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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka om det förelåg några skillnader i upplevelsen av inre 

arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse bland tjänstemannakonsulter inom ett 

bemanningsföretag beroende på antal uppdrag. Syftet var även att undersöka om det förelåg 

någon interaktionseffekt mellan hur väl uppfyllda de inre motivationsbehoven var och antal 

uppdrag. Ytterligare ett syfte var att undersöka vilket motivationsbehov som predicerade 

generell arbetstillfredsställelse främst. Studien genomfördes inom ett bemanningsföretag i 

mellansverige, där 70 tjänstemannakonsulter deltog genom att besvara en webbenkät. 

Mätinstrumenten som användes var Basic Need of Satisfaction at work scale (BNS) och 

Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ). BNS mätte de inre motivationsbehoven; 

autonomi, kompetens och samhörighet och MSQ mätte inre och yttre arbetstillfredsställelse. 

Resultatet visade en signifikant skillnad i upplevelse av de inre motivationsbehoven där 

kompetens och samhörighet skattades högre än autonomi. Resultatet visade även att autonomi 

predicerade generell arbetstillfredsställelse främst i gruppen med 1-3 uppdrag medan i 

gruppen med 4-12 uppdrag var det kompetens som predicerade generell arbetstillfredsställelse 

främst. 
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Title: Work motivation and job satisfaction among agency worker – is the experience 

different depending on the amount of assignments? 

Abstract 

The purpose of the study was to examine whether there were any experience difference of 

intrinsic work motivation and work satisfaction among agency workers depending on the 

amount of assignments. The purpose was also to examine whether there was an interaction 

between the amounts of assignments and how well met the work motivations needs were and 

finally to examine which motivation needs that predicted general job satisfaction best in the 

groups. The study was conducted within an employment agency in Sweden, where 70 agency 

workers participated by answering an online questionnaire. The measuring instruments used 

were Basic Need of Satisfaction at work scale (BNS) and Minnesota Satisfaction 

Questionnaire (MSQ). BNS measured the intrinsic motivation needs; autonomy, competence 

and relatedness while MSQ measured internal and external work satisfaction. The results 

showed that there was a significant difference in the experience of the intrinsic motivation 

needs; competence and relatedness was higher estimated than autonomy. The results also 

showed that autonomy was the best predictor of general job satisfaction in the group with 1-3 

assignments while competence was the best predictor of general job satisfaction in the group 

with 4-12 assignments. 
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Förord 

Vi vill tacka våra kontaktpersoner på Proffice i Gävle samt alla konsulter som tog sig tid att 

svara på enkäten, utan er hade vi inte kunnat genomföra undersökningen. Vi vill även rikta ett 

stort tack till vår handledare Eva Boman på Högskolan i Gävle för allt sitt engagemang och 

stöd i vårt examensarbete.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Introduktion 

Att vara konsult inom ett bemanningsföretag är ett bra steg på väg till en fast anställning hos 

organisationen konsulten är uthyrd till. Tidigare forskning visar att majoriteten av de 

bemanningsanställda strävar efter en fast anställning hos organisationen de är uthyrd till. För 

att ha större chans till en anställning bör de bemanningsanställda vara engagerade och 

motiverade i sitt arbete för att visa för organisationen att de är lämpliga för en blivande 

anställning (Lopes & Chambel, 2014).  

En anställning på ett bemanningsföretag innebär en flexibel anställningsform vilket kan 

ge ett upplevt tvivel kring arbets- och anställningsvillkor. Denna anställningsform kan vara ett 

aktivt val för den anställde med möjlighet till flexibilitet inom ett arbetsområde eller att den 

anställde får möjligheten att börja en ny karriär (Martens, Nijhuis, Van Boxtel & Knottnerus, 

1999). Under de senaste åren har de flexibla anställningsformerna accepterats i högre grad, då 

organisationer och dess företagsklimat har förändrats. En hårdare konkurrens och ett tuffare 

ekonomiskt läge kan medföra nedskärningar i organisationerna. När de ekonomiska 

förutsättningarna skiftar vill organisationen anpassa antal anställda efter behov och använda 

mindre resurser så att organisationen effektiviserar sin verksamhet. Det är då organisationerna 

väljer att hyra in konsulter istället för att anställa egen personal. Dessa strukturella 

förändringar kan ge konsulterna en känsla av otrygghet på arbetsplatsen vilket kan påverka 

deras arbetsrelaterade beteende negativt när det gäller sin egen hälsa och attityd. Att inneha en 

flexibel anställningsform under en längre tid tenderar att leda till försämrad inre 

arbetsmotivation och minskad arbetstillfredsställelse. Konsulternas inställning till den flexibla 

anställningsformen kan påverkas utifrån både organisationen och chefens perspektiv (Sverke, 

Hellgren & Näswall, 2002). 

Arbetsmotivation och Self-Determination Theory 

Motivation speglar handlingskraften inom en individ och kan påvisa hur öppen individen är 

för olika förändringar i livet. Att vara aktiv och energisk är karaktäristiska drag för en individ 

med hög motivation, medan en individ utan inspiration eller stimulans till att utföra en aktiv 

handling kan anses som omotiverad (Deci & Ryan, 2000a). Enligt Hagger, Koch och 

Chatzisarantis (2014) kan ett motiverande beteende även betyda att individen utför en 

handling för sin egen skull utan någon påverkan utifrån. I en studie har Deci och Ryan 

(2000a) undersökt skillnader i motivation och förklarat nya kunskaper som är betydande och 

intressant för ämnet i framtida forskning. Den inre arbetsmotivationen skapas i förhållandet 
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mellan individen och dennes aktivitet eller uppgift, dock behöver inte individen vara lika 

motiverad till alla arbetsuppgifter. Individens naturliga drivkraft att vilja skaffa sig kunskap 

reflekteras av den inre arbetsmotivationen.  

 Self-determination theory (SDT) är en motivationsteori som förklarar tre medfödda 

psykologiska behov; autonomi, kompetens och samhörighet. Behoven styr individens 

beteende och när dessa är tillfredställda tenderar det till att individen blir motiverad, dock 

minskas motivationen om något eller några av dessa behov inte tillfredställs (Deci & Ryan, 

2000b). Autonomi är ett behov som beskriver individens självständighet och 

självbestämmande. Upplevelsen av autonomi reglerar den inre motivationen där hög upplevd 

autonomi leder till högre motivation (Deci & Ryan, 2000b). Behovet av autonomi påverkar 

individens agerande och val i olika miljöer samt inger en känsla av att ha en fri vilja över sina 

egna beslut (Deci & Ryan, 2000b; Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte, Soenens & 

Lens, 2010). Kompetens handlar om att en individ är medveten om att den kan klara av svåra 

uppgifter och nå dit den vill (Cross & Wyman, 2006). Den upplevda kompetensen hos en 

individ är viktig och krävs för att öka den inre motivationen samt för att individen ska kunna 

utvecklas och uppnå sina mål. Genom att få positiv feedback ökar upplevelsen av kompetens 

då individen får bekräftelse på att arbetet är korrekt utfört, kompetensen ökar även när 

individen känner att den får ta eget ansvar (Deci & Ryan, 2000b). En förutsättning för att 

individen skall känna sig motiverad inför en uppgift är att den upplever känslor av autonomi 

och kompetens inför utförande av uppgiften. Det är följaktligen upplevelsen av 

självbestämmande och självständighet som påvisar den fria viljan för individen, alltså 

autonomi (Hagger et al. 2014). Förutom känslan av autonomi och kompetens är upplevelsen 

av samhörighet grundläggande för att öka den inre motivationen. Varje individ har ett behov 

av att tillhöra en grupp och att känna trygghet, gemenskap samt närhet till andra (Deci & 

Ryan, 2000b; Van den Broeck et al. 2010). För att en individ ska kunna fungera optimalt är 

det viktigt att de tre psykologiska behoven är tillfredsställda (Gagné & Deci, 2005; Ryan & 

Deci, 2000). Inget av behoven får motarbetas eller åsidosättas, alla behov är lika viktiga och 

behövs för att komplettera varandra samt till att öka den inre motivationen (Baard, Deci & 

Ryan, 2004; Deci & Ryan, 2000b). 

 SDT kan mäta skillnaden mellan hur olika individer uppfattar beteenden, teorin påvisar 

även att individens prioriteringar kan förändras när det gäller motivation och 

självbestämmande. För att en organisation ska fungera optimalt krävs att de anställda är 

motiverad inför sina arbetsuppgifter, teori har därför betydelse för hur organisationer bör 

arbeta med arbetsmotivation gentemot sina anställda (Gagné & Deci, 2005). Deci och Ryan 
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(2000a) beskriver med sin teori att inre motivation ökas av det individen anser är intressant 

eller inspirerande samt när individen får utföra aktiviteter av fri vilja utan yttre påverkningar. 

SDT förklarar även att det är inre motivation som reglerar beteendet och att en yttre påverkan 

omedvetet startar inom individen. En individ som är påverkad av yttre faktorer gör något för 

att få en önskad konsekvens eller att uppnå ett särskilt resultat av sitt agerande. SDT grundas i 

individens attityder, värderingar eller genom ett beteende som blivit en omedveten handling 

(Gagné & Deci, 2005). 

Arbetstillfredsställelse 

Enligt Hirschfeld (2000) visar arbetstillfredsställelse vad en individ har för inställning och 

engagemang till sitt arbete, arbetstillfredsställelsen påverkar även inflytandet över andra 

medarbetare och effektiviteten i organisationen. Arbetstillfredsställelse kan kopplas till de 

känslor som uppkommer hos den enskilde individen genom sin erfarenhet från arbetslivet 

samt vilka förväntningar individen har till sitt arbete och sina arbetsuppgifter (Fransson 

Sellgren, Ekvall & Tomson, 2008; Lu, Barriball, Zhang & While, 2011). Locke (refererat i 

Taris & Feij, 2001) visade på en tydlig skillnad mellan behov och värderingar. Då 

arbetstillfredsställelse och organisationsstöd kan skilja sig beroende på individens 

värderingar samt att individens syn på dessa värderingar påverkas av hur 

organisationens förslag framförs. När individen är tillfredställd och känner att dennes arbete 

och arbetsuppgifter är i symbios med sina egna behov kan arbetstillfredsställelse uppnås 

(Taris & Feij, 2001). Arbetstillfredsställelse kan delas upp i inre och yttre, där inre 

arbetstillfredsställelse avser hur individen upplever sitt arbete och arbetsuppgifter, medan 

yttre arbetstillfredsställelse avser hur individen upplever det som är utöver själva 

arbetsuppgifterna t.ex. belöning eller lön. I en organisation är chefens inflytande angående 

arbetstillfredsställelse viktigt för medarbetarnas beteende och engagemang (Hirschfeld, 2000). 

En chef bör skapa förutsättningar för anställda så de känner att de utför ett stimulerande och 

meningsfullt arbete samt att få de anställda att känna gemenskap på arbetsplatsen (Fransson 

Sellgren et al. 2008).  

Föreliggande studie  

Baserat på hur individen upplever sitt eget arbete kan inre motivation definieras genom 

sambandet mellan individen och dennes arbete som i sin tur kan leda till 

arbetstillfredsställelse (Deci & Ryan, 2000a). Om de inre motivationsbehoven; autonomi, 
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kompetens och samhörighet blir tillfredställda kan detta leda till ökad arbetstillfredsställelse. 

Det kan innebära att de anställda inte söker sig vidare till en annan arbetsplats, vilket gynnar 

den nuvarande arbetsgivaren (Cross & Wyman, 2006). I studien av Richer, Blanchard och 

Vallerand (2002) framkom att upplevelse av kompetens och samhörighet spelar en avgörande 

roll gällande inre arbetsmotivation, där samhörighet till arbetskamrater var positivt relaterat 

till ökad inre arbetsmotivation. Studien visade även att inre arbetsmotivation hade en direkt 

påverkan på arbetstillfredsställelse. Detta är i linje med Harigopal och Kumar (refererat i 

Richer et al. 2002) som menade att det finns ett samband mellan inre arbetsmotivation och 

arbetstillfredsställelse då hög inre arbetsmotivation leder till ökad arbetstillfredsställelse. 

I en tidigare studie av Toms och Biggs (2014) gjordes en jämförelse mellan 

bemanningsanställda och fast anställda på en organisation angående arbetstillfredsställelse. 

De visade sig att de anställda på bemanningsföretaget ansåg sin tjänst som ”andrahandsvalet”, 

då de strävade efter en fast anställning hos organisationen de var uthyrda till. Detta 

reflekterades i graden av arbetstillfredsställelse hos de bemanningsanställda. Det som visade 

sig vara avgörande för nivån av arbetstillfredsställelse grundade sig i hur väl den 

bemanningsanställde hade satt sina egna personliga mål inför uppdraget. När arbetet 

uppfattades som enformigt i sin karaktär kunde detta minska arbetstillfredsställelsen hos de 

anställda (Kompier, Ybema, Janssen & Taris, 2009; Toms & Biggs, 2014). Att arbeta inom ett 

bemanningsföretag innebär mer flexibla anställningsformer vilket tenderar att leda till 

försämrad arbetsmotivation och minskad arbetstillfredsställelse, då det finns en otrygghet och 

oro i anställningen (Sverke et al. 2002). Dock kan en tidsbegränsad anställning hos ett 

bemanningsföretag minska den negativa spiralen av minskad arbetstillfredsställelse hos den 

anställde då individen vet att det finns ett slutdatum för arbetet, till skillnad mot en fast 

anställd som är kvar och får acceptera arbetsvillkoren trots sviktande arbetstillfredsställelse 

(Toms & Biggs, 2014). 

Som ovan beskrivits har tidigare studier undersökt skillnader mellan 

bemanningsanställda och fast anställda inom en organisation. Då anställning inom 

bemanningsföretag har blivit allt vanligare är det därför av intresse i föreliggande studie att 

undersöka om det finns någon upplevd skillnad beroende på antal uppdrag bland de 

bemanningsanställda gällande inre och yttre arbetstillfredsställelse och inre arbetsmotivation. 
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Syfte och frågeställning 

 Syfte. Syftet med studien är att undersöka om det föreligger några skillnader i 

upplevelsen av inre arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse bland tjänstemannakonsulter 

inom ett bemanningsföretag beroende på antal uppdrag (1-3 kontra 4-12). Syftet var även att 

undersöka om det föreligger någon interaktionseffekt mellan hur väl uppfyllda de tre 

motivationsbehoven är och antal uppdrag. Ytterligare ett syfte med studien är att undersöka 

vilket inre motivationsbehov som predicerar generell arbetstillfredsställelse främst. 

Frågeställning. 

1. Föreligger någon skillnad i hur de inre motivationsbehoven; autonomi, kompetens 

och samhörighet skattas av tjänstemannakonsulter inom bemanningsbranschen? 

2. Föreligger någon interaktionseffekt mellan hur väl uppfyllda de inre 

motivationsbehoven är och antal uppdrag (1-3 uppdrag kontra 4-12 uppdrag) och 

hur ser den i så fall ut? 

3. Skiljer sig upplevelsen av inre och yttre arbetstillfredsställelse beroende på antal 

uppdrag (1-3 uppdrag kontra 4-12 uppdrag)? 

4. Vilka aspekter av de inre motivationsbehoven; autonomi, kompetens och 

samhörighet predicerar generell arbetstillfredsställelse främst i de två grupperna (1-3 

uppdrag kontra 4-12 uppdrag)? 

 

Metod 

Deltagare och urval 

Deltagarna i undersökningen var anställda inom ett bemanningsföretag i mellansverige. 

Urvalskriteriet var att deltagarna skulle vara tjänstemannakonsulter och haft en anställning i 

minst sex månader på bemanningsföretaget. Förfrågan om att delta i undersökningen 

skickades ut till 112 tjänstemannakonsulter och antal svar blev totalt 70 stycken, detta gav en 

total svarsfrekvens på 62,5%. Dock uteslöts 11 stycken enkäter till följd av att alla BNS och 

MSQ påståenden inte hade besvarats, vilket gav ett internt bortfall. Därav blev underlaget för 

undersökningen 59 stycken enkäter, det innebar en slutlig svarsfrekvens på 52.7%. Av de 59 

deltagarna var 42 (71%) kvinnor och 17 (29%) män i åldrar från 20-67år (M=39 år). Av dessa 

var 25 (42%) tillsvidareanställda och 34 (58%) visstidsanställda.  
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Material 

En webbenkät skapad på Limesurvey bestod av 50 stycken frågor den utformades och 

användes som mätinstrument (se bilaga 1). Enkäten inleddes med bakgrundsfrågor gällande 

kön, ålder, hemmavarande barn, utbildning, anställningsform, sysselsättningsgrad, befattning 

samt antal uppdrag under de senaste 12 månaderna. För att mäta upplevd inre 

arbetsmotivation hos konsulterna användes den svenska översättningen (Eriksson, 2012) av 

den reliabilitetstestade skalan Basic Need Satisfaction at work scale (BNS) som består av 21 

påståenden. BNS var indelad i tre delskalor; autonomi 7 påståenden, kompetens 6 påståenden 

och samhörighet 8 påståenden (Van den Broeck et al. 2010). Svarsalternativen graderades på 

en Likertskala från 1-7 där 1 betyder ”Stämmer inte alls” och 7 betyder ”Stämmer precis”.  

För att mäta inre och yttre arbetstillfredsställelse användes den svenska översättningen 

(Nystedt, 1992) av det reliabla frågeformuläret Minnesota Satisfaction Questionnarie (MSQ) 

som består av 20 påståenden (Weiss, Dawis, England & Lofquist, 1967). MSQ var indelad i 

12 påståenden gällande inre arbetstillfredsställelse och 6 påstående gällande yttre 

arbetstillfredsställelse samt ytterligare två frågor gällande den totala, generella, upplevelsen 

av arbetstillfredsställelsen (Hirschfeld, 2000). Svarsalternativen graderades på en Likertskala 

från 1-5 där 1 betyder ”Jag är mycket missnöjd med denna aspekt av mitt jobb” och 5 betyder 

”Jag är mycket tillfredsställd med denna aspekt av mitt jobb”. 

Tillvägagångssätt 

Som ett första steg inför undersökningen kontaktades ett bemanningsföretag i mellansverige, 

där ett möte upprättades med chefen för att informera om webbenkäten och undersökningens 

tillvägagångssätt. Då konsulterna som deltog i undersökningen inte befann sig på samma 

arbetsplats var det främsta alternativet att nå ut till dem genom respektive konsultchef. 

Konsultcheferna fick därför ansvaret att skicka ut webbenkäten i form av en webblänk via 

mail till var och en av sina konsulter. I samband med webbenkätens utskick bifogades även ett 

missivbrev (se bilaga 2) med förfrågan till konsulterna om att delta i undersökningen. 

Missivbrevet innehöll även information om undersökningens syftet och att svaren är anonyma 

samt senaste inlämningsdatum för webbenkäten. Efter sista inlämningsdatum hade inte 

tillräckligt med deltagare svarat, så en påminnelse skickades ut och deltagarna fick en vecka 

till på sig att svara. Sammanlagt fick deltagarna 13 arbetsdagar på sig att besvara enkäten. 

Alla svar från undersökningen samlades i en anonym svarslåda i webbverktyget Limesurvey 

(http://limesurvey.e-tools.se/admin/admin.php). Innan webbenkäten skickades ut utfördes en 

http://limesurvey.e-tools.se/admin/admin.php
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pilotstudie för att säkerställa att webblänken fungerade och att svaren hanterades anonymt i 

svarslådan. 

Design och dataanalys 

Studien var en enkätundersökning med antal uppdrag (1-3 kontra 4-12) under de senaste tolv 

månaderna som oberoendevariabel. Som ett första steg kompletterades fem enkäter med 

imputerade typvärden på vissa påståenden, därefter vändes nio påståenden i BNS från negativt 

till positivt genom att subtrahera det aktuella värdet från åtta. BNS delades in i autonomi, 

kompetens och samhörighet, därefter skapades ett medelvärde för varje grupp. MSQ delades 

in i inre, yttre och generell och för respektive grupp räknades ett medelvärde ut.  

 En mixad ANOVA genomfördes för att besvara frågeställning ett och två med 

autonomi, kompetens och samhörighet som innompersonsvariabler samt antal uppdrag (1-3 

kontra 4-12) som mellanpersonsvariabel. Ett Bonferroni-post-hoc test genomfördes för att 

undersöka skillnaden mellan autonomi, kompetens och samhörighet. Två t-test (independent 

sample) genomfördes för att undersöka hur grupperna med (1-3 kontra 4-12 uppdrag) 

upplevde inre och yttre arbetstillfredsställelse. För att undersöka vilka aspekter av de tre inre 

motivationsbehoven som predicerade generell arbetstillfredsställelse främst genomfördes 

stegvisa regressionsanalyser med autonomi, kompetens och samhörighet som prediktorer och 

generell arbetstillfredsställelse som responsvariabel. Gränsen för att betrakta en skillnad som 

statistiskt signifikant gick vid 5 % (p<0.05). Statistikprogrammet SPSS 22.0 användes till 

samtliga analyser. 

Forskningsetiska överväganden 

I enkätens medföljande missivbrev fick tjänstemannakonsulterna information om att 

deltagandet i undersökningen var helt frivilligt och att deltagarna när som helst kunde välja att 

avbryta samt att uppgifterna behandlades konfidentiellt vilket innebar att svaren var anonyma. 

Det gavs även ut information om att insamlad data enbart användes för undersökningens 

ändamål och redovisades på gruppnivå, vilket innebär att enskilda svar inte kunde identifieras 

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf).  

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Resultat 

En mixad ANOVA (repeated measures) genomfördes för att undersöka om det fanns någon 

skillnad i hur de tre inre motivationsbehoven skattades hos tjänstemannakonsulterna samt att 

undersöka om det förelåg någon interaktionseffekt mellan hur väl uppfyllda de tre inre 

motivationsbehoven var och antal uppdrag. Tjänstemannakonsulternas antal uppdrag (1-3 och 

4-12) användes som mellanpersonsvariabel och autonomi, kompetens och samhörighet som 

innompersonsvariabler. Resultatet visade en signifikant skillnad hur de tre inre 

motivationsbehoven skattades bland tjänstemannakonsulterna F(2,114)=48.70, p<.001, 

=0.46. Bonferroni uppföljningstest visade att autonomi (M=4.51, SD=0.87) skiljde sig från 

kompetens (M=5.43, SD=0.80), p<.001 och samhörighet (M=5.62, SD=0.86), p<.001, 

däremot var det ingen skillnad mellan samhörighet och kompetens, p>.05. Resultatet visade 

vidare att det inte förelåg någon interaktionseffekt eller huvudeffekt mellan hur de inre 

motivationsbehoven skattades beroende på antal uppdrag p>.05. 

För att undersöka hur deltagarna i de två grupperna upplevde inre och yttre 

arbetstillfredsställelse genomfördes t-test (independent samples) med antal uppdrag (1-3 och 

4-12) som oberoendevariabel samt inre och yttre arbetstillfredsställelse som 

beroendevariabler. Det fanns ingen signifikant skillnad i upplevelsen mellan grupperna i 

varken inre eller yttre arbetstillfredsställelse, p>.05. 

Genom att undersöka vilka aspekter av de inre motivationsbehoven som predicerade 

generell arbetstillfredsställelse främst genomfördes två stegvisa regressionsanalyser. 

Prediktorvariablerna (autonomi, kompetens och samhörighet) kontrollerades för 

multikollinearitet (se tabell 1). Det förekom inte någon multikollinearitet, då ingen av 

variablerna korrelerade med varandra högre än .80 (Dancey & Reidy, 2011).   

 

Tabell 1. Pearson korrelationer mellan de inre motivationsbehoven 

 

 Autonomi Kompetens Samhörighet   

Autonomi 1     

Kompetens      .393** 1    

Samhörighet      .423**        .381** 1   

**Korrelationen är signifikant på .01 nivån (2-tailed) 
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Regressionsanalyserna (se tabell 2) visade en signifikant modell där autonomi 

predicerade generell arbetstillfredsställelse främst i gruppen med 1-3 uppdrag, F(1,28)=28.83, 

p<.001. Det framkom att autonomi förklarade 50% av variansen i generell 

arbetstillfredsställelse (R
2
adjusted=.50). Kompetens och samhörighet bidrog inte till att förklara 

förändringen i generell arbetstillfredsställelse. Vidare visade analysen en signifikant modell 

där kompetens predicerade generell arbetstillfredsställelse främst i gruppen med 4-12 

uppdrag, F(1,29)=66.33, p<.001, där kompetens förklarade 69% av variansen i generell 

arbetstillfredsställelse (R
2
adjusted=.69). Autonomi och samhörighet bidrog inte till att förklara 

förändringen i generell arbetstillfredsställelse. 

 

Tabell 2. Stegvisa regressionsanalyser för hur väl de inre motivationsbehoven predicerar 

generell arbetstillfredsställelse i de två grupperna (1-3 kontra 4-12 uppdrag) 

 

Variabel B SE B    Β     

        

Antal uppdrag (1-3)        

Autonomi .47 .89 .72      .52    

        

Antal uppdrag (4-12) 

 
       

Kompetens .51 .06 .84      .70    

        

 

Diskussion 

Resultatet i föreliggande studie visade att det förelåg en signifikant skillnad i upplevelse hur 

tjänstemannakonsulterna inom ett bemanningsföretag skattade de tre inre 

motivationsbehoven; autonomi, kompetens och samhörighet. Tjänstemannakonsulternas 

upplevelse av autonomi skattades lägre än kompetens och samhörighet. Däremot fanns det 

ingen skillnad i skattning mellan kompetens och samhörighet. Vidare visade resultatet att det 

fanns en skillnad mellan de olika grupperna hur de inre motivationsbehoven predicerade 

generell arbetstillfredsställelse. Autonomi var det behov som predicerade generell 

arbetstillfredsställelse främst i gruppen med 1-3 uppdrag och i gruppen med 4-12 uppdrag 

visade det sig att kompetens predicerade generell arbetstillfredsställelse främst. 
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 Det framkom i föreliggande studie att de tre inre motivationsbehoven; autonomi, 

kompetens och samhörighet generellt sett var tillfredställda hos alla tjänstemannakonsulter, då 

medelvärdet för de tre behoven var på den övre delen av mätskalan; autonomi (M=4.51), 

kompetens (M=5.43) och samhörighet (M=5.62). Dock visade de sig att autonomi skattades 

lägre än kompetens och samhörighet. Resultatet är i linje med tidigare forskning som menar 

att när dessa tre behov är tillfredställda tenderar det till att individens motivation ökar (Deci & 

Ryan, 2000b). Även Baard et al. (2004) visade att tillfredsställelse av dessa behov påverkar 

arbetsmotivationen och hur väl individen presterar på arbetsplatsen. I en tidigare studie Richer 

et al. (2002) framkom det att samhörighet och kompetens är betydande för att uppnå 

arbetsmotivation och studien visade även ett samband mellan individens arbetsmotivation och 

upplevelse av kompetens. Slutligen påvisade Richer et al. (2002) att en god känsla av 

samhörighet till kollegor påverkar arbetsmotivationen positivt, som överensstämmer med 

föreliggande studie där samhörighet skattades högst av de tre motivationsbehoven vilket vi 

kan anse som positivt då tjänstemannakonsulterna upplever en känsla av gemenskap på 

arbetet även då de blir uthyrda på uppdrag hos olika organisationer. Det framkom även att 

autonomi, känslan av individens självbestämmande, var det behov som skattades lägst. För att 

uppnå högre inre motivation krävs att autonomi förbättras hos de anställda, då autonomi är ett 

betydelsefullt behov för inre motivation (Gagné & Deci, 2005). En bra förutsättning för ökad 

autonomi kan vara en stödjande chef som lämnar utrymme för den anställdes egen 

påverkningsmöjlighet och eget ansvar (Baard et al. 2004). Vi anser en att stödjande chef även 

är en bra chef som låter sina anställda arbeta självständigt genom frihet under ansvar vilket 

skapar utvecklingsmöjligheter i arbetet. 

 I föreliggande studie framkom att det inte förelåg någon interaktionseffekt i hur de inre 

motivationsbehoven skattades mellan grupperna (1-3 kontra 4-12 uppdrag), till skillnad från 

en tidigare studie av Kompier et al. (2009) som visade att bemanningsanställda med flera 

korta uppdrag skattade autonomi lägre än anställda med fast anställning. En förklaring till att 

det inte var någon skillnad mellan grupperna i föreliggande studie kan ha varit urvalet av 

deltagare och att det var för liten skillnad mellan antal uppdrag, då det högsta antalet uppdrag 

i ena gruppen var tre stycken och i den andra gruppen var det lägsta antalet fyra uppdrag. 

 Resultat i studien visade vidare att det inte fanns någon skillnad mellan gruppernas 

skattning av inre eller yttre arbetstillfredsställelse. Trots att det inte formulerades en hypotes 

inledningsvis så fanns en tanke de skulle finnas en skillnad, där gruppen med 1-3 uppdrag 

skulle skatta både inre och yttre arbetstillfredsställelse högre än gruppen med 4-12 uppdrag.  

Vår tanke kring detta var att konsulterna med 1-3 uppdrag skulle kommit in bättre i 
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arbetsgruppen och haft möjlighet att skapat en relation till kollegorna, då de varit en längre tid 

på den organisation de är uthyra till, till skillnad från konsulterna med 4-12 uppdrag, som 

byter organisation oftare vilket betyder att konsulterna behöver börja om med både nya 

arbetsuppgifter och kollegor på den nya organisationen. Eventuellt hade resultatet visat på en 

skillnad mellan grupperna om föreliggande studie omfattat ett större antal deltagare och 

återigen var det kanske för liten skillnad mellan 1-3 och 4-12 antal uppdrag. Resultatet kan 

även ha blivit påverkat beroende på vilka individer som deltagit i undersökningen. En viktig 

del gällande arbetstillfredsställelse är hur individen upplever arbetssituationen, vilket kan 

variera från individ till individ samt att arbetstillfredsställelse kan förväxlas med individens 

egna upplevda känsla och den specifika situationen (Fransson Sellgren et al. 2008; Hirschfeld, 

2000). 

 Ytterligare ett resultat i föreliggande studie visade att autonomi predicerade generell 

arbetstillfredsställelse främst i gruppen med 1-3 uppdrag medan i gruppen med 4-12 uppdrag 

var det kompetens som predicerade generell arbetstillfredsställelse främst. Resultatet för båda 

grupperna är i linje med Cross och Wymans (2005) studie som också visade att kompetens 

och autonomi var betydande för graden av upplevd generell arbetstillfredsställelse. En 

förklaring till att autonomi predicerade generell arbetstillfredsställelse främst i gruppen med 

1-3 uppdrag kan vara att konsulterna har varit uthyrda under en längre tid på samma 

organisation och på så sätt kommit bättre in i arbetsrutinerna, vilket kan leda till att 

möjligheten att arbeta mer självständigt uppfyllts, tillskillnad från de konsulter med flera 

uppdrag, som behövt lära sig nya rutiner oftare på de olika organisationerna de är uthyrda till. 

Kompetens predicerade generell arbetstillfredsställelse främst i gruppen med 4-12 uppdrag 

och en möjlig förklaring till det kan vara att fler erfarenheter via olika uppdrag gett de 

konsulterna en ökad känsla av kompetens. Cross och Wyman (2005) visade vidare i deras 

studie att samhörighet predicerar generell arbetstillfredsställelse främst av individer som 

arbetat i mer än tre år på samma arbetsplats, medan för anställda med mindre än tre års 

arbetslivserfarenhet predicerar kompetens främst. Föreliggande studie däremot undersökte 

endast de deltagande konsulternas uppdrag de senaste tolv månaderna och möjligen hade 

samhörighet fått en starkare relation till generell arbetstillfredsställelse om studien undersökt 

antal uppdrag under en längre tid.   
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Metoddiskussion och fortsatt forskning 

Då tjänstemannakonsulterna som blev tillfrågade att delta i undersökningen inte arbetade på 

samma fysiska arbetsplats, utan var uthyrda till olika organisationer, ansåg vi att det bästa 

alternativet var att distribuera enkäterna via en webblänk. Vi tror också att svarsfrekvensen 

blev högre då webblänken skickades ut av konslutcheferna på bemanningsföretaget än om de 

kommit från någon utanför organisationen. Den påminnelse konsultcheferna skickade ut 

dagarna innan sista svarsdag gav bra respons från tjänstemannakonsulterna, vilket innebar en 

markant ökning av enkätens svarsfrekvens. Med detta tillvägagångssätt fanns också en 

nackdel då undersökningen blev beroende av konsultchefernas handlande och att vi själva inte 

kunde påverka situationen. En fördel med att använda webbenkät var att samma information 

nådde ut till alla deltagare samtidigt och att enkäten besvarades anonymt, till skillnad från att 

ha en svarslåda t.ex. i ett personalrum dit alla anställda har tillgång. Det externa bortfallet 

hade eventuellt kunnat minimeras om vi hade haft direktkontakt med deltagarna och 

personligen presenterat undersökningen. Vi tror även att det interna bortfallet berott på att 

enkäten innehöll 50 påståenden och därför fanns en risk att deltagarna inte orkade läsa alla 

påståenden fullt ut. 

 Förslag till fortsatt forskning är att genomföra en liknande studie gällande 

arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse hos bemanningsanställda men under en längre tid 

än tolv månader vilket gällde för föreliggande studie. Det skulle även vara intressant att 

undersöka hur andra yrkesgrupper inom bemanningsbranschen t.ex. industriarbetare upplever 

arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse.  

Resultatets praktiska relevans 

Anställning inom bemanningsbranschen har expanderat de senaste åren och det är därför av 

intresse att undersöka hur de anställda inom bemanningsbranschen upplever arbetsmotivation 

och arbetstillfredsställelse. Även då alla inre motivationsbehov; autonomi, kompetens och 

samhörighet generellt sett var tillfredsställda är det viktigt att arbeta aktivt med att behålla 

graden av inre arbetsmotivation inom organisationen. Genom att organisationen arbetar med 

att förbättra dessa tre behov ökar den inre arbetsmotivationen och den generella 

arbetstillfredsställelsen. Vi anser att det gynnar hela organisationen då inre arbetsmotivation 

och arbetstillfredsställelse påverkar den anställdas arbetsprestation och engagemang i sitt 

arbete samt relationer till kollegor. 
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Bilaga 1 

1. Kön: □ Kvinna □ Man 

2. Ålder: 

3. Har du hemmavarande barn? (upp till 18 år) □ Ja □ Nej 

4. Utbildning? □ Grundskola □ Gymnasiet □ Högskola/Universitet 

5. Anställningsform: □ Tillsvidare □ Visstid 

6. Sysselsättningsgrad: □ Heltid □ Deltid □ Timanställd 

7. Befattning: □ HR □ Kommunikation/information □ Ekonomi □ Administration  

□ Logistik/inköp □ Annat 

8. Hur många uppdrag på olika arbetsplatser har du haft det senaste 12 månaderna? (inklusive 

 nuvarande uppdrag) 

9. Hur många gånger har ditt uppdrag på arbetsplatsen/arbetsplatserna förlängts, under de 

 senaste 12 månaderna? (inklusive nuvarande uppdrag) 

 

Arbetsmotivation: 

Nedan följer ett antal påståenden. Fyll i ett svarsalternativ mellan 1-7 som överensstämmer bäst med 

din upplevelse. 

 

10. Jag har goda möjligheter att påverka hur mitt arbete ska utföras 

Stämmer inte alls                                      Stämmer något                                   Stämmer precis 

□1                       □2                   □3                   □4                   □5                   □6                    □7 

 

11. Jag gillar mina arbetskamrater 

Stämmer inte alls                                      Stämmer något                                   Stämmer precis 

□1                       □2                   □3                   □4                   □5                   □6                    □7 

 

12. Jag behärskar inte riktigt mitt jobb 

Stämmer inte alls                                      Stämmer något                                   Stämmer precis 

□1                       □2                   □3                   □4                   □5                   □6                    □7 

 

13. På jobbet får jag uppskattning för mitt arbete 

Stämmer inte alls                                      Stämmer något                                   Stämmer precis 

□1                       □2                   □3                   □4                   □5                   □6                    □7 



 

 

14. Jag känner mig pressad på arbetet 

Stämmer inte alls                                      Stämmer något                                   Stämmer precis 

□1                       □2                   □3                   □4                   □5                   □6                    □7 

 

15. Jag kommer överens med mina arbetskamrater 

Stämmer inte alls                                      Stämmer något                                   Stämmer precis 

□1                       □2                   □3                   □4                   □5                   □6                    □7 

 

16. Jag håller mig för mig själv på jobbet 

Stämmer inte alls                                      Stämmer något                                   Stämmer precis 

□1                       □2                   □3                   □4                   □5                   □6                    □7 

 

17. Jag kan fritt uttrycka vad jag tycker och tänker på jobbet 

Stämmer inte alls                                      Stämmer något                                   Stämmer precis 

□1                       □2                   □3                   □4                   □5                   □6                    □7 

 

18. Jag betraktar mina arbetskamrater som mina vänner 

Stämmer inte alls                                      Stämmer något                                   Stämmer precis 

□1                       □2                   □3                   □4                   □5                   □6                    □7 

 

19. Jag har lärt mig nya intressanta färdigheter på jobbet 

Stämmer inte alls                                      Stämmer något                                   Stämmer precis 

□1                       □2                   □3                   □4                   □5                   □6                    □7 

 

20. När jag är på jobbet måste jag göra vad jag blir tillsagd 

Stämmer inte alls                                      Stämmer något                                   Stämmer precis 

□1                       □2                   □3                   □4                   □5                   □6                    □7 

 

21. De flesta dagar känner jag att jag uträttat något på jobbet 

Stämmer inte alls                                      Stämmer något                                   Stämmer precis 

□1                       □2                   □3                   □4                   □5                   □6                    □7 

 

 

 



 

 

22. Mina känslor beaktas på jobbet 

Stämmer inte alls                                      Stämmer något                                   Stämmer precis 

□1                       □2                   □3                   □4                   □5                   □6                    □7 

 

23. Jag har inte stora möjligheter att visa vad jag går för på jobbet 

Stämmer inte alls                                      Stämmer något                                   Stämmer precis 

□1                       □2                   □3                   □4                   □5                   □6                    □7 

 

24. Mina arbetskamrater bryr sig om mig 

Stämmer inte alls                                      Stämmer något                                   Stämmer precis 

□1                       □2                   □3                   □4                   □5                   □6                    □7 

 

25. Jag har inte många nära vänner på jobbet 

Stämmer inte alls                                      Stämmer något                                   Stämmer precis 

□1                       □2                   □3                   □4                   □5                   □6                    □7 

 

26. Jag känner att jag kan vara mig själv på jobbet 

Stämmer inte alls                                      Stämmer något                                   Stämmer precis 

□1                       □2                   □3                   □4                   □5                   □6                    □7 

 

27. Mina arbetskamrater gillar mig inte 

Stämmer inte alls                                      Stämmer något                                   Stämmer precis 

□1                       □2                   □3                   □4                   □5                   □6                    □7 

 

28. Jag känner ofta jag saknar kompetens i mitt arbete 

Stämmer inte alls                                      Stämmer något                                   Stämmer precis 

□1                       □2                   □3                   □4                   □5                   □6                    □7 

 

29. Jag har få påverkansmöjligheter i mitt arbete 

Stämmer inte alls                                      Stämmer något                                   Stämmer precis 

□1                       □2                   □3                   □4                   □5                   □6                    □7 

 

 

 



 

 

30. Människor är vänliga på mitt jobb 

Stämmer inte alls                                      Stämmer något                                   Stämmer precis 

□1                       □2                   □3                   □4                   □5                   □6                    □7 

 

Arbetstillfredsställelse: 

Nedan följer ytterligare ett antal påståenden. Välj det alternativ som stämmer bäst in på dig. 

 

31. Att vara sysselsatt hela tiden 

Jag är mycket             Jag är missnöjd           Jag kan inte bestämma        Jag är tillfredsställd         Jag är mycket            

missnöjd med               med denna                 om jag är tillfredställd         med denna aspekt        tillfredställd med 

denna aspekt av             aspekt av                    eller ej med denna                   av mitt jobb                denna aspekt             

av mitt jobb                    mitt jobb                    aspekt av mitt jobb                                                      av mitt jobb 

          □1                      □ 2                              □3                               □ 4                             □ 5 

 

32. Möjligheten att få arbeta ensam 

Jag är mycket             Jag är missnöjd           Jag kan inte bestämma        Jag är tillfredsställd         Jag är mycket            

missnöjd med               med denna                 om jag är tillfredställd         med denna aspekt        tillfredställd med 

denna aspekt av             aspekt av                    eller ej med denna                   av mitt jobb                denna aspekt             

av mitt jobb                    mitt jobb                    aspekt av mitt jobb                                                      av mitt jobb 

          □1                      □ 2                              □3                               □ 4                             □ 5 

 

33. Att få arbeta med olika uppgifter från en tid till en annan 

Jag är mycket             Jag är missnöjd           Jag kan inte bestämma        Jag är tillfredsställd         Jag är mycket            

missnöjd med               med denna                 om jag är tillfredställd         med denna aspekt        tillfredställd med 

denna aspekt av             aspekt av                    eller ej med denna                   av mitt jobb                denna aspekt             

av mitt jobb                    mitt jobb                    aspekt av mitt jobb                                                      av mitt jobb 

          □1                      □ 2                              □3                               □ 4                             □ 5 

 

34. Den sociala positionen i samhället som följer av mitt arbete 

Jag är mycket             Jag är missnöjd           Jag kan inte bestämma        Jag är tillfredsställd         Jag är mycket            

missnöjd med               med denna                 om jag är tillfredställd         med denna aspekt        tillfredställd med 

denna aspekt av             aspekt av                    eller ej med denna                   av mitt jobb                denna aspekt             

av mitt jobb                    mitt jobb                    aspekt av mitt jobb                                                      av mitt jobb 

          □1                      □ 2                              □3                               □ 4                             □ 5 

 

 



 

 

35. Sättet som min chef behandlar underställda på (chefen på uppdraget) 

  Jag är mycket             Jag är missnöjd           Jag kan inte bestämma        Jag är tillfredsställd         Jag är mycket            

missnöjd med               med denna                 om jag är tillfredställd         med denna aspekt        tillfredställd med 

denna aspekt av             aspekt av                    eller ej med denna                   av mitt jobb                denna aspekt             

av mitt jobb                    mitt jobb                    aspekt av mitt jobb                                                      av mitt jobb 

          □1                      □ 2                              □3                               □ 4                             □ 5 

 

36. Min närmaste chefs kompetens i att fatta beslut (chefen på uppdraget) 

Jag är mycket             Jag är missnöjd           Jag kan inte bestämma        Jag är tillfredsställd         Jag är mycket            

missnöjd med               med denna                 om jag är tillfredställd         med denna aspekt        tillfredställd med 

denna aspekt av             aspekt av                    eller ej med denna                   av mitt jobb                denna aspekt             

av mitt jobb                    mitt jobb                    aspekt av mitt jobb                                                      av mitt jobb 

          □1                      □ 2                              □3                               □ 4                             □ 5 

 

37. Att få arbeta med uppgifter som inte strider mot min övertygelse 

Jag är mycket             Jag är missnöjd           Jag kan inte bestämma        Jag är tillfredsställd         Jag är mycket            

missnöjd med               med denna                 om jag är tillfredställd         med denna aspekt        tillfredställd med 

denna aspekt av             aspekt av                    eller ej med denna                   av mitt jobb                denna aspekt             

av mitt jobb                    mitt jobb                    aspekt av mitt jobb                                                      av mitt jobb 

          □1                      □ 2                              □3                               □ 4                             □ 5 

 

38. Anställningstryggheten (på uppdraget) 

Jag är mycket             Jag är missnöjd           Jag kan inte bestämma        Jag är tillfredsställd         Jag är mycket            

missnöjd med               med denna                 om jag är tillfredställd         med denna aspekt        tillfredställd med 

denna aspekt av             aspekt av                    eller ej med denna                   av mitt jobb                denna aspekt             

av mitt jobb                    mitt jobb                    aspekt av mitt jobb                                                      av mitt jobb 

          □1                      □ 2                              □3                               □ 4                             □ 5 

 

39. Möjligheten att få göra ett jobb som andra har nytta/glädje av 

Jag är mycket             Jag är missnöjd           Jag kan inte bestämma        Jag är tillfredsställd         Jag är mycket            

missnöjd med               med denna                 om jag är tillfredställd         med denna aspekt        tillfredställd med 

denna aspekt av             aspekt av                    eller ej med denna                   av mitt jobb                denna aspekt             

av mitt jobb                    mitt jobb                    aspekt av mitt jobb                                                      av mitt jobb 

          □1                      □ 2                              □3                               □ 4                             □ 5 

 

 

 



 

 

40. Möjligheten att få tala om för andra vad de ska göra 

Jag är mycket             Jag är missnöjd           Jag kan inte bestämma        Jag är tillfredsställd         Jag är mycket            

missnöjd med               med denna                 om jag är tillfredställd         med denna aspekt        tillfredställd med 

denna aspekt av             aspekt av                    eller ej med denna                   av mitt jobb                denna aspekt             

av mitt jobb                    mitt jobb                    aspekt av mitt jobb                                                      av mitt jobb 

          □1                      □ 2                              □3                               □ 4                             □ 5 

 

41. Att få arbeta med uppgifter där min förmåga och kompetens kommer till uttryck 

Jag är mycket             Jag är missnöjd           Jag kan inte bestämma        Jag är tillfredsställd         Jag är mycket            

missnöjd med               med denna                 om jag är tillfredställd         med denna aspekt        tillfredställd med 

denna aspekt av             aspekt av                    eller ej med denna                   av mitt jobb                denna aspekt             

av mitt jobb                    mitt jobb                    aspekt av mitt jobb                                                      av mitt jobb 

          □1                      □ 2                              □3                               □ 4                             □ 5 

 

42. Verksamhetens policy och behandling av sina anställda (på uppdraget) 

  Jag är mycket             Jag är missnöjd           Jag kan inte bestämma        Jag är tillfredsställd         Jag är mycket            

missnöjd med               med denna                 om jag är tillfredställd         med denna aspekt        tillfredställd med 

denna aspekt av             aspekt av                    eller ej med denna                   av mitt jobb                denna aspekt             

av mitt jobb                    mitt jobb                    aspekt av mitt jobb                                                      av mitt jobb 

          □1                      □ 2                              □3                               □ 4                             □ 5 

 

43. Lönen 

  Jag är mycket             Jag är missnöjd           Jag kan inte bestämma        Jag är tillfredsställd         Jag är mycket            

missnöjd med               med denna                 om jag är tillfredställd         med denna aspekt        tillfredställd med 

denna aspekt av             aspekt av                    eller ej med denna                   av mitt jobb                denna aspekt             

av mitt jobb                    mitt jobb                    aspekt av mitt jobb                                                      av mitt jobb 

          □1                      □ 2                              □3                               □ 4                             □ 5 

 

44. Möjligheten att kunna avancera i yrket 

Jag är mycket             Jag är missnöjd           Jag kan inte bestämma        Jag är tillfredsställd         Jag är mycket            

missnöjd med               med denna                 om jag är tillfredställd         med denna aspekt        tillfredställd med 

denna aspekt av             aspekt av                    eller ej med denna                   av mitt jobb                denna aspekt             

av mitt jobb                    mitt jobb                    aspekt av mitt jobb                                                      av mitt jobb 

          □1                      □ 2                              □3                               □ 4                             □ 5 

 

 

 



 

 

45. Friheten att själv få ta ansvar och fatta beslut 

Jag är mycket             Jag är missnöjd           Jag kan inte bestämma        Jag är tillfredsställd         Jag är mycket            

missnöjd med               med denna                 om jag är tillfredställd         med denna aspekt        tillfredställd med 

denna aspekt av             aspekt av                    eller ej med denna                   av mitt jobb                denna aspekt             

av mitt jobb                    mitt jobb                    aspekt av mitt jobb                                                      av mitt jobb 

          □1                      □ 2                              □3                               □ 4                             □ 5 

 

46. Möjligheten att få pröva egna idéer om hur arbetet ska utföras 

Jag är mycket             Jag är missnöjd           Jag kan inte bestämma        Jag är tillfredsställd         Jag är mycket            

missnöjd med               med denna                 om jag är tillfredställd         med denna aspekt        tillfredställd med 

denna aspekt av             aspekt av                    eller ej med denna                   av mitt jobb                denna aspekt             

av mitt jobb                    mitt jobb                    aspekt av mitt jobb                                                      av mitt jobb 

          □1                      □ 2                              □3                               □ 4                             □ 5 

 

47. Den fysiska arbetsmiljön 

Jag är mycket             Jag är missnöjd           Jag kan inte bestämma        Jag är tillfredsställd         Jag är mycket            

missnöjd med               med denna                 om jag är tillfredställd         med denna aspekt        tillfredställd med 

denna aspekt av             aspekt av                    eller ej med denna                   av mitt jobb                denna aspekt             

av mitt jobb                    mitt jobb                    aspekt av mitt jobb                                                      av mitt jobb 

          □1                      □ 2                              □3                               □ 4                             □ 5 

 

48. Samarbetet mellan mina kollegor 

  Jag är mycket             Jag är missnöjd           Jag kan inte bestämma        Jag är tillfredsställd         Jag är mycket            

missnöjd med               med denna                 om jag är tillfredställd         med denna aspekt        tillfredställd med 

denna aspekt av             aspekt av                    eller ej med denna                   av mitt jobb                denna aspekt             

av mitt jobb                    mitt jobb                    aspekt av mitt jobb                                                      av mitt jobb 

          □1                      □ 2                              □3                               □ 4                             □ 5 

 

49. Den uppmärksamhet och ”belöning” som jag får för att göra ett bra jobb (på uppdraget)  

Jag är mycket             Jag är missnöjd           Jag kan inte bestämma        Jag är tillfredsställd         Jag är mycket            

missnöjd med               med denna                 om jag är tillfredställd         med denna aspekt        tillfredställd med 

denna aspekt av             aspekt av                    eller ej med denna                   av mitt jobb                denna aspekt             

av mitt jobb                    mitt jobb                    aspekt av mitt jobb                                                      av mitt jobb 

          □1                      □ 2                              □3                               □ 4                             □ 5 

 

 

 



 

 

50. Känslan av att mitt arbete ger resultat/har bestående värde 

Jag är mycket             Jag är missnöjd           Jag kan inte bestämma        Jag är tillfredsställd         Jag är mycket            

missnöjd med               med denna                 om jag är tillfredställd         med denna aspekt        tillfredställd med 

denna aspekt av             aspekt av                    eller ej med denna                   av mitt jobb                denna aspekt             

av mitt jobb                    mitt jobb                    aspekt av mitt jobb                                                      av mitt jobb 

          □1                      □ 2                              □3                               □ 4                             □ 5 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Missivbrev 

 

Vill du delta i en undersökning om arbetsmotivation och 

arbetstillfredsställelse? 

Syftet med studien är att undersöka hur tjänstemannakonsulter upplever arbetsmotivation och 

arbetstillfredsställelse. Deltagande innebär att vid ett tillfälle besvara en enkät som tar ca 10-

15 min. Enkäten skickas ut via mail under vecka 13 och besvaras genom en webblänk senast 

torsdagen den 2 april.  

Deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta. Uppgifterna behandlas 

konfidentiellt vilket innebär att svaren är anonyma och resultaten kommer enbart att redovisas 

gruppvis och därmed kommer enskilda svar inte att kunna identifieras. Vi studerar på 

Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle och resultaten av 

enkätundersökningen kommer att ligga till grund för vårt examensarbete. När undersökningen 

är avslutad kommer du ha möjlighet att ta del av slutresultatet via högskolans databas eller 

genom att maila oss. 

 

Om du har några frågor vänligen kontakta:  

Sofie Enoksson Bergström 

Telefon: 070-XXXXXXX 

E-post: hig.exarbete@gmail.com 

 

Anette Högberg 

Telefon: 073-XXXXXXX 

E-post: hig.exarbete@gmail.com 

 

Handledare:  

Eva Boman  

Telefon: 026-64 81 63  

E-post: eva.boman@hig.se 

 

 


