan på den inre motivationen genom oväntade 

belöningar visar signifikant värde. Slutsatsen blir att konsulterna blir motiverade av både inre 

och yttre motivation och anställningstiden påverkar konsultens upplevelser av motivation. 

4.2 Skillnader mellan bemanningsföretagens motivationsaspekter  

För att kartlägga eventuella skillnader mellan informanterna i de tre bemanningsföretagen 

sätter vi medelvärdet av indexvariablerna i relation till varandra hos samtliga organisationer. 

Figur 7 Medelvärdet av indexvariablerna 
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Överlag är det ingen stor skillnad mellan hur bemanningsföretagen motiverar deras konsulter, 

däremot ligger den inre motivationen högre än den yttre motivationen i samtliga fall. 

Förväntningarna har högst värde av samtliga indexvariabler i företag A följt av företag C och 

B. Företag B har högst värden av företagen gällande inställningen till organisationen men har 

minst värden av resterande indexvariabler. Det framgår att kommunikationen värderas högre 

än den yttre motivationen hos samtliga. Enligt teorin om den inre motivationen, upplevs större 

engagemang för uppgiften när miljön bidrar till god kommunikation. Samtidigt som den yttre 

motivationsteorin visar på att kommunikationen står i relation till de yttre faktorerna genom 

att individen får feedback via utmärkelser och betyg. Efter resultatet kontrollerade vi 

sambandet mellan inre och yttre indexvariablerna mot de övriga tre. Resultatet visar att den 
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inre motivationen och kommunikation har samband eftersom företag A visade ett starkt värde 

på 1,00 och en signifikans på 0,04 som tyder på tillförlitligheten av resultatet. I företag B och 

C var inte svarsfrekvensen illräcklig för att 

visa signifikanta samband.                                                                                        

Skillnaden i de inre och yttre indexvariablernas medelvärde visar vi i figur 8. Här ser vi en 

skillnad i att företag A har högst 

medelvärde på den inre motivationen, följt 

av företag C och B med endast en liten 

marginal till den yttre. Där de inre 

motivationsaspekterna till arbetet som 

gemenskap, utveckling och egenintresse får 

större betydelse i relation till de yttre 

motivationsfaktorerna, som rimliga krav 

och uppskattning från omgivningen. 

 

Vi har valt att lyfta fram några ytterligare påståenden genom frekvenstabeller för att belysa 

skillnader mellan bemanningsföretagen. Hur konsulterna ser på motivation, kommunikation 

och deras prestation i relation i lönen. 

Figur 9 Konsultens motivation 
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Vi ställer påståendet om konsulterna känner sig tillräckligt motiverade i relation till de olika 

företagen för att utläsa skillnader i informanternas svar. Den största andelen av 

bemanningsföretag A och C:s konsulter, 38 procent, anser att det stämmer mycket bra 

överrens att de blir tillräckligt motiverade medan bemanningsföretag B hade 23 procent. 

Ingen av informanterna anser sig inte alls vara tillräcklig motiverade dock svarade några inte.  
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Följande diagram, figur 10, visar på att om individen är tillräckligt motiverad har ett visst 

samband med hur individen mår i sin arbetssituation. Detta styrks genom att företag A som 

har hög motivation och tyder på att en stor del av konsulterna, 56 procent, mår bra i deras 

arbetssituation. I företag B anser en största del av informanterna att det mår bra i viss mån och 

i företag C anser av informanterna att det stämmer bra. Dock anser 12 procent av konsulterna 

i företag C som inte tycker det stämmer alls att de mår bra i deras arbetssituation, som kan ha 

samband med figur 9 där 12 procent från företag C valde att inte svara.  
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Figur 11 belyser kommunikationens betydelse för motivationen genom att ställa påståendet 

om konsulten får tillräckligt med feedback från deras bemanningsföretag. I företag C anses 

feedbacken vara mest tillräcklig i relation till de andra företagen. Efter det kommer företag A 

och sist företag B där största andelen konsulter, 46 procent anser att påståendet stämmer 

ganska bra, åtta procent anses sig inte alls få tillräckligt med feedback från 

bemanningsföretaget. Att svar saknas på detta påstående tror vi tyder på att begreppet 

feedback kan vara svårtolkat utan en specifik situation relaterad. Detta kan förknippas med att 

den yttre motivationen indirekt ger feedback till konsulten genom att utvärdera prestationen. 
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Figur 12 Lönens motsvarighet till prestationen 
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Påståendet om konsulten anser att lönen motsvarar arbetsinsatsen på kundföretaget gör att vi 

kan urskilja en del skillnader mellan företagen. De flesta inom företag A och B anser att 

påståendet stämde bra överrens medan hälften av konsulterna från företag C anser att 

påståendet endast stämmer i viss mån. Medelvärdet visar dock att 19 procent av 

informanterna i alla tre företagen som anser att påståendet inte stämmer alls.  

I enkäten lämnade vi den sista frågan öppen för att ge konsulterna en egen möjlighet att 

uttrycka sin åsikt ”Hur ska ditt bemanningsföretag skapa bättre motivation för dig som 

konsult?” Några av informanterna valde att dela med sig om sina åsikter.  

I företag A talade flera av konsulterna om mer möjligheter till feedback angående sin 

prestation i arbetet. Vikten av att utöka kontakten och ge ökade möjligheter till utveckling, 

dock påpekar en annan av konsulterna att kunskapen fungerar bra. Det är av betydelse att ge 

mer information om organisationen när det går bra genom exempelvis månadsbrev. Det lyfts 

fram att bemanningsföretaget iblands endast fungerar som en mellanhand för utbetalningen av 

lönen, förövrigt är det viktigt att få en rättvis lön och belöningar. 

Från svaren från konsulter på företag B lyfts det fram vikten av en rak kommunikation med 

feedback angående arbetsprestationen. Det visas på att det är av betydelse att klargöra 

förväntningarna av konsulten och att det kopplas samman att motivationsaspekten hamnar 

mycket på kundföretagets axlar där konsulten arbetar. Det råder skilda meningar om hur 

utvecklingsmöjligheterna fungerar där vissa är nöjda med uppdrag med variation medan andra 

är mindre nöjda. Lönen anses kunna förbättras och samhörigheten med att träffa andra i 

liknande arbetssituation och knyta nya kontakter som fungerar motiverande.  

I företag C lyfter en del av konsulterna fram betydelsen av feedback som nu har varit ett 

viktigt inslag hos alla företagen. Information om schemat med arbetstider till följande månad 

kan förbättras men det har inte lyfts fram att konsulterna saknar kontakt med 

bemanningsföretaget eller kundföretaget. Lönen anses även här kunna förbättras. 
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4.2.1 Sammanfattning 

Finns det några skillnader i hur konsulter i tre olika bemanningsföretag upplever 

motivationen? Inga större skillnader kan påvisas mellan organisationerna utifrån empirin. 

Välbefinnande blir en viktig faktor för att arbeta effektivt och prestera Resultatet visar 

betydelsen av att motivationen främjar fler konsulters välmående i arbetssituationen, där 

företag A låg i topp följt av företag C och B. Samtliga bemanningsföretag anser sig var mer 

nöjda med de inre faktorerna i jämförelse mot de yttre aspekterna med endast en liten 

marginal. Företag A visade de högst nöjda värden från fyra av fem indexvariabler i jämförelse 

mot de andra företagen. Konsulters inställning till organisationen fick lägst värde av samtliga 

indexvaribler, dock visade sig företags B konsulter vara mest positiva inställda till sin 

organisation av samtliga organisationer. I företag C visade konsulterna sig nöjda med 

kommunikationens aspekt. Till följd av detta visade företag C konsulter vara sig mest nöjd 

feedbacken följt av företag A och B.  

Den öppna frågan visade på att några av konsulterna efterfrågade mer feedback för deras 

arbetsprestation. Mindre än hälften av informanterna i företag A och B anser att lönen stämde 

överens med deras prestation medans hälften av konsulterna i företag C anser det stämma i 

viss mån. Dock visade medelvärdet från samtliga företag att en femtedel av konsulterna inte 

anser lönen stämma alls. Detta belyste den öppna frågan ytterligare.  

Slutsatsen är att samtliga organisationer visar på en marginell högre inre motivation där alla 

tre organisationer har nöjda medarbetare framförallt när det handlar om deras förväntningar. 

Det finns skillnader i hur bemanningsföretagen motiverar, de är dock inte tillräckligt 

markanta för att dra generella slutledningar 
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I det här kapitlet presenteras slutdiskussionen med reflektioner kring det empiriska resultatet 

och metoden. Kapitlet avslutas med rekommendationer till bemanningsföretagen, förslag till 

vidare forskning och avslutningsvis våra slutord. 

5 Slutdiskussion 

Syftet med denna studie var att kartlägga konsulternas motivation i tre bemanningsföretag 

med utgångspunkt i de inre och yttre aspekterna av motivation samt eventuella skillnader dem 

emellan. Vår ambition med studien var att reda ut hur motivation verkar i 

bemanningsbranschen för att öka organisationernas förståelse för hur motivationsfenomenet 

kan bidra till ökad samverkan för en effektivare verksamhet.  

5.1 Reflektion om resultatet  

Studien visar att både den inre och yttre motivationsaspektens har betydelse för konsulternas 

arbetssituation, där den ena inte utesluter den andra. För att vidga kunskapen om 

motivationsbegreppet och den inre och yttre motivationen kompletterade vi med aspekter som 

kommunikation, förväntningar och inställningar till organisationen. Detta gav oss en större 

kunskap om bidragande motivationsfaktorer. Svarsfrekvensen i studien är låg och vi lägger 

därmed fokus på det allmänna resultatet av konsulternas motivation och reflekterar kring 

studiens tillvägagångssätt till samtliga organisationerna snarare än att skilja dem åt. 

Den teoretiska grunden visar att människor motiveras på olika sätt av olika faktorer. 

Resultatet visade på att den inre motivationen samspelar med kommunikationen eftersom de 

värderas på liknande nivå. Detta tror vi är ett resultat av att individen får ett större 

egenintresse när delaktigheten lyfts fram. Kommunikationen blir ett viktigt redskap för att 

förmedla och fånga upp arbetssituationen för att stärka motivationen hos konsulterna som inte 

har närkontakt med sin arbetsgivare. Resultatet är tvetydigt i avseendet om 

kommunikationens betydelse och skulle behöva fördjupas ytterligare för att säga något mera 

konkret. Påståenden i enkäten tyder på att feedbacken med kontaktperson på 

bemanningsföretaget fungerar relativt bra.  Dock är en central aspekt i den öppna frågan som 

några av informanterna besvarade, att konsulterna vill ha mer feedback och information från 

sin organisation. Det är viktigt med en medvetenhet om att människor skiljer sig i sina behov 

och skillnaderna i svaren kan ha sin grund i att flera vill bli uppmärksammade via feedback 

och kommunikation. Detta fungerar i olika utsträckningar hos bemanningsföretagen och 

fenomenet kan generellt tänkas vara något som kan förbättras. 

Konsulterna i samtliga bemanningsföretag visar sig ha kunskap om sina förväntningar. 

Resultatet kan tyda på att konsulter som upplever att deras förväntningar motsvarar deras 

arbete bidrar till en högre inre motivation eftersom förväntningarna stämmer överens med 

verkligheten. Detta tror vi har att göra med att bemanningsbranschen i sig lever på en god 

personkännedom och bör vara noga med arbetsbeskrivningar för att få rätt kompetens på rätt 

plats. Detta kopplar vi vidare till organisationsmodellen hårt HRM, som lägger fokus på rätt 

person på rätt plats utifrån uppgiften snarare än att anpassa arbetsuppgiften efter personen. 

Eftersom konsulten ersätter ett behov i ett kundföretag betyder det ofta att deras egen roll är 

utbytbar vilket är en del av tjänsten i ett bemanningsföretag. Att vara utbytbar i sitt arbete kan 
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upplevas som en otrygghet i anställningen. Trots att konsulten sitter med en efterfrågad 

kunskap som kundföretaget har ett behov av, kan uppdraget avslutas lika lätt som påbörjas.  

Resultatet visar på att nästan 65 procent av informanterna arbetat endast ett år eller mindre. 

Detta tyder på att flera kundföretag använder inhyrda konsulter på uppdrag som en början av 

ett slags rekryteringsprocess för att hitta en person som passar organisationen. Att ha 

kompetent personal i bemanningsföretagen blir en viktig faktor för framgång, det kan dock 

vara en balansgång mellan att utveckla konsulterna eller inte om kundföretagen i slutändan 

ändå tar över medarbetarna. Detta behöver inte vara en nackdel utan snarare visa på att 

bemanningsföretaget har förmågan att placera rätt person på rätt plats. Om konsulterna är 

välmående och motiverade ökar troligtvis prestationerna och effektiviteten som lönar sig i 

längden för bemanningsföretagen. Detta bekräftas av att konsulterna med längst 

anställningstid är mer motiverade.  

Nästan varannan av konsulterna upplever att lönen inte riktigt motsvarar deras arbetsinsats 

och detta får stöd av konsulternas egna åsikter i enkätens öppna fråga. Lönefrågan i studien 

belyser en problematik om att det kan vara svårt för bemanningsföretagen att se över 

prestationerna som konsulten utför och måste ofta förlita sig på kundföregets och konsulternas 

åsikter.  Detta medför en komplexitet i att bedöma prestationen och ge rättvisa lönehöjningar 

som motsvarar arbetsinsatsen. Vi är dock medvetna om att bemanningsföretaget ibland 

fungerar som en mellanhand som står för löneutbetalningarna när konsulten stannar på samma 

kundföretag under en längre tid. Detta kan påverka konsultens attityd till motivationen 

eftersom de identifierar sig mer med kundföretagets värderingar. 

Genom våra möten med samtliga bemanningsföretag fick vi kännedom om organisationernas 

olikheter och vad skillnader i konsulternas svar kan bero på. Att företag A har mest 

motiverade konsulter i vår studie kan tyda på deras mer utarbetade tillvägagångssätt för 

vidareutveckling. Konsulten får därigenom högre självbestämmande och chansen att påverka 

sina val, där längre anställningstid resulterar i mer utvecklingsmöjligheter. Konsulterna i 

företag B är mest nöjda av samtliga till inställningen till organisationen, detta tyder på att 

organisationen satsar mer på åtgärder för konsultens positiva identitetstillhörighet än andra. 

Medan konsulterna i företag C upplever hög tillfredställelse av deras kommunikation i arbetet 

i jämförelse med de övriga indexvariablerna. Detta kan vara ett resultat av organisationens 

engagemang genom regelbundna besök på konsulternas arbetsplats. Bemanningsföretagen 

kan lära sig av varandras styrkor och bidra till en ökad effektivitet i organisationen med mer 

motiverade konsulter.  

Mycket av motivationsaspekten ligger på konsultens egna axlar för att förbättra deras tillvaro. 

Vår slutsats är att den inre och yttre motivationen samspelar med varandra beroende av 

situationen, eftersom olika tillfällen kräver olika medel för nå målet. Vi tror oss ha fått en bild 

av hur motivation för konsulterna fungerar i bemanningsföretag, men eftersom 

svarsfrekvensen inte har varit tillräckligt stor i studien kan vi bara spekulera och inte dra 

rimliga slutsatser om resultatet.  



MYTEN OM MOROTEN – Om motivation i bemanningsbranschen 

33 

5.2 Teoretisk diskussion om sanningskriterierna  

Det ligger en svårighet mäta den inre och yttre motivationen var för sig och ställa frågor med 

tillräckligt stor validitet. Det blir komplext att mäta motivationen i den betydelsen att det är 

svårt att mäta något som ofta sker omedvetet. En annan aspekt som kan ha påverkat resultatet 

är att informanterna kanske inte uppfattat frågorna på rätt sätt eftersom motivationsfenomenet 

definieras olika. En kvalitativ metod hade troligtvis haft liknande problem med validiteten 

och reliabiliteten av fenomenet eftersom intervjuer skulle ge konsulterna större frihet i att 

utrycka sig, dock hade studien inte kunnat nå samtliga konsulters attityder. Intervjuer kan bli 

problematiskt eftersom rollen som konsult ofta innebär varierande arbetsuppgifter och 

arbetsplatser, detta kan göra det svårt att fånga en helhetsbild av motivationsaspekterna för 

bemanningsföretaget. Däremot hade svarsfrekvensen kunnat kontrolleras på en annan nivå än 

utskick av enkäten via e-post bidrar till. 

Resultatet i studien visade på att den teoretiska grunden vi utgått från i många avseenden är 

tillräcklig, men vi valde inkludera aspekterna kommunikation, förväntningar och inställningar 

till organisationen för skapa ett mer rättvist resultat utifrån vår utgångspunkt. Vi har lagt vikt 

på att skriva ett utförligt metodkapitel för att skapa en större reliabilitet eftersom det gör det 

möjligt att upprepa undersökningen på precis samma sätt.   

Det har endast utförts ett fåtal studier i arbetslivet om inre och yttre motivation, detta kanske 

beror på att det är svårt att mäta det som avses. Våra teorier stämmer till en viss del överrens 

med empirin vilket kan tyda på att de inre och yttre motivationsaspekterna kan kopplas till 

organisatoriska sammanhang. 

5.3 Metodreflektion  

Vi insåg efter vi analyserat de interna bortfallen i enkäten att svarsalternativet ”vet ej” borde 

ha inkluderats för att tydligare se om informanten missat eller inte velat besvara frågan. Några 

av påståendena från enkäten som exempelvis om konsulten anser sig vara tillräckligt 

motiverad och angående utvecklingsmöjligheterna har några av informanterna inte svarat på. 

Detta tror vi har att göra med att det kan vara svårt att besvara frågan om den inte sätts i 

relation till en specifik situation. Efter telefonintervjuerna fick vi kännedom om att några av 

frågorna var svårare att tolka och känsligare att besvara. Exempelvis påståendet angående om 

konsulten känner oro för att bli uppsagd, där det visade sig att några redan satt i en obekväm 

situation med varsel. Somliga påståenden i enkäten har vi i efterhand insett var för generellt 

riktade än den aktuella arbetssituationen, detta kan ge ett missvisande resultat. Ett exempel är: 

”Bra arbetskollegor är viktigt för mig”. Vid högre svarsfrekvensen hade det varit intressant att 

undersöka paralleller mellan utbildningsnivåns påverkan på den inre respektive yttre 

motivationen för att se om en högre utbildning genererar större krav på motivationen. 

Att det finns skillnader mellan bemanningsföretagen kan bero på situationen och 

informantens dagsform, eftersom vi inte har tillräckligt hög svarsfrekvens är det svårt att 

uttala sig om rådande arbetsförhållanden. Genom att mäta motivationsfenomenet över en 

längre tid hade vi haft större möjlighet att fånga flera inre och yttre aspekter. Vi vill påpeka att 

resultatet endast är kvalificerade gissningar, för att stärka våra slutsatser behövs det fler 

undersökningar inom studieområdet. 
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5.4 Rekommendationer till organisationerna 

Vår studie bidrar inte till någon klar sanning över vad som får konsulterna att prestera i deras 

arbete, däremot har studien förhoppningsvis ökat bemanningsföretagens förståelse för 

motivationsfenomenet. Med tanke på svarsfrekvensen håller vi rekommendationerna på en 

mer generell nivå eftersom det är en svårighet att uttala sig om ett resultat som inte har ett 

tillförlitligt värde. Vi kan genom studien konstatera att inte bara den inre motivationen är av 

betydelse utan de yttre faktorerna blir viktiga efter vad arbetssituationen kräver. 

Kommunikationen blir en övergripande grundsten som fångar upp individuella behov hos 

konsulterna. Där kontaktpersonen tillsammans med konsulten kan komma överens om en 

individuell utformning av vilket behov som finns. Förväntningarna fungerar bra men 

organisationerna behöver generellt skapa en bättre inställning till sin organisation. Detta kan 

ha sin grund i att flera av konsulterna identifierar sig och får mer förtroende för sitt 

kundföretag. Det blir därför viktigt att bidra till en miljö med förutsättningar som tar tillvara 

på konsultens behov av både de inre och yttre motivationsaspekterna för att öka prestationen. 

Den inre motivationen kan stärkas ytterligare genom större delaktighet och påverkan av sin 

arbetssituation där kontrollkraven minskar. Detta kopplas till att konsultens arbetsuppgift 

avgörs av kundföretaget som hyr in arbetskraften. Genom att konsulten blir tilldelad ett 

uppdrag kan arbetet resultera i att det inte alltid finns utrymme att drivas av ett inre intresse 

till arbetsuppgiften. För att öka motivationen kan det bli centralt för bemanningsföretagen att 

se över krav och yttre omständigheter för att ge konsulterna mer egenkontroll och 

utvecklingsmöjligheter vid intresse. Vi är medvetna om att olika individer kräver olika saker, 

alla har behov av uppmärksamhet och att bli sedda. Därför rekommenderar vi företagen att 

satsa mer på konkret feedback. Information borde även ges vid tillfällen när det går bra för 

företaget inte bara när det går dåligt, för bidra till en stärkt identitetstillhörighet. Eftersom 

konsulterna har lägst värden av indexvariablerna till deras inställning till organisationen. 

Genom en bättre kommunikation tror vi att prestationen kan öka och lönen påverkas genom 

att konsulten får större möjlighet att dela med sig av sina behov och växa i sina prestationer 

för att medverka till en mer trivsam arbetssituation. 

Det kan vara svårt att skapa ett intresse för en uppgift som konsulten finner irrelevant. De 

yttre faktorerna kan fånga upp ett intresse men sen blir det upp till organisationen att hålla 

intresset vid liv genom inflytande och delaktighet. Som teorin visar behöver individen frihet 

och möjligheter att känna sig kompentent samt samhörighet med andra. Dock kan den sociala 

samvaron vara svårare att komma åt när konsulten kommer in i en ny gruppdynamik på varje 

arbetsplats som medför sina för- och nackdelar. Detta kan kompletteras med interna 

konsultträffar från bemanningsföretaget som ger konsulten social samhörighet. Den yttre 

motivationen kan fungera som ett komplement som sätter igång ett intresse och gör tråkigare 

uppgifter värda att utföra. De yttre faktorerna varierar och är utanför konsultens egen kontroll 

beroende av den aktuella situationen. Tidigare forskning visar på att den yttre motivationen 

kan höjas vid målstyrda enklare uppgifter i motsats till komplexa uppgifter som kräver större 

kreativitet och ett inre intresse. Vi drar paralleller till att bemanningsföretaget kan vinna 

fördelar av att anpassa motivationsfaktorerna efter vad det enskilda uppdraget kräver. 
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Det ligger en svårighet för bemanningsföretagen att motivera deras medarbetare eftersom 

konsulterna inte arbetar under samma tak som arbetsgivaren. Vi är medvetna om att 

bemanningsföretaget i många aspekter inte kan påverka sina konsulters motivation eftersom 

en stor del av ansvaret hamnar på kundföretagets arbetsförhållanden och hur bra 

kundföretaget är på att ta hand om dem. Organisationerna kan vinna på ett större samspel 

mellan arbetsgivare och kundföretag för att se till att den inhyrda konsulten får arbetar efter 

samma förutsättningar som de övriga i största möjliga mån. Avslutningsvis vill vi lyfta fram 

betydelsen för bemanningsföretagen att främja en arbetsmiljö som ger stöd till den inre 

motivationens grunder samt se till den yttre motivationens fördelar efter vad konsultens 

aktuella arbetssituation kräver. Av egen erfarenhet sporras vi av en klapp på axeln när vi 

minst anar det snarare än när det är förväntat.  

5.5 Myten om moroten 

För att skapa en hög kvalitet i arbetet krävs det motivation från den anställde att vilja utföra 

arbetsuppgiften. Lönen kan ses som en morot och är inte alltid tillräcklig för att motivera 

organisationens anställda till att utföra ett bra arbete. De yttre motivationsfaktorerna kan 

fungera som en drivkraft för arbetsinsatsen och individer vill få bekräftelse för sina 

prestationer men i längden behövs ett inre intresse för att vilja fortsätta prestera. Myten om 

moroten handlar om att individer behöver mer än yttre stimulans för att skapa ett gediget 

intresse. Människor behöver förutsättningar för att skapa den inre motivationen och få 

möjlighet att utvecklas och bevara ett eget intresse. Vår studie visar att det krävs en 

samverkan mellan inre och yttre motivationsaspekterna där organisationen kan dra fördel av 

en större förståelse för den aktuella arbetssituationens behov och hur de påverkar individens 

prestationer. Moroten kan därmed få oss att väcka ett intresse för en handling, speciellt när 

den kommer oväntat men det krävs mer än yttre förutsättningar för att den inre motivationen 

ska bevaras i längden.  

5.6 Fortsatta studier inom området 

Eftersom motivationsfenomenet inom bemanningsföretag inte är speciellt vanligt 

förekommande i tidigare forskning finns det flera uppslag för vidare studier. Ett förslag är att 

rikta in sig på en specifik arbetsroll i bemanningsbranschen för att få ett större djup. Om vi 

skulle göra om studien idag skulle vi ha jämfört ett bemanningsföretag med ett mer 

traditionellt företag och däremellan jämfört liknande avdelningar. Detta skulle ge studien ett 

ytterligare djup och på ett relevant sätt jämföra liknande arbetsuppgifter mot varandra för att 

nå en mer rättvis bild av motivationsfenomenet. Därmed skulle vi belysa om konsultens 

flexibla arbetssituation har någon väsentlig betydelse för vilken motivation som driver 

individer. En frågeställning skulle kunna vara; ”Hur skiljer sig den inre och yttre motivationen 

i en arbetsroll som konsult i jämförelse med ordinarie anställda inom samma bransch”. 

5.7 Slutord 

Arbetsfördelningen i denna studie har varit jämlik gällande tid och arbete. Arbetstiden har 

varit minst 40 timmar i veckan. Avslutningsvis vill vi tacka de tre bemanningsföretagen som 

deltagit i studien och de konsulter som tagit sig tid att fylla i vår enkät. Vi vill tacka vår 

handledare Martin Lind för inspiration och råd samt tacka varandra för ett fantastiskt 

samarbete där vi stöttat och motiverat varandra i höstmörkret.  
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Bilaga 1 Missivbrev 

Vi är två studenter från Örebro universitet som läser sista året på Personalvetarprogrammet. I 

vårt examensarbete undersöker vi hur du som konsult på ett bemanningsföretag uppfattar din 

arbetsmotivation utifrån de inre och yttre aspekterna på motivation. Med inre motivation 

menar vi att individer handlar efter vad som är intressant och utvecklande. Den yttre 

motivationen baseras på utomstående faktorer där resultatet ligger utanför uppgiften i sig som 

t.ex. uppmärksamhet och belöningar. 

I undersökningen deltar konsulter där vi utreder vad som skapar arbetsmotivation. Med ordet 

motivation menar vi att individen känner sig manad att göra något. Vår tanke med den här 

studien är att se vad som motiverar dig som konsult och finna konkreta förslag på hur 

bemanningsföretaget kan utveckla förmågan att motivera dig i framtiden. Därmed har ni nu 

chansen att påverka er arbetssituation, så ta tillfället i akt.   

För att säkra att dina svar är anonyma kommer undersökningen att genomföras enligt 

följande: 

Frågeformuläret skickas ut via e-post av vår kontaktperson på ditt företag. Du skickar därefter 

tillbaka ditt svar till vår e-post adress motivation2009@live.se Detta gör att er personliga åsikt 

förblir anonym för kontaktpersonen på företaget.  

Vi vill gärna ha ditt svar senast den 16 november.  

Eventuella icke-svarare kommer att få en påminnelse från kontaktperson. Enkäten är frivillig 

att besvara och eventuellt avbryta. Resultatet av enkäten kommer att redovisas i vår C-uppsats 

som kommer att publiceras på internet och därmed vara tillgänglig för allmänheten. Inga 

enskilda resultat kommer att bli identifierade utan resultatet redovisas i grupper. Inte heller 

kommer personlighetsuppgifter eller företagsnamn publiceras i uppsatsen. Det är 

verksamheten som helhet som studeras inte individuella svar. Vid intresse kommer resultatet 

av studiens resultat vara tillgängligt via kontaktpersonen i februari 2010.  

För att resultatet ska bli tillförlitligt är vi tacksamma om ni svarar på alla frågor i enkäten 

sanningsenligt. Vid oklarheter eller funderingar kontakta gärna oss. 

Ta tillfället i akt och fyll gärna i enkäten här och nu. Tack på förhand för att ni tog er tid!  

Med Vänliga Hälsningar  

Jenny Larsson och Lova Lonér  

mailto:motivation2009@live.se


 

 

Bilaga 2 Enkät 

Några bakgrundsfrågor 

 

1. Din ålder är?       

 

2. Kön  Man   Kvinna 

 

3. Vilket bemanningsföretag arbetar du för och på vilken ort?       

 

4. Hur många år har du arbetat som konsult på ditt bemanningsföretag?       

 

5. Din senast avslutade utbildning?     

 Grundskola eller motsvarande Gymnasium 

 Komvux eller motsvarande Högskola/Universitet 

KY - utbildning  Saknar utbildning 

 

6. Vilken anställningsform har du? 

      Tillsvidareanställd (Fastanst.) Provanställd Visstidsanställd (Projekt/vikariat) 

 

7. Hur mycket arbetar du? 

      Heltid (40h/vecka)  Deltid (Mindre än 40h/vecka)  Oregelbundet/Extra 

 

8. Är du  Kollektivanställd (arbetare) Tjänsteman 

 

9. Har du barn i ditt hushåll?  Ja  Nej  

Besvara påståendena i förhållande till hur väl de stämmer överens med ditt arbete med utgångspunkt 

i ert pågående eventuellt senaste uppdrag på ert kundföretag. Välj ett alternativ som passar bäst.  

 

Del 1 Mitt arbete Stämmer 

inte alls 

Stämmer i 

viss mån 
Stämmer 

ganska 

bra 

Stämmer 

bra 

Stämmer 

mycket 

bra 

 

10. Jag är medveten om vad mitt 
bemanningsföretag förväntar sig av mig 

 

            
  

                  
 

        

 

         
 

 

11. Förväntningarna på mitt arbete motsvarar 

den bild som mitt bemanningsföretag gav 

mig när jag började 

 

        
  

        
  

                
 

             

 

                 
 

 

12. Jag känner mig tillräckligt motiverad i mitt 

arbete som konsult idag 

 

               
  

                 
 

               
 

                

 

               
 

 
13. Jag anser att kontakten med mitt 

bemanningsföretag är tillräcklig 

 

               
  

                 
 

               
 

                

 

               
 

 
14. Jag arbetar som konsult eftersom jag har ett 

stort intresse till mina arbetsuppgifter 

 

              
  

                
 

                
 

              

 

               
 

 

15. Mitt arbete som konsult är utmanande och 

utvecklande 

 

              
  

                
 

               
 

              

 

               
 

 



 

 

16. Jag känner frihet och självständighet i mina 

arbetsuppgifter 

 

              
  

                
 

               
 

               

 

               
 

 

17. Jag får använda mig av min 

kompetens/kunskap i arbetet på mitt 

kundföretag 

 

              
  

                
 

               
 

               

 

              
 

 

18. Jag är tillräckligt nöjd med 

utvecklingsmöjligheterna jag får av mitt 

bemanningsföretag 

              
  

                
 

               
 

               

 

              
 

 

19. Jag känner mig som en del av gemenskapen 

på mitt kundföretag 

 

              
     

                
 

               
 

               

 

              
 

 

20. Bra arbetskollegor är viktigt för mig 

 

 

              
  

                
 

               
 

               

 

              
 

 

 

Del 2 Kommunikation Stämmer 

inte alls 

Stämmer i 

viss mån 

Stämmer 

ganska 

bra 

Stämmer 

bra 

Stämmer 

mycket 

bra 

 

21. Jag får tillräckligt med feedback från 

kontaktpersonen på mitt bemanningsföretag 

 

              
  

                
 

              
 

               

 

              
 

 

22. På mitt kundföretag blir jag informerad om 

viktiga beslut och förändringar  

 

              
  

                
 

              
 

               

 

              
 

 

23. Från mitt bemanningsföretag blir jag 

informerad om viktiga beslut och 

förändringar 

 

              
  

                
 

              
 

               

 

              
 

 

24. Jag får ofta motsägande information i mitt 

arbete från mitt bemanningsföretag gentemot 

kundföretaget där jag arbetar 

 

              
  

                
 

              
 

               

 

              
 

 

Del 3 Mina arbetsuppgifter Stämmer 

inte alls 

Stämmer i 

viss mån 
Stämmer 

ganska 

bra 

Stämmer 

bra 

Stämmer 

mycket 

bra 

 

25. Mitt bemanningsföretag ställer rimliga krav 

på mig 

 

              
  

                
 

              
 

               

 

             
 

 

26. Genom mitt bemanningsföretag kan jag 

påverka mina arbetsuppgifter på mitt 

kundföretag 

 

              
  

                
 

              
 

               

  

             
 

 

27. Jag är duktig på att prestera i mina 

arbetsuppgifter under pressade situationer 

 

              
  

                
 

              
 

               

 

             
 

 

28. Drivkrafter som t.ex. uppskattning, 

uppmärksamhet och beröm höjer starkt min 

arbetsmotivation som konsult 

 

              
  

                
 

              
 

               

 

             
 

 



 

 

29. Jag blir belönad av mitt bemanningsföretag 

när jag utför något utöver min ordinarie 

arbetsprestation 

 

              
  

                
 

              
 

               

 

             
 

 

30. Jag får oväntade belöningar för mina 

arbetsprestationer från mitt 

bemanningsföretag 

 

              
  

                
 

              
 

               

 

             
 

 

31. Jag känner att min lön motsvarar min 

arbetsinsats på kundföretaget 

 

              
  

                
 

              
 

               

 

             
 

 

32. Jag kan påverka min lön genom extra 

arbetsinsatser 

 

              
  

                
 

              
 

               

 

             
 

 

33. Jag känner att mig nöjd med de förmåner jag 

har idag som friskvård och bonus 

 

              
  

                
 

              
 

               

 

             
 

 

Del 4 Inställningar till mitt arbete Stämmer 

inte alls 

Stämmer i 

viss mån 
Stämmer 

ganska 

bra 

Stämmer 

bra 

Stämmer 

mycket 

bra 

 

34. Jag identifierar mig som anställd på mitt 

bemanningsföretag snarare än anställd på 

kundföretaget 

 

              
  

                
 

              
 

               

 

            
 

 

35. Jag anser att jag mår bra i min arbetssituation 

 

              
  

                
 

              
 

               

 

            
 

 
36. Jag känner stor skillnad på vilka krav jag har 

som konsult jämfört med ordinarie personal 

på kundföretaget 

              
  

                
 

              
 

               

 

            
 

 

37. Jag kommer att arbeta kvar på mitt 

bemanningsföretag om ett år 

 

              
  

                
 

              
 

               

 

            
 

 

38. Jag tenderar att bli sjuk oftare än mina 

arbetskollegor 

 

              
  

                
 

              
 

               

 

            
 

 

39. Som konsult är jag inte orolig för att bli 

uppsagd av mitt bemanningsföretag 

 

              
  

                
 

              
 

               

 

            
 

 

40. Det jag gör på min fritid har stort inflytande 

på min arbetsmotivation 

 

              
  

                
 

              
 

               

 

            
 

 

41. Jag skulle rekommendera mitt 

bemanningsföretag till en vän 

 

              
  

                
 

              
 

               

 

            
 

 
  

42.Hur ska ditt bemanningsföretag skapa större motivation för dig som konsult? 

(Skriv i den grå rutan, den blir större ju mer du skriver) 

      


