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Sammanfattning 
 

Titel:  Karaktärsdrag i bemanningsföretag – En studie av de anställda i 
tre bemanningsföretag 

 
Seminariedatum:              2006-06-01 
 
Kurs:  FEK 582 Kandidatuppsats, Företagsekonomi, 10 poäng 
 
Författare:   Jasmina Ascic och  Joakim Bengtsson 
 
Handledare:  Gösta Wijk 
 
Nyckelord:  Bemanningsföretag, konsulter, kartläggning, arbetssituation, 

postmodernt företag. 
 
Syfte:  Syftet är att, baserat på empiriska studier, formulera hypoteser 

kring karaktärsdragen i bemanningsföretag. Detta genom att 
undersöka de anställdas upplevelse av arbetet, varför de har sökt 
sig till ett bemanningsföretag samt hur de ser på sin framtid inom 
företaget. 

 
Metod:  Undersökningen är hypotesskapande genom en enkätundersökning 

som skickats ut till konsulter i tre bemanningsföretag. 
 
Referensram:  Tre stycken teorier belyses. Senare reflekteras det kring dessa i 

analysen. Moss-Kanters teori kring det postmoderna företaget 
utgör huvudteorin.  

 
Empiri:  Undersökningen grundar sig i en enkätundersökning, där 103 

enkäter skickats ut till konsulter i tre bemanningsföretag. 
Fallföretagen i uppsatsen är Adecco Sweden AB, Adecco Student 
AB och Studentkraft AB. 

 
Resultat:  Studien har resulterat i sex stycken hypoteser kring 

karaktärsdragen i de undersökta bemanningsföretagen.  
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Abstract 
 

Title:  Character tendecies in the temporary staffing companies – A study 
concerning employees in three temporary staffing companies  

 
Seminar Date:  01-06-2006 
 
Course:  FEK 582 Bachelor thesis in Business Administration, 10 swedish 

credits (15 ECTS) 
 
Authors:   Jasmina Ascic & Joakim Bengtsson 
 
Advisor:   Gösta Wijk 
 
Key Words:  Temporary staffing companies, consultants, survey, worksituation, 

postentrepreneurial company. 
 
Purpose:   The purpose is, based on empirical foundations, to create 

hypothesis concerning the character tendencies  in 
temporary staffing companies. Researches will be made 
concerning how the employees experience their worksituation, 
why they work in a temporary staffing company and how they 
think about their future in the company. 

 
Methodology:  The essay has the character of creating a hypothesis, through a 

questionnaire survey, that has been sent out to consultants in three 
temporary staffing companies. 

 
Theoretical references:  Three different theories is presented, that will be used in the 

analyze. Moss-Kanters theory about the postentrepreneurial 
company is the main theory.  

 
Empirical Foundation:  The empirical foundations is based on a questionnaire survey, 

where 103 questionnaires has been sent out to consultants in three 
temporary staffing companies. These companies are Adecco 
Sweden AB, Adecco Student AB and Studentkraft AB. 

 
Conclusions:  The study has resulted in six hypothesis, concerning the character 

tendency in our casecompanies. 
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1. Inledning 
 

Detta inledande kapitel har till syfte att ge en bakgrund, samt spegla den svenska 

bemanningsföretagsbranschen. Sedan kommer vi genom en problemdiskussion att utveckla 

hur vi kommit fram till vår frågeställning, samt presentera syftet med uppsatsen. Vidare 

kommer vi att positionera den mot tidigare forskning och göra vissa avgränsningar av vår 

studie.  

 

1.1 Bakgrund – Historik 

Det första svenska bemanningsföretaget som i form och struktur kan liknas vid moderna 

bemanningsföretag bildades 1953. Det är dock först de senaste 15 åren som branschen har 

upplevt en ordentlig tillväxt, dels beroende av att arbetsmarknadens struktur har förändrats 

mot en hårdare konkurrenssituation i takt med globaliseringen, vilket medför att företagen 

måste kunna ta snabbare beslut samt öka flexibiliteten. En annan orsak bakom branschens 

tillväxt återfinns i de avregleringar som uppkommit genom det ökade behovet av inhyrd 

personal. 1993 infördes en ny lag (SFS 1993:440) med syftet att förbättra arbetsmarknadens 

funktionssätt, efter att det fastställts att uthyrningsföretag inte tränger undan ordinarie 

anställningar (Almega PM 2005). 

 

För företag med exempelvis stora säsongsvariationer, eller företag som inte har resurser att 

anställa viss personal på heltid, utgör bemanningsföretagen en viktig faktor. Idag finns det 

runt 500 bemanningsföretag med mer än 10 anställda och dessa omsätter drygt 10 miljarder 

kronor årligen. Antalet anställda uppmättes år 2005 till 32 000 och utgör 0,87 % av den totala 

sysselsättningen i Sverige. Av de anställda är det ungefär 60 % kvinnor och 62 % är mellan 

21-40 år (bemanningsföretagens årsrapport 2005).  

 

 

1.1.1 Vad kännetecknar ett bemanningsföretag? 

Arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings- och rekryteringsföretag, 

heter ”Bemanningsföretagen” och har cirka 400 medlemsföretag. Dessa företag ingår i 
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Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Almega är en organisation för tjänsteföretagare 

som bl.a. Bemanningsföretag och finns i hela Sverige. Organisationen har kompetens inom 

områdena förhandlingar, lönebildning och avtal, arbetsmiljö, arbetsrätt, försäkring, 

kompetensutveckling och jämställdhet och diskriminering.   

Företagen inom bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet. 

Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för 

att kunna arbeta effektivt (www.almega.se). 

 

Bemanningsbranschen utgör idag en viktig funktion i den svenska samhällsekonomin. De 

anställda inom bemanningsföretagen anses idag inte vara ett hot mot kundföretagets anställda, 

utan snarare ett komplement. Den viktigaste uppgiften för bemanningsföretag är att skapa 

bättre förutsättningar för branschen att vara en viktig faktor på arbetsmarknaden. 

 

Branschen är väldigt beroende av marknadsutveckling i sin helhet. Till skillnad från andra 

branscher så går det oftast att avläsa på bemanningsbranschens konjunktur hur 

arbetsmarknaden kommer att förändras. När det börjar gå sämre för företag så dras de externa 

kostnaderna ned, vilket brukar ha en negativ inverkan på bemanningsföretagen. När företagen 

går bättre så expanderar de genom att hyra in mer personal (Almega PM 2005). 

 

De anställda inom bemanningsföretag, vars arbetskraft hyrs ut, benämns idag ofta 

som ”konsulter”. Tidigare använde företagen benämningen främst bland de yrkesgrupper som 

vanligtvis har akademisk bakgrund, men idag är begreppet ett generellt uttryck för samtliga 

anställda individer, som hyrs ut via olika bemanningsföretag. 

 

 

1.1.2 Anställningsformer och villkor 

Bemanningsföretag har samma anställningsformer som andra privata bolag. Den 

huvudsakliga anställningsform som dessa företag erbjuder är tillsvidareanställning, och denna 

form förekommer som både hel- och deltidsanställningar. Andra former är timanställning och 

tidsbegränsad anställningsform. 

 

Specialområdet ”Student” är en annan anställningsform som en del bemanningsföretag runt 

om i landet erbjuder studenter. Denna form innebär att studenter som väljer att kombinera 

sina studier med extra jobb får därmed möjlighet att känna pengar utöver studiemedlet de 
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erhåller. Ett exempel är ”Adecco Student AB” som i praktiken erbjuder företag och 

organisationer en möjlighet att dra nytta av den senaste kunskapen och utvecklingen inom de 

olika områden som bedrivs vid högskolor och universitet (www.adecco.se). 

Anställningsvillkoren bestäms i huvudsak av kollektivavtal och branschen är representerad av 

fackliga organisationer med centrala avtal. Enligt det nya kollektivavtalet för ”ambulerade 

tjänstemän”, som trädde i kraft den 1 maj 2004 och ska gälla fram till den 30 april 2007, är 

arbetstagarna garanterade en månadslön motsvarande 133 timmar per månad. Arbetstagare 

som anställda längre än 18 månader är däremot garanterade 150 timmar per månad. En 

prestationslön betalas också ut om arbetstiden överstiger de 133 respektive 150 timmarna 

(Almega, ”Hur fungerar bemanningsbranschen”?, Andersson et al). 

 

 

1.2 Problemdiskussion 

I Sverige ökade bemanningsbranschens omsättning med 30 % under 2005, vilket gör året till 

det bästa för branschen sedan 2001. Målsättningen, enligt bemanningsföretagens arbetsgivar- 

och branschorganisation, är att bemanningsföretagen ska stå för uppemot 3 % av den svenska 

sysselsättningen om 5 år (www.almega.se). Denna målsättning innebär en rejält ökad 

marknadsandel och således kommer en allt större del av arbetskraften att sysselsättas inom 

bemanningsföretagen, akademiker såväl som övriga arbetare. Denna ökning, tillsammans 

med den höga personalomsättningen inom branschen, fick oss att fundera över 

karaktärsdragen i bemanningsföretagen. Bemanningsföretagen ser generellt personalen som 

sin viktigaste resurs, detta trots den höga personalomsättningen inom branschen. Denna 

ansats gav oss ett intresse att även reflektera kring den omvända situationen, hur konsulterna 

upplever sin arbetsgivare.  

 

Efter ovanstående problemdiskussion fann vi en problemformulering som var 

intresseväckande: Vilka karaktärsdrag kan man urskilja i bemanningsföretag?  

 

Vi vill undersöka frågeställningen genom att genomföra en empirisk kartläggning av 

konsulternas situation inom bemanningsföretag. Förväntningarna utgår ifrån tidigare 

genomförd forskning som visat att de som jobbar inom branschen ofta ser på sin 

anställningssituation som tillfällig (Isaksson et al, 1999) 
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1.3 Positionering mot tidigare forskning  

Forskning inom bemanningsbranschen är i dagsläget ej särskilt omfattande. En stor del av den 

forskning som genomförts inom ämnet beskrivs utifrån hur företag som hyr in personal från 

bemanningsföretag påverkas av den externa arbetskraften. Endast ett fåtal undersökningar har 

gjorts som studerar karaktärsdragen inom bemanningsföretag. Detta är den ”kunskapslucka” 

som vi har identifierat i vår studie.  

 

Tidigare studier inom ämnet har visat att den höga personalomsättningen inom branschen till 

stor del återfanns i de yttre arbetsvillkoren, låg lön och känsla av otrygghet. Även brist på 

utvecklingsmöjligheter har framkommit som en bakomliggande orsak (Isaksson et al, 1999). 

Forskningsartiklar har vidare visat att visstidsanställda inom bemanningsföretag ofta är vid 

bättre hälsa än fast anställda heltidsarbetare. De visstidsanställda upplever inte överbelastning 

av arbete, samt stress, i samma utsträckning som de fast anställda. Detta beror på att de 

visstidsanställda anser sitt arbete vara av mer omväxlande karaktär och besitter därmed en 

högre grad av flexibilitet (Griffiths, 2006).   

 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att, baserat på empiriska studier, formulera hypoteser kring karaktärsdragen i 

bemanningsföretag. Detta genom att undersöka de anställdas upplevelse av arbetet, varför de 

har sökt sig till ett bemanningsföretag samt hur de ser på sin framtid inom företaget. 

 

 

1.5 Avgränsningar 

Ämnesområdet bemanningsföretag, som vår studie behandlar, är ett relativt outforskat 

ämnesområde med flera olika intressanta infallsvinklar att belysa. För att begränsa studien har 

vi valt att kartlägga karaktärsdragen inom företagen. Den statistiska urvalsgrupp som vi valt i 

vår enkätundersökning, består huvudsakligen av akademiker som arbetar inom ekonomi och 

administration.   

 

Vi konstaterar att bemanningsföretag överlag ser på sina anställda som en ytterst viktig resurs, 

men mer detaljerat fokus i denna studie kommer att ligga på vilka karaktärsdrag som kan 

identifieras, snarare än företagens interna riktlinjer angående deras personalpolicy. 
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 2. Metod 
 

Avsikten med detta kapitel är att redogöra för våra förstudier om bemanningsföretag, samt 

hur vi kommit fram till vår problemställning. Vi förklarar hur vårt metodiska 

tillvägagångssätt, samt den ansats vi använt oss av har tagit sin utformning. Vidare redogör 

vi för vår referensram som vi jobbat med under arbetsgången och slutligen redovisar vi de 

övriga metodiska övervägningarna, samt genomför en metod- och källkritik.  

 

2.1 Förstudie 

Genom att vi studerat vetenskaps- och Internetartiklar om bemanningsföretag samt reflekterat 

över våra tidigare kunskaper och erfarenheter om denna företagsform väcktes det en del 

frågor som vi tyckte skulle vara intressanta att få besvarade. Frågorna som dök upp i början 

av våra diskussioner var: ”Vad är det som gör att människor i dag allt oftare söker sig till 

bemanningsföretag?” och ”Hur länge har anställda konsulter för avsikt att stanna hos dessa 

företag?”.   

 

Efter tankarna kring frågeställningar begav vi oss till bibliotek och företagsekonomiska 

vetenskapsrum för att gå igenom tidigare skrivna uppsatser i uppsatsdatabasen för hela landet. 

Vi undersökte vad som tidigare skrivits inom ämnet. Syftet med det här researcharbetet var att 

säkerställa att temat kring vår frågeställning inte redan utarbetats av andra författare, så vi inte 

riskerar analysera något som redan kan betraktas som bearbetat.   

 

Det finns några få uppsatser i databasen skrivna om bemanningsföretag, men inga som 

reflekterar kring vårt tema, eller som analyserar den frågeställning som vi tycker vore 

intressant att undersöka. Härmed var vi helt eniga i frågan om vårt val av frågeställning; att 

titta närmre på karaktärsdragen i bemanningsföretag, genom att studera konsulternas 

upplevelse av arbetet på företaget.  

 

 

2.2 Studie 

I själva studieprocessen har vi jobbat med att samla in data som sedan sammanställts, 

analyserats och kritiserats. Vi har haft kontakt med några bemanningsföretag som har sina 
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kontor i Lund och Malmö. Det finns en del tidigare gjorda undersökningar angående 

konsulternas vilja att jobba för uthyrningsföretag, men det som vi fortfarande tycker saknas är 

offentliga skrifter baserade på undersökningar kring uppsatsens syfte. 

 

 

2.2.1 Metodval – en beskrivning av arbetsgången   

Vi började med att kontakta Eva Östling Ollén, förbundsdirektör för Bemanningsföretag på 

Almega, för att få en uppfattning om bemanningsbranschen i stort. Av henne fick vi råd och 

tips om hur vi skulle kunna gå tillväga när det gäller att samla in relevant data. 

 

Vi sökte efter bemanningsföretag i Skåne och valde ut ett antal intressanta företag. Vi hade 

bestämt oss för att titta på företag i denna region av främst ett skäl, närheten till företagen 

som vi ville ta personlig kontakt med. Först kontaktade vi företag via telefon och e-mail. Vi 

kom i kontakt med tre stycken företag som var intresserade av att ställa upp i vår 

undersökning.  

 

Vi bokade ett möte med personalchefen på Adecco, vilket efter våra presentationer om 

problemställningen ledde till möte nummer två, som helt öppnade dörren till vår studie. 

Företaget står egentligen för två företag: Adecco Sweden AB och Adecco Student AB som vi 

kommer att ha med i denna studie.  

 

Det tredje kontaktföretaget i denna studie är Studentkraft AB. Kontakten med detta företag 

skedde via både e-mail och telefon. Företaget visade direkt intresse för att ställa upp i vår 

undersökning och lovade oss e-mail adresser till deras konsulter som vi skulle kunna kontakta. 

Personalansvarige på företaget har även visat intresse och behov av att vilja få del av vår 

sammanställa resultat i en rapport, som följd av denna undersökning. Denna rapport skulle 

baseras på enbart svar från Studentkraftens konsulter och på så sätt tillgå som underlag till 

framtida forskning och utveckling inom företaget. 

 

För att besvara våra frågor bestämde vi oss för att utarbeta en enkät och skicka ut den till de 

103 verksamma konsulter inom bemanningsbranschen runt om i Skåne regionen, vars e-mail 

adresser vi fick tillgång till. Vår ambition från början var att försöka få tag på åtminstone 200 

adresser för att få in tillräckligt många svar, så att dessa skulle kunna undersökas med en 

statistisk trovärdighet. Syftet med enkäten är att få svar på de frågor, vilka vi under 
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arbetsgången ska försöka implementera och i detalj analysera, för att så småningom komma 

fram till ett resultat som vi kritiskt ska granska. Tanken bakom själva designen av frågorna är 

att de ska uppfattas som tydliga och lätta att besvara av respondenten. Vi har försökt 

strukturera och rangordna frågorna så att de skulle uppfattas som meningsfulla och 

intresseväckande, vilket skulle medföra högre svarsfrekvens. Vår förhoppning var att få 

tillbaka så många ärliga och fullständigt ifyllda enkäter som möjligt för att på så sätt få ett 

bredare underlag i vår kommande analys.  

 

Om vi istället valt att göra intervjuer med alla respondenter i vårt urval, för att komma fram 

till svar på vår frågeställning, så skulle detta ta alltför många och kostsamma resurser i 

anspråk och att använda en sådan metod i vårt fall känns helt trivialt vilket därmed utesluts. 

Med andra ord skulle det kosta mer än vad det smakar.  

 

För att få in mer av den kvalitativa karaktären i vår undersökning har vi valt att lägga in två 

öppna frågor i vår enkät, där den ana utav dessa frågor egentligen består av två frågealternativ, 

varav endast en ska besvaras (se bilaga 1). Meningen med denna var att ge konsulten en 

möjlighet att själv skriva ett mer utförligt svar på hur denne ser på sin arbetssituation inom 

företaget, utan påverkan av tillgängliga svarsalternativ. Tanken bakom denna fråga är att få in 

mer kvalité i undersökningen där vi ska försöka att belysa konsultens situation, även utifrån 

en kvalitativ aspekt. Efter sammanställningen av svarsenkäterna kommer vi att relatera 

materialet till våra utvalda teorier, samt analysera det kritiskt.  

 

 

2.2.2 Skapande av hypotes 

Utifrån den empiriska kartläggningen av de tre bemanningsföretagen ska hypoteser som 

behandlar syftet formuleras. Hypoteserna kommer att vara ett antagande för situation i de tre 

fallföretagen och vi har inte för avsikt att generalisera resultatet för branschen i stort. 

 

 

2.2.3 Från teori till empiri 

Vi har valt att använda oss av en deduktiv utgångspunkt i vår undersökning, detta genom att 

först studera teorier och sedan gå till empiri. Vi har försökt att skapa oss vissa förväntningar 

om hur det som studeras i denna fråga kan fungera i verkligheten. Det kan vara svårt att gå in 

i en undersökning med helt öppet sinne, eftersom vi redan har en viss mån av 
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förhandskunskap, samt förväntningar om vilket resultat vi söker efter. Vi har genom 

arbetsgången försökt att hålla en viss distans till våra förkunskaper, så att vi inte riskerar att 

endast ta in sådan information som anses kunna leda till det resultat vi på förhand förväntar 

oss att få. Då finns det en stor risk att man missar viktig information vilket kan leda till 

felaktiga slutsatser (Jacobsen 2002). 

 

 

2.2.4 Referensram 

För att mer detaljerat kunna utforska vår hypotes krävs ett teoriavsnitt som kompletterar 

bemanningsföretag och möjliggör såväl en bedömning av kriterierna, som en analys. Syftet 

bakom teoriavsnittet är att djupare förstå hypotesens innebörd och att hitta mätbara och 

rimliga kriterier. När vi utformat vår hypotes, återgick vi till litteraturen och plockade ut delar 

av teorier som vi ansåg var relaterbara till vår problemställning och som möjliggjorde en 

kriteriebedömning. Den huvudsakliga delen av teoriinsamlingen har vi främst hämtat från 

Lunds universitets bibliotek, databaser och vetenskapliga tidskrifter. De teorier som vi valt att 

använda oss av genom arbetsgången är följande:  

 

◊ Moss-Kanteri- Teori om postmoderna företaget 

◊ Driver & Brousseaus- Teori om fyra olika karriärtyper  

◊ Zetterberg et al- Attityder till arbetet – osynliga kontrakt 

 

Utöver dessa teorier behandlas även sammanplockade delar av teorier kring motivation. 

 

 

2.2.5 Val av företag 

Bemanningsbranschen inkluderar många bemanningsföretag som verkar över hela landet och 

som anställer människor inom olika verksamhetsgrenar. Vi har försökt att göra rimliga 

avgränsningar så vi har valt att fokusera på de bemanningsföretag, samt divisioner av 

bemanningsföretag, som hyr ut konsulter med kunskaper inom ekonomi, 

kontor/administration och reception/kundtjänst. För att göra vår studie genomförbar och 

samtidigt hinna utföra denna undersökning på utsatt tid har vi valt att göra ytterligare 

avgränsningar. Detta genom att välja ut något av de stora företagen, samt något mindre 

företag som vi vill ha med i undersökningen.  
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2.2.6 Nätverk 

När det gäller konsultationsfrågor kring datainsamlingsprocessen har vi varit i kontakt med 

bl.a. Eva Östling Ollén, förbundsdirektör för bemanningsföretag i Sverige. Hon gav oss tips 

om möjlig artikelsökning och viss vägledning om hur vi kan komma åt relevant fakta. För att 

få tag på konsulternas e-mail adresser fick vi kontakta vart och ett av de bemanningsföretag 

som vi fann intressanta att ha med i utredningen. För att få mer förståelse kring den aktuella 

situationen, har vi haft samarbete med några personalansvariga i de företag som vi valt att 

fokusera på.  

 

 

2.2.7 Datainsamlingsmetod 

Vid datainsamling är det viktigt att skilja på två typer av insamlad data: primärdata och 

sekundärdata. I denna undersökning har båda varianter av data tillämpats. Dock har vi valt att 

inledningsvis fokusera på sekundärdata för att sedan övergå till primärdata för att därmed 

kunna gå in mer på djupet i vår kommande analys.  

 

Många av strategins anhängare hävdar att det bästa sättet att arbeta är att först skaffa sig vissa 

förväntningar om hur världen ser ut och därefter börja samla in empiri, för att sedan kunna 

jämföra förväntningarna med verkligheten. Vid datainsamlingen har vi försökt att lägga ner 

all nödvändigt tid, för att minimera risken att förbise viktig information, likaså för att inte ta 

in alltför mycket av det tänkbart oviktiga. Vårt motiv bakom denna försiktighet är att i bästa 

mån förhindra att skapa snedvridningar vid analysprocessen. Trots allt så finns det en stor risk 

att man missar viktig information, vilket kan leda till delvis felaktiga slutsatser (Jacobsen 

2002).  

 

Vi har tittat på en del sekundärdata som t.ex. vad tidigare teorier behandlat så här långt när 

det gäller liknande frågor i ämnet, samt hur dessa är kopplade till, alternativt avviker från 

varandra. När det gäller primärdatainsamlingen så har vi främst fokuserat på att, utifrån vår 

frågeställning, designa en välgrundad enkät som efter respondenternas svar ska ge oss det 

utrymme vi behöver för att analysera och jämföra utfallet med teorierna och sedan presentera 

ett resultat samt formulera våra hypoteser. 
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2.2.8 Enkät 

Frågorna i enkäten har utformats i samråd med personalansvariga på fallföretagen så att de 

inte skulle uppfattas som obekväma eller på något annat sätt känsliga, för varken 

respondenten eller fallföretagen.  

 

Enkäten som skickades ut innehöll 29 stycken frågor, varav 2 stycken hade öppna 

svarsalternativ. Övriga frågor i enkäten ges med fasta svarsalternativ, där frågorna ska 

reflektera över hur konsulterna upplever sin situation och belyses utifrån uppsatsens syfte. De 

öppna frågorna, frågor 27-29, finnes i vår enkät (se bilaga 1). Meningen är att respondenten 

antigen besvarar fråga 27 och 28 samt fråga 29. Fråga 27 besvaras av de konsulter som skulle 

kunna tänka sig att arbeta för företaget en länge tid, och fråga 28 besvaras av de konsulter 

som inte skulle kunna tänka sig att fortsätta arbeta för företaget en längre tid.  

 

Enkäten skickades ut tillsammans med ett försättsblad där vi garanterade respondenterna full 

anonymitet så att de inte skulle behöva bekymra sig om eventuella negativa konsekvenser. 

Vidare innehöll försättsbladet en kortare presentation av syftet med studien, samt 

instruktioner för hur den skulle fyllas i och skickas tillbaka. 

 

Enkäten och försättsbladet skickades ut via e-mail till konsulterna och besvarades genom att 

fylla i och spara den bifogade filen som sedan skickades tillbaka till skribenternas e-mail 

adresser. Bifogade enkäter har generellt sett en något lägre svarsfrekvens än enkäter som är 

direkt inbakade i mailet, delvis på grund av rädsla för virus i bifogade filer. Fördelarna med 

den bifogade varianten är bland annat att Microsoft Office är lätthanterligt och risken för att 

enkätdelar försvinner pga. eventuell låg datorprestanda eller grafikskillnader minimeras 

(Bryman et al, 2003).   

 

 

2.2.9 Urval av respondenter 

E-post adresser till de verksamma konsulter, som vi skickat vår enkät till, har vi hämtat hos 

vart och ett av de företag som vi har med i denna undersökning. För att få fram adresserna 

fick vi kontakta företagschefer och personalansvariga för att försäkra dessa om den diskretion 

och anonymitet som vi lovat dem. Sammanlagt fick vi tillgång till 103 stycken adresser inom 

vårt avgränsningsområde. Enkäten skickades ut till samtliga 103 adresser.  
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Anledningen till att vi inte utbrett vår undersökning mer geografiskt utan valt att fokusera på 

företag som har sina kontor runt om i Skåne är att det är viktigt och samtidigt mycket mer 

intressant att få träffa ansvariga företagskontakter över ett möte eller två än att enbart föra 

diskussioner över telefon och e-mail. 

 

 

2.2.10 Analys  

När vi, efter sammanställning av de ifyllda enkäterna presenterat vår statistiska data, så 

kommer vi att titta på vårt syfte igen. Vi återgår då till att jämföra med teorier och plocka ut 

de delar utav dessa som passar bäst in. Syftet med denna arbetsprocess är att hitta de teorier 

som mest relevant går att knyta an till de sammanställda svaren och analysera de stöd och 

avvikelser de valda teorierna ger.  

 

Det finns även andra möjliga teorier som skulle kunna tillämpas i denna studie, men som vi 

ändå ansåg vara mindre relevanta än de utvalda teorierna. En av dessa teorier är agentteorin, 

där en jämförelse hade kunnat framföras mellan den anställdes uppfattning om sin betydelse 

för företaget mot företagets syn på sina anställda konsulter. Eventuella målkonflikter i detta 

förhållande hade varit intressant att studera, men valdes bort i vår studie då vi hade behövt 

lägga mer tyngd på bemanningsföretagens policys och värderingar, vilket inte är vårt fokus i 

utredningen.  

 

Efter genomförd analysprocess, där vi tolkar verkligheten och försöker hålla en ständig 

återkoppling till de valda teorierna, kommer vi att avsluta vår studie med att presentera våra 

hypoteser. Med dessa hypoteser vill vi delge den empiriska synen på karaktärsdragen inom 

fallföretagen och hur individerna upplever sitt arbete. När det gäller hypotesens utformning är 

vår ambition att förhålla oss kritiska, dvs. vi ska försöka att finna infallsvinklar som även kan 

leda till andra slutsatser än de vi kommer fram till. Vi analyserar även vår 

undersökningsmetod kritiskt och jämför med andra eventuella utfall, om vi istället använt 

andra undersökningsvariabler som bas i vår analys.  

 

 

2.3 Bortfallsanalys 

Bemanningsbranschen har vuxit sig allt starkare det senaste årtiondet och idag finns det över 

500 företag med mer än 10 anställda (bemanningsföretagens årsrapport 2005). Enligt tidigare 
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angivna avgränsningar valde vi att koncentrera oss på företag i Skåne län som hyr ut personal 

inom ekonomi och administration. För att få respondenter från olika företagskaraktärer valde 

vi att ta kontakt med både stora och mellanstora företag. Vi valde slumpmässigt ut att 

kontakta fem stora, samt 5 mellanstora företag.  

 

Kontakten skedde via telefonsamtal och e-mail. Av de tre företag som var villiga att 

samarbeta var det två stora företag, Adecco Sweden AB och Adecco Student AB, samt ett 

mellanstort företag, Studentkraft AB. Noterbart här är att två av dessa företag endast har 

studenter som anställda. Att det är just dessa företag som kunde tänka sig att samarbeta kan 

antas bero på att de just själva är, eller arbetar med studenter och förstår betydelsen i att 

företag ställer upp i undersökningar.  

 

En möjlig påverkan på resultatet är att studenterna endast ser sin anställning som tillfällig 

under studietiden och därför inte upplever samma engagemang för sin arbetsgivare som en 

tillsvidareanställd kan antas göra. Vidare kan en annan möjlig resultatpåverkan urskiljas ur 

valet av de tre fallföretagen. Detta är att de företag som är villiga att ställa upp i 

undersökningen kan tänkas ha en mjukare personalpolicy än de som inte ville delta i studien. 

Om konsulterna upplever att deras arbetsgivare lyssnar på vad de har att säga så kan 

sannolikheten vara högre att de trivs på sitt jobb, än för de konsulter som arbetar i företag där 

de känner att de inte kan påverka sin situation. Dock skapar inte denna möjliga infallsvinkel 

något större problem i undersökningen, då vårt syfte inte avser att generalisera resultatet till 

branschen i stort.   

 

De företag som var villiga att delta i studien tillhandahöll oss e-mail listor till deras konsulter 

inom vårt avgränsningsområde. Vi fick sammanlagt tillgång till 103 stycken adresser, varav 

ungefär hälften var från Adecco och de övriga jämnt uppdelat mellan de två studentföretagen.   

 

 

2.4 Svarsfrekvens 

För att undersökningen skulle ge ett tillförlitligt resultat, så hade vi förhoppningar om att få 

tillgång till ungefär 200 e-mail adresser till olika konsulter. Denna siffra uppskattade vi efter 

samtal med ansvariga på de tre fallföretagen. Slutligen fick vi tillgång till 103 stycken 

adresser, vilket låg betydligt lägre än förhoppningarna. Vi ansåg ändå att en god 

svarsfrekvens skulle ge oss ett tillräckligt underlag för att, efter resultatsammanställning, 
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kunna genomföra en analys av konsulternas situation på de tre fallföretagen. Vi har dock 

beaktat att ett högre antal besvarade enkäter skulle utgöra ett mer tillförlitligt underlag för 

analysen.   

 

Svarsfrekvensen av de utskickade enkäterna blev till slut 30,1 % vilket gav oss 31 stycken 

enkäter att använda oss av i sammanställningen. Det faktum att personalansvariga på de olika 

fallföretagen skickade ut mail till sina konsulter, där de förklarade att undersökningen 

genomfördes i samarbete med företagen, kan ha bidragit till en relativt högre svarsfrekvens.  

 

 

2.5 Metodkritik 

Precis som vi förklarat i avsnitt 2.2.8 ovan, så har vi valt att göra en enkätundersökning 

baserat på 26 kvantitativa frågor, samt två öppna frågor för att få en djupare förståelse om 

konsulternas uppfattning om dennes arbetssituation. I vårt arbete har vi gjort avgränsningar 

när det gäller urval av företagets medarbetare. Eftersom vi inte studerat ”alla” 

bemanningsföretag i landet är vi också medvetna om att vi inte kan dra generella slutsatser 

och uttala oss om, varje i landet aktiv konsult och dennes syn på exempelvis sin 

anställningssituation, eller incitament att stanna kvar eller sluta på företaget efter en kortare 

tid.  

 

Val av fallföretag kan antas spela en viktig roll i resultatet av enkätinsamlingen. Om andra 

fallföretag hade studerats hade utgången tänkbart blivit något annorlunda, beroende på 

företagens karaktärer, policys och värderingar. Syftet med uppsatsen är dock att formulera 

hypoteser genom empiriska studier i just de tre fallföretagen och inte att på något sätt 

generalisera resultaten. 

 

 

2.6 Kritik mot referensram 

Valet av referensram är subjektivt utformat och vi är medvetna om att ett annat val av 

referensram hade kunnat ändra utgångspunkterna i analysdelen och att det även hade påverkat 

utformning av enkät och därmed även resultaten. Vidare är teorierna inte direkt utformade 

mot bemanningsföretag, utan snarare mot, strukturellt sett, moderna företag, vilket vi strävat 

efter att förhålla oss kritiskt mot.   
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2.7 Bortfallsanalys 

När det gäller respondenterna så kan resultatet påverkas av vilka det är som väljer att besvara 

enkäten. Karaktärsdragen kan eventuellt skilja mellan dem som väljer att svara jämfört med 

dem som inte svarar. Det hade hypotetiskt sätt kunnat vara så att konsulter som överlag är 

missnöjda med sin situation, är de som svarar flitigast, eller kanske vice versa. De öppna 

frågorna i enkäten är delvis med för att kunna överbrygga delar av problemen kring 

karaktärsdragen hos respondenterna, genom att de ges en möjlighet att fritt beskriva sin 

upplevda situation på företaget och att vi i sin tur kan analysera deras mer utförliga svar kring 

situationen.  

 

Under arbetets gång har vi insett att det krävs en mycket omfattande insamling av empiriskt 

material, för att på ett säkrare sätt kunna ge belägg för hypoteserna vi analyserar kring. Vi 

inser att vårt empiriska material är begränsat och detta kan tänkas ha påverkat vårt resultat.  

 

Kritik kan riktas mot att vi inte har tillräckligt många respondenter av enkäten, men eftersom 

vi inte avser att generalisera så anser vi att antalet svar är tillräckligt för att kunna få en 

uppfattning om den population som vi arbetar med i denna undersökning. Vi vill återigen 

påpeka att resultaten inte kan fastställas statistiskt, därför kan eventuellt slumpmässiga 

skillnader uppstå. Enkätsvaren utgör endast en analysbas för våra hypotetiska utformningar.  

 

 

2.7 Empiri 

Det kan ligga många olika avsikter bakom en empirisk undersökning, men ett gemensamt 

drag är att alla undersökningar har till syfte att skaffa fram kunskap (Jacobsen, 2002). Vårt 

mål med empiriavsnittet är att utveckla och få fram existerande kunskap om vårt avgränsade 

område, samt att berika den med det senaste empiriska materialet. 

 

I vårt empiriavsnitt har vi valt att göra en kort företagspresentation av de tre fallföretag som 

vi har jobbat med i denna studie. Avsikten med denna prestation är att ge läsaren en bild över 

hur dessa företag fungerar, samt vilka som är deras huvudmållinjer och visioner. Efter detta 

presenterar vi en statistisk sammanställning av svarsenkäterna. Vidare kommer vi att 

behandla resultatpresentationen genom en okulärbesiktning. Målet bakom denna analys är att 

försöka hitta samband och eventuella avvikelser mellan basvariabler ställda mot exempelvis 

upplevd flexibilitet eller trygghet i anställningen. 
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2.8 Validitet och reliabilitet 

Frågorna i enkäten har vi försökt att utformas entydigt så att respondenternas tolkning av 

frågorna sammanfaller med våra. Frågorna har kritiskt granskats i samspråk med handledare 

och personalansvariga på fallföretagen och det är i samband med detta som det har 

reflekterats kring andra möjliga tolkningar än de vi hade för avsikt.  

 

Utgångspunkten för de kvantitativa frågorna i enkäten är att undersökningsresultaten ska 

kunna presenteras numeriskt. Svarsfrekvensen spelar en viktig roll i fråga om utredningens 

pålitlighet och vår förhoppning är att få en så hög svarsfrekvens som möjligt. Målet för de 

frågor som är av öppet slag är inte att förklara utan snarare att, genom tolkningar och 

observationer, förstå den enskilde individens förhållning till sin situation, för att kunna ge en 

mer välgrundad bas i analysen. 
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3. Referensram 
 

I teoriavsnittet nedan presenterar vi de teorier som anknyts till uppsatsens ämnesområde. 

Teorierna presenteras så att läsaren ska få en rättvisande grund och ökad förståelse i 

analysdelen. 

 

3.1 Utformning av referensram 

Inledningsvis belyses tre olika teorier som kan kopplas till vår problemställning och som även 

bemöter syftet med undersökningen. Alla dessa teorier berör hur den anställde upplever sin 

arbetssituation och sitt företag. Teorierna tillämpas som underlag till senare kommande 

empiri och analysdel. Vi presenterar i detta kapitel även sammanplockade delar av teorier 

kring motivation. Vidare kommer verklighetsskildringen att kopplas till teorierna genom den 

deduktiva ansatsen. 

 

 

3.2 Driver & Brousseaus karriärtyper 

En intressant fråga man kan ställa sig är, vilken utveckling och karriär erbjuder 

organisationen de som rekryteras? I en del organisationer och i vissa anställningar kan en 

långsiktig utveckling och karriär inom företaget urskiljas, medan det i andra organisationer 

och befattningar skapas mer kortsiktiga relationer (Bruzelius et al, 2000). 

 

I Driver och Brousseaus teori skiljer man på fyra olika karriärtyper. 

 

Linjär karriär: Den linjära karriären är en sorts stegkarriär som vissa organisationer erbjuder. 

Möjligheter att bli befordrad och klättra uppåt i organisationens karriärstege gives. Den 

linjära karriären eftertraktas av personer som strävar efter makt, auktoritet, prestige och 

resultat. Idag förknippar vi detta med det klassiska hierarkiska företaget som vanligen präglar 

större industriföretag, statliga organisationer, försvaret etc. 

 

Expertkarriär: Denna karriärtyp innebär möjlighet för individen att fördjupa sig inom ett 

särskilt kärnkompetensområde. Vanliga personliga motiv för expertkarriären kan vara strävan 

efter trygghet och stabilitet, men även respekten för kärnkompetenser och kunskap kan vara 
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ett viktigt motiv för att välja denna typ av karriär. Expertkarriären kan förknippas för allt 

mellan läkare och forskare till snickare och elektriker.       

 

Spiralkarriär: Spiralkarriären kännetecknas av att en individ avancerar från ett arbetsområde 

till ett annat, i både vertikal och horisontell riktning. Individen ska kunna tillämpa sin 

kunskap för ett område och utifrån denna utveckla nya lösningar och kunskaper. Det kan 

handla om en projektledare som går över till produktutveckling och senare till marknad och 

försäljning, för att slutligen vara tillbaka för att leda nya projekt. Individer med tendenser till 

spiralkarriär betraktas ofta som gränsöverskridande personer med brett register, stor potential, 

samt att de besitter lång yrkes- och livserfarenhet.   

 

Transitkarriär: Denna typ av karriär präglas av frekventa och omvälvande kast i karriären. 

Det kan innebära en ny position på högre nivå inom samma organisation, men det kan likväl 

även betyda ett helt annat slag av arbete. De individer som genomgår en transitkarriär anses 

inte följa någon utpräglad karriärlinje, utan ses snarare som exploatörer av en mängd 

möjligheter och arbetstillfällen. Deras belöning blir att de uppfattas som flexibla, 

anpassningsbara och de anses beredda att ta sig an nya uppgifter på nya platser (Driver et al, 

1993). 

 

 

3.3 Attityden till arbetet – osynliga kontrakt  

Individers beteende i en organisation påverkas av deras attityder. Attityder kan definieras som 

känslor, föreställningar, idéer, relationer gentemot personer och organisationer etc. En attityd, 

som alltid är riktad mot någon eller något, tenderar att uppvisa en lång varaktighet, som dock 

påverkas under resans gång av bland annat livserfarenheter, personer och media (Bruzelius et 

al, 2000). 

 

I Hans Zetterbergs bok ”Det osynliga kontraktet” ställes den grundläggande frågan, ”Varför 

arbetar du?”. Man fann att svaren kunde grupperas i tre kategorier: 

 

Försörjningsvärderingar är att attityden till att arbeta är för att överleva, få mat på bordet och 

tak över huvudet. Under hela förra århundradet minskade dock denna attitydkategori och idag 

arbetar man vanligtvis inte längre bara för att klara livhanken, utan snarare för att förbättra sin 

levnadsstandard och även för att utveckla sig själv. Attityden till att arbeta för att förbättra 
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levnadsstandarden och komma framåt kallas yttrevärldsvärderingar och baseras på materiell 

välfärd. Den tredje identifierade kategorin bygger på att utveckla sig själv och skapa 

livskvalitet. Denna värdering benämns som inrevärldsvärderingar och tar sin inriktning i 

personlig snarare än ekonomisk tillväxt.    

 

Vilken attitydvärdering man har skapat sig har visat sig bero på bland annat 

uppväxtförhållanden, ålder och arbetslivserfarenhet, men Zetterberg upptäckte även något 

som kom att benämnas som osynliga kontrakt. Det osynliga kontraktet går utöver det formella 

kontraktet mellan arbetsgivare och arbetstagare och beskrivs som något varje människa har 

formulerat inom sig själv. Den ena delen av kontraktet handlar om förväntningar på kollegor 

samt organisationen som individen arbetar inom, medan den andra kontraktsdelen behandlar 

vad individen är beredd att erbjuda av sig själv. Goda osynliga kontrakt innebär att individen 

arbetar med engagemang och ansvar för arbetsgivarens bästa (Zetterberg et al, 1983).    

 

 

3.4 Det postmoderna företaget 

Rosabeth Moss Kanter skrev 1989 boken ”When Giants Learn to Dance” om det postmoderna 

företaget och publicerade även en artikel i Harvard Business Review samma år. Arbetet hon 

utfört tar sin utgång i de snabbt föränderliga moderna företagen där man ser att hierarkin 

tynar bort och de titulerade rollerna och uppgifterna blir allt mindre tydliga. När allting 

uppenbarar sig vara förhandlingsbart för alla, så visar det sig att ledningen inom företag blir 

konfunderade när det gäller hur de ska mobilisera och motivera sin personal.  

 

För att företagen och dess ledning ska kunna generera resultat krävs det att de förstår det 

postmoderna företaget och iakttar förändringar i hur dessa företag agerar. Fem överhängande 

identifikationer som behandlar dessa företags förändringar togs fram. 

 

• Där finns fler kanaler för att agera och influera beslut och aktioner inom organisationer. 

Relationer och influenser skiftar från det vertikala till det horisontella, från chefsorder    

till jämlika nätverk. 

• Åtskillnaden mellan chefer och medarbetare minskar, särskilt i termer av information,  

 kontroll över uppgifter och tillgång till externa relationer.  

• Externa relationer och kommunikationskanaler blir allt mer betydelsefulla som källor 

 till interna maktuttryck och karriärutveckling.  
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• Som ett resultat av de första fyra förändringarna, har karriärvägar blivit mindre 

 begripliga. Det finns inte lika många förutbestämda vägar till framgång, vilket  

 framkallar oro för vissa medarbetare. Samtidigt finns möjligheter till karriärvägar öppna  

 för dem som behärskar kreativitet, innovation och initiativ. (Moss Kanter, 1989, HBR) 

 

För att hjälpa företag att kunna implementera konkurrenskraftiga strategier så måste 

organisationen och dess ledare konfrontera förändringar i deras maktbas och identifiera nya 

möjligheter att motivera personer.  

 

Det postmoderna företagets maktbas präglas av att inflytande sker mer horisontellt och att 

nätverk och externa kontakter bildas. Företagsledningen har inte längre monopol på 

informationen och detta medför att nya källor till resurser samt nya kommunikationskanaler 

bildas, vilket medför snabbare och mer flexibla beslutsvägar i jämförelse med det hierarkiska 

företaget.  

 

Källor till motivation i det postmoderna företaget har förändrats och företagen kan inte längre 

i samma utsträckning ge klara arbetsuppgifter och regler vid anställningssituationer. Dessa 

företag söker istället initiativrika och problemlösande medarbetare som är beredda att gå ett 

extra steg för sina kunder. De postindustriella belöningssystemen baseras på delaktighet, 

snarare än status och består av spänning inför nya projekt och delaktighet i framgångar, 

framför befordringar och automatiska löneförhöjningar. Öppenheten mot innovation och 

intraprenörskap ses som en möjlighet och är även en av de drivkrafter som benämns. Andra 

motivationsfaktorer kan vara karriärrykte, möjligheter till personlig utveckling och att arbeta i 

ett företag med gott rykte.  

 

Moss Kanter har även identifierat en mörkare sida i det postmoderna företaget. Lovorden om 

frihet och flexibilitet uppfattas av vissa ge högre grad av osäkerhet och minskad kontroll över 

situationer och förhållanden. Dessa förhållanden kan leda till minskad motivation. Här ges 

ledare en viktig roll i förmåga att kommunicera budskap och motivera personalen. Just 

ledarskapet är alltså en ytterst viktig faktor i det postmoderna företaget (Moss Kanter 

1989, ”When Giants…”).  
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3.5 Motivation 

För att människor skall kunna utföra ett gott arbete krävs belöningar. Lön är grunden, men 

medarbetarna måste också belönas på andra sätt för att ge ett starkare incitament till att arbeta 

mer effektivt. Vanligtvis skiljer man på två olika typer av belöningar, finansiella och icke-

finansiella. I det postmoderna företaget utgör de icke-finansiella belöningssystemen en allt 

viktigare grund. Dessa immateriella belöningar kan exempelvis vara, utvidgade 

arbetsuppgifter, större och viktigare projekt, befordran, större självständighet, utbildning, 

utvidgat ansvar etc. Anthony och Govindarajan påstår att belöning är mer motiverande än 

bestraffning. De har tagit fram en rad kriterier som bör vara uppfyllda för ett väl fungerande 

motivationskontrakt: 

 

• Förutbestämda och utmanande prestationskrav 

• Kriterier för utvärdering överrensstämmer med övergripande mål. 

• Enkelhet i utformning av belöningssystem 

• Kontinuerlig feedback 

 

A&G har vidare tagit fram två olika filosofier för belöningssystem som företag arbetar utefter.  

 

Rekrytera bra folk  belöna dem väl  förvänta dig bra resultat.                    Alt. 

Rekrytera bra folk  förvänta dig bra resultat  belöna dem väl om resultatet verkligen är 

bra.  

(Anthony et al, 2004) 

 

I det postmoderna företaget arbetar man övergripande med den andra typen av dessa två 

belöningsfilosofier. Ersättning, som präglar den första av dessa filosofier, är någonting som 

tas för givet. En belöning skall däremot vara motiverad och motiverande. Ledarnas roll i 

motivationskontraktet lyfts fram som en av de avgörande förutsättningarna. I det klassiska 

hierarkiska företaget har man chefer som planerar, budgeterar och organiserar, men i det 

postmoderna företaget behövs även ledare som kommunicerar, motiverar och inspirerar 

medarbetarna till att prestera väl. Erkännande från dessa ledare kan vara en viktig 

motivationsfaktor (Anthony et al, 2004).  
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4. Empiri 
 

Empiriavsnittet inleds med en kortare beskrivning av fallföretagens verksamhet. Efter detta 

presenterar vi en statistisk sammanställning av resultaten. Vidare beskrivs kortfattat 

sammanställningsprocessen och sedan presenteras resultaten av svarsenkäterna genom en 

okulärbesiktning. Även svar och tendenser kring de öppna frågorna kommer att  presenteras.  

 

4.1 Företagspresentation 

Vi delger här en kortare företagspresentation för att läsaren ska kunna bilda sig en 

övergripande uppfattning om företagen, då företagens karaktärsdrag har betydelse för 

utgången av undersökningen. 

 

4.1.1 Adecco Sweden AB 

 

Adecco är världsledande fullsortimentsleverantör av bemanningstjänster med runt 6000 

kontor i 70 länder och sysselsätter runt 700 000 personer. Adecco är bland de två största på 

elva av världens tretton största marknader för uthyrning och rekrytering, med högst 

marknadsandel, intäkt, kassaflöde och börsvärde i branschen. Adecco hjälper varje dag runt 

130 000 kunder. Adecco är publikt noterad på SWX i Zurich och NYSE i New York.   

 

Adecco Sweden AB har 50 kontor från Malmö i söder till Luleå i norr och sysselsätter ca 

4500 personer (Adecco, Lund 2006-05-22). Företagets omsättning var år 2004 1,087 

miljarder kr. Adeccos grundvärden är flexibilitet, resultatorientering, arbetsglädje och socialt 

engagemang och dess vision är att vara kundens och medarbetarnas naturliga val. 

 

Företaget jobbar med fyra överordnade affärsområden: Uthyrning, Rekrytering, Outsourcing 

och Career services. Inom affärsområdena bedrivs verksamheten i ett antal tjänsteområden 

som: Bank/Finans, Ekonomi, Försäljning/Marknadsföring, Kontor/Administration, 

Läkemedel/Bioteknik, Information/Kommunikation, Industri/Teknik, Logistik/Transport, 

Hotel/Turism/Restaurang, HR, Vård och Student (www.adecco.se). 
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4.1.2 Adecco Student  AB 

 

Adecco Student AB fokuserar på konsult och rekryteringsverksamhet och jobbar med att lösa 

resurs- och kompetensbehov åt företag och organisationer runt om i landet. Detta gör 

företaget genom att hyra ut kompetenta studenter och doktorander inom bemanning, lika så 

att rekrytera nyutexaminerade studenter och erfarna akademiker hos kunden. Studentbolaget 

erbjuder företag och organisationer en möjlighet att dra fördel av den senaste kunskapen och 

utvecklingen inom olika områden, som bedrivs vid dagens högskolor och universitet.  

 

Till den studerande akademikern ger företaget en möjlighet till att jobba med både 

kvalificerade och enklare konsultuppdrag vid sidan av sina studier. Företaget hjälper även 

nyutexaminerade akademiker, som saknar arbete i dagsläget, att hitta sitt nya jobb 

(www.studentadecco.se).  

 

 

4.1.3 Studentkraft AB 

 

Studentkraft AB är ett konsult- och bemanningsföretag som grundades 1999 med affärsidén 

att ge företaget möjlighet att anlita studenter som konsulter vid sidan av deras studier. 

Företaget samarbetar med kunder inom näringsliv, offentliga myndigheter och 

branschorganisationer.  

 

Företaget erbjuder kvalificerade tjänster inom bemanning, konsult och rekrytering vars 

målsättning är att vara en självklar och långsiktig samarbetspartner för verksamheter som vill 

engagera talangfulla studenter och akademiker i början av sin karriär. 

 

De senaste två åren redovisar företaget en ökad omsättning med 50 % per år och planerar att 

göra en vinst för 5: e året i rad. Företagets målsättning är att vara ledande företag inom 

branschen i Sverige (www.studentkraft.se). 
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4.2 Sammanställningsprocess 

Efter att respondenterna besvarat vår enkät, försökte vi hitta olika sätt att angripa och 

möjliggöra en sammanställning av de inkomna svaren. Vi bestämde oss för att göra en 

okulärbesiktning, för att kunna ta del av intressanta avvikelser och mönster. En 

okulärbesiktning innebär att man betraktar de insamlade enkäterna, initialt på ett allmännare 

plan, men sedan görs en alltmer noggrann beskådning där intressanta iakttagelser finnes 

(Svenska akademins ordlista).  

 

De insamlade enkäterna studerades och delades upp i högar, där vi genom okulärbesiktning 

fördelade basvariabler mot olika mönster som kunde utläsas ur enkäterna. Högarna ändrades 

och flyttades runt för att kunna urskilja olika typer av intressanta iakttagelser. Sedan började 

vi att sammanställa de variabler som vi tyckte bäst skulle kunna besvara vår frågeställning.  

 

 

4.2.1 Statistisk sammanställning av enkätresultat 

Vi har gjort en statistisk sammanställning av vår enkätundersökning baserat på de 31 stycken 

inkomna svar vi fått tillhanda. Beteckningar ”N” och ”%” i följande tabeller står för antal 

respektive andel respondenter. Så t.ex. för kategorin ”ålder 25-31” i den första tabellen är 

andel respondenter 35,5 % då enkäten besvarades av 11 stycken respondenter i denna 

åldersgrupp.  

 

När vi studerade frågorna med fasta svarsalternativen, dvs. frågorna 12-23, valde vi att 

beräkna medeltal för varje besvarad fråga för att få en klarare uppfattning om hur den 

genomsnittlige konsulten i vår begränsade population tycker om de olika frågevariablerna i 

enkäten. Anledningen till att vi inte presenterat medianvärden är att dessa inte skiljt sig 

avsevärt från medelvärdena. För frågorna 27-29 väljer vi att först presentera respektive frågas 

svarsfrekvens, för att sedan längre fram i avsnittet behandla de öppna frågorna närmre.  
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1. Ålder 

 

Ålder N     %   

    -24 5 16,1 

25-31 11 35,5 

32-38 7 22,6 

39-45 6 19,4 

46-52 1   3,2 

53- 1   3,2 

∑ 31                100,0 

 

2. Kön 

 

Kön  N     % 

Man  11 35,5 

Kvinna 20 64,5 

∑ 31                100,0 

 

3. Vilken typ av utbildning har du?  

 

Utbildning   N     % 

Gymnasium   1   3,2 

Studerat vid högskola  18 58,1 

Avslutad högskoleexamen  12 38,7 

∑   31                100,0 

 

4. Har du tidigare haft någon anställning innan du börjat på bemanningsföretaget? 

 

Anställning   N     % 

Tillsvidare   21 63,6 

Tidsbegränsad   7 21,2 

Annat bemanningsföretag  4 12,1 

Ingen   1   3,0 

∑   33                100,0 
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5. Av vilken anledning (ar) sökte du dig till ett bemanningsföretag? 

 

Anledning    N     % 

Arbetssökande/vid tillfället utan arbete  17 54,8 

Flexibilitet i yrket, avseende arbetsuppgifter 6 19,6 

Vet ej    0   0 

Annat    8 25,8 

∑    31                100,0 

 

6. Hur kom du i kontakt med företaget? 

 

Kontakt genom   N    % 

Tips från någon   10 32,3 

Annonsering/marknadsföring i media  8 25,8 

Arbetsförmedlingen   2   6,5 

Platsannons    8 25,8 

Annat     9   9,7 

∑    31                100,0 

 

7. Hur länge har du arbetat i företaget? 

 

Tid  N    % 

0-3 månader  4 12,9 

3-11 månader 12 38,7 

1-2 år  13 45,2 

2-3 år  1   3,2 

Längre än 3 år 5 16,1 

∑  31                100,0 
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8. Inom vilket/vilka tjänsteområde (n) arbetar du idag? 

 

Tjänsteområde N     % 

Kontor  11 32,4 

Ekonomi  13 38,2 

Reception/Kundtjänst 8 23,5 

Annat  2   5,9 

∑  34                100,0 

 

9. Vilken typ av anställning föredrar du? 

 

Anställnings typ N     % 

Tillsvidare  23 74,2 

Tidsbegränsad/vikariat 1   3,2 

Timanställning 7 22,6 

∑  31                100,0 

 

10. Vilket arbetssätt föredrar du? 

 

Arbetssätt  N    % 

Stationär på ett företag 21 67,8 

Föredrar variation 7 22,6 

Projekt anställning 2   6,5 

Annat  1   3,2 

∑  31                100,0 

 

11. Har du någon finansiell belöning utöver grundlönen, som exempelvis 

prestationsbelöning eller provision? 

 

Finansiell belöning N    % 

Ja  12 38,7 

Nej  19 61,3 

∑  31                100,0 
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12. Anser du att Företagets nuvarande belöningssystem påverkar din arbetsinsats 

positivt? 

 

Medelsvar, mätt i en 7-gradersskala  ̧är 2,48. Antal respondenter är 31.  

 

13. Anser du att det finns potential att utveckla dina färdigheter och skaffa dig ny 

erfarenhet i din nuvarande anställning? 

 

Medelsvar, mätt i en 7-gradersskala, är 4,97. Antal respondenter är 31. 

 

14. Har du genomgått någon intern utbildning inom företaget? Om ”Ja”, vilken/vilka? 

 

Intern utbildning N   % 

Ja  7 22,6 

Nej  24 77,4 

∑  21                100,0 

 

15. Känner du att eventuella framtida interna utbildningsmöjligheter som du skulle 

kunna behöva finns tillgängliga? 

 

Medelsvar, mätt i en 7-gradersskala, är 3,58. Antal respondenter är 31. 

 

16. Anser du dig ha möjlighet till flexibilitet i din anställningssituation, avseende 

arbetsplats/uppdrag? 

 

Medelsvar, mätt i en 7-gradersskala, är 4,26. Antal respondenter är 31. 

 

17. Anser du dig ha möjlighet till flexibilitet i din anställningssituation, avseende 

arbetstider? 

 

Medelsvar, mätt i en 7-gradersskala, är 4,26. Antal respondenter är 31. 

 

18. Känner du att du upplever trygghet i din anställnings inom företaget? 
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Medelsvar, mätt i en 7-gradersskala, är 4,61. Antal respondenter är 31. 

 

19. Upplever du att din arbetsprestation i företaget är uppskattad av din arbetsgivare? 

 

Medelsvar, mätt i en 7-gradersskala, är 5,10. Antal respondenter är 31. 

 

20. Skulle du vilja påstå att din position på företaget är svår att ersätta? 

 

Medelsvar, mätt i en 7-gradersskala, är 3,65. Antal respondenter är 31. 

 

21. Känner du att du kan identifiera dig med företagets policy och värderingars? 

 

Medelsvar, mätt i en 7-gradersskala, är 4,74. Antal respondenter är 31. 

 

22. Anser du dig kunna påverka dina arbetsuppgifter genom att du ges utrymme för 

kreativitet? 

 

Medelsvar, mätt i en 7-gradersskala, är 4,32. Antal respondenter är 31. 

 

23. På det hela taget, hur har du trivts med dina uppdrag hittills som företaget har 

förmedlat? 

 

Medelsvar, mätt i en 7-gradersskala, är 5,19. Antal respondenter är 31. 

 

24. Har du varit uthyrd på något uppdrag som du har trivts extra bra på? 

 

Har trivts extra bra N     % 

Ja  22 75,9 

Nej  7 24,1 

∑  29                100,0 
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25. Har du varit uthyrd på något uppdrag som du har vantrivts på? 

 

Har vantrivts  N     % 

Ja  10 34,5 

Nej  19 65,5 

∑  29                100,0 

 

26. Hur länge har du för avsikt att stanna kvar hos företaget? 

 

Avsikt att stanna kvar  N    % 

Tillvidare   12 38,7 

Tills ny tjänst dyker upp  14 45,2 

Vet ej   2   6,5 

Annat    3   9,7 

∑   31                100,0 

 

27. Beskriv kort varför du skulle kunna tänka dig att fortsätta arbeta för företaget en 

längre tid? 

 

Antal respondenter är 31 varav 11 har besvarat frågan. Svarsfrekvensen blev därmed 35,5 %. 

 

28. Beskriv kort varför du inte skulle kunna tänka dig att fortsätta arbeta för företaget 

en längre tid? 

 

Antal respondenter är 31 varav 16 har besvarat frågan. Svarsfrekvensen blev därmed 51,6 %. 

 

29. Vi skulle nu vilja att Du försöker fritt beskriva hur Du upplever din arbetssituation 

som medarbetare på företaget samt hur Du ser på din framtid? 

 

Antalet respondenter är 31 varav 22 har besvarat frågan. Svarsfrekvensen blev därmed 71,0 %. 
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4.2.2 Sammanställning av resultat – enkätfrågor 1 till 26 

Variabelkombinationerna, som vi i slutet av sammanställningsprocessen fann mest 

betydelsefulla och som vi tycker besvarar vår frågeställning på ett bra sätt, har grupperats i 

olika tabeller. Dessa tabeller samt kortare kommentarer till dem presenteras nedan. Vi 

redovisar svaren i form av medeltal, mätt i en sjugraders skala, för att därmed försöka få en 

uppfattning om den begränsade population vi undersökt i denna studie.   

 

TABELL 1 Män Kvinnor 

16. Anser sig ha möjlighet till flexibilitet i sin 

arbetssituation avseende arbetsplats/uppdrag. 

3,33 4,47 

18. Konsulter upplever trygghet i sin anställning inom 

företaget. 

4,67 4,68 

19. Konsulten upplever att dennes arbetsprestation är 

uppskattad av dennes arbetsgivare. 

5,22 5,05 

21. Konsulten identifierar sig med företagets policy och 

värderingar. 

4,44 6,27 

22. Konsulten kan påverka sina arbetsuppgifter genom att 

denne ges utrymme för kreativitet. 

4,22 4,42 

23. Konsulten trivs med uppdrag som företaget har 

förmedlat. 

4,49 5,53 

 

Kommentar: Tabell 1 ställer basvariabeln kön mot de sex enkätfrågorna, precis som alla 

andra frågor i detta avsnitt, för att studera likheter och skillnader mellan kön. För andelen, 

män respektive kvinnor bland respondenterna, se den statistiska sammanställningen i avsnittet 

4.4.1 ovan.  

 

TABELL 2 Yngre Äldre 

16. Anser sig ha möjlighet till flexibilitet i sin 

arbetssituation avseende arbetsplats/uppdrag. 

4,06 4,15 

18. Konsulter upplever trygghet i sin anställning inom 

företaget. 

3,93 5,53 

19. Konsulten upplever att dennes arbetsprestation är 

uppskattad av dennes arbetsgivare. 

5,00 5,23 



 36

21. Konsulten identifierar sig med företagets policy och 

värderingar. 

3,20 4,60 

22. Konsulten kan påverka sina arbetsuppgifter genom att 

denne ges utrymme för kreativitet. 

3,73 5,08 

23. Konsulten trivs med uppdrag som företaget har 

förmedlat. 

4,67 5,77 

 

Kommentar: Tabell 2 ställer basvariabeln ålder mot samma frågor som är representerar 

tabell 1, och i denna tabell studeras mönster i svarsenkäterna avseende ålder. 

Kategorin ”yngre” utgörs av respondenter i åldrarna 18-31, medan kategorin ”äldre” utgörs av 

åldrarna 32-65. För andelen, yngre respektive äldre, se den statistiska sammanställningen i 

avsnittet 4.4.1 ovan. 

 

 TABELL 3 Yngre Äldre 

Tillvidare (trivs bra för närvarande) 33,0 % 53,8 % 

Till jag får ny tjänst på annan typ av företag/organisation 46,7 % 46,2 % 

Vet ej   13,3 % 0 % 

Annat 6,67 % 0 % 

Totalt 100,0 % 100,0 % 

 

Kommentar: Tabell 3 visar fördelningen mellan yngre och äldre mot fråga 26 i enkäten: Hur 

länge har du för avsikt att stanna kvar hos företaget?  

 

TABELL 4 Anställd ≤ 1 år Anställd > 1 år 

Yngre (18-31 år) 78,6 % 21,4 % 

Äldre (32-65 år) 21,4 % 78,6 % 

 

Kommentar: Tabell 4 visar andelen av yngre och äldre som har varit anställda i mer, 

respektive mindre än ett år.  
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TABELL 5 Utan arbete Flexibilitet, nya 

utmaningar 

16. Anser sig ha möjlighet till flexibilitet i sin 

arbetssituation avseende arbetsplats/uppdrag. 

3,80 4,46 

23. Konsulten trivs med uppdrag som 

företaget har förmedlat. 

4,13 5,83 

 

Kommentar: Tabell 5 ställer anledningen till att man sökte sig till bemanningsföretag mot 

frågorna kring flexibilitet, samt trivsel med uppdrag. Under stapeln flexibilitet, ingår även 

svar från några få respondenter som har kryssat i alternativet ”annat” i fråga 5: Av vilken 

anledning (ar) sökte du dig till ett bemanningsföretag?, och kompletterat detta med att skriva 

kommentarer som exempelvis omväxlande arbete/miljö och utveckling.   

 

TABELL 6 Anställd ≤ 1 år Anställd > 1 år 

13. Konsulten anser att det finns potential att utveckla 

sina färdigheter och skaffa sig ny erfarenhet i sin 

nuvarande situation.  

 

5,57 

 

4,43 

 

Kommentar: Tabell 6 ställer anställningstiden mot enkätfråga 13 till vänster i tabellen.  

 

 

Kommentar: Tabell 7 jämför de konsulter som arbetat i mer respektive mindre än ett år mot 

de fyra enkätfrågorna till vänster i tabellen.  

 

TABELL 7 Anställd ≤ 1 år Anställd > 1 år 

18. Konsulter upplever trygghet i sin anställning inom 

företaget. 

4,4 4,8 

20. Konsulten påstår att dennes position är svår att 

ersätta.  

3,4 3,6 

21. Konsulten identifierar sig med företagets policy 

och värderingar. 

4,9 5,0 

22. Konsulten kan påverka sina arbetsuppgifter genom 

att denne ges utrymme för kreativitet. 

4,8 3,9 
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TABELL 8 Tillsvidare Timanställning 

17. Anser sig ha möjlighet till flexibilitet i sin 

arbetssituation avseende arbetstider. 

4,5 3,4 

18. Konsulter upplever trygghet i sin anställning inom 

företaget. 

4,8 3,2 

21. Konsulten identifierar sig med företagets policy 

och värderingar. 

5,0 3,0 

 

Kommentar: Tabell 8 jämför de olika anställningsformerna ”tillsvidare” 

och ”timanställning” från fråga 9 i enkäten: Vilken typ av anställning föredrar du?, mot de tre 

enkätfrågorna till vänster i tabellen.  

 

TABELL 9 Stationär Föredrar 

variation 

16. Anser sig ha möjlighet till flexibilitet i sin 

arbetssituation avseende arbetsplats/uppdrag. 

4,3 2,0 

17. Anser sig ha möjlighet till flexibilitet i sin 

arbetssituation avseende arbetstider. 

4,0 2,8 

19. Konsulten upplever att dennes arbetsprestation är 

uppskattad av dennes arbetsgivare. 

5,1 4,3 

22. Konsulten kan påverka sina arbetsuppgifter genom 

att denne ges utrymme för kreativitet. 

4,4 3,0 

 

Kommentar: Tabell 9 ställer fråga 10 i enkäten: Vilket arbetssätt föredrar du?, mot de fyra 

enkätfrågorna till väster i tabellen.  

 

 

4.2.3 Sammanställning av svar - öppna enkätfrågor 27 till 29 

För att bilda oss en uppfattning om konsultens funderingar kring anställningssituationen samt 

incitament att stanna kvar eller sluta på företaget, ställde vi tre öppna frågor i vår enkät. Den 

första av de öppna frågorna går ut på att konsulten besvarar antingen fråga 27 eller fråga 28 i 

svarsenkäten, detta beroende på om konsulten kan tänka sig en längre fortsättning inom 
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företaget, eller inte. Den andra öppna frågan i enkäten är fråga 29, där konsulten fritt får 

beskriva hur denne upplever sin arbetssituation.   

 

4.2.3.1 Öppen fråga 1 

Fråga 27 går ut på att ta reda på varför konsulten skulle kunna tänka sig stanna kvar i 

bemanningsföretaget. När vi sammanställde svaren på denna fråga kunde vi urskilja ett 

mönster som tyder på att det finns två olika tendenser bakom konsulternas trivsel i företaget. 

Under de olika identifierade mönstren presenterar vi några av de mest representativa svaren 

som konsulterna valde att dela med sig.  

 

1. Varierande arbetsuppgifter samt varierande miljöer 

”Mitt arbete är omväxlande och spännande, jag har uppdrag i olika spännande företag.” 

 

”Kan tänka mig fortsätta arbeta för företaget så länge jag får erbjudande om attraktiva 

projekt att arbeta med.” 

 

”Jag trivs bra på företaget ... det är utvecklande att arbeta som konsult några år innan man 

stationerar sig på något annat företag ... goda möjligheter till varierande arbetsuppgifter, 

miljöbyte och skapande av nätverk.” 

 

2. Trivsel på arbetsplats avseende arbetskamrater, igenkännande av arbetsgivare, samt 

uppskattning av kunden 

”Jag trivs bra med min arbetssituation och känner att jag kan utvecklas på företaget.” 

 

”Mycket bra. Jag får gehör för mina synpunkter och mitt kunnande.” 

 

”Jag känner att Adecco är lyhörda för mina önskemål och de bryr sig om att jag trivs. 

Arbetar inte i dagsläget med det som jag är utbildad till, men har sökt sådana jobb genom 

Adecco och fått uppmuntran av Adeccos anställda.” 
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Fråga 28 i enkäten besvarade de konsulter som inte skulle kunna tänka sig att arbeta kvar en 

längre tid hos företaget. Även här upptäckte vi ett mönster där svaren i huvudsak 

koncentrerades kring tre olika tendenser; 

 

1. Jobbar endast tillfälligt för att utöka kontaktnätet och/eller för att bättra på sitt CV 

”Ser arbetet som tillfälligt för att bättra på mitt CV tills studieperioden är slut.” 

 

”…ett bra sätt att lära känna en ev.  framtida arbetsgivare ... kan leda till en anställning.” 

 

2. Man upplever att ens kompetens ej tas tillvara 

”Jag känner att min kompetens inte tas tillvara på ... känner att man inte riktigt lyssnar på 

mig när jag t.ex. vill byta arbetsplats ... min sjukdom har ifrågasatts när jag varit sjuk.” 

 

”Jag kan tänka mig att jobba för företaget, men inte med dessa arbetsuppgifter om jag redan 

är färdigutbildad. I så fall måste arbetsuppgifterna motsvara mina kunskaper och 

utbildning.” 

 

3. Upplever otrygghet avseende både anställning och lön 

”Som konsult är man halv, dvs. man får ej ta del av utveckling på samma sätt som en vanlig 

anställd får ... att månadslönen varierar pga. hur många dagar det är i månader anser jag 

vara ett stort minus ... jag är lägre betald än personer ute på företaget som har exakt samma 

arbetsuppgifter.” 

 

”Jag känner otrygg anställning och löneform, vill hellre ha ett arbete där jag anställs för min 

kompetens, får lön därefter och kan planera för och utvecklas i ett längre perspektiv.” 

 

 

4.2.3.2 Öppen fråga 2 

Den andra öppna frågan behandlar hur konsulterna i den urvalspopulation som vi undersöker, 

upplever sin arbetssituation som medarbetare på företaget, samt hur de ser på sin egen framtid.  

Vi kunde här utskilja fem olika mönster i de besvarade enkäterna. Vi presenterar 

representativa svar, både positiva och negativa, från fråga 29 under varje iakttaget mönster. 
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1. Skapande av kontaktnät 

”Jag skapar kontakter och möjligheter till framtida karriärvägar.”  

 

”Jag får olika erbjudande om intressanta projekt ... ibland får jag det av andra företag då 

anställningen har lett till ett bredare kontaktnät.” 

 

2. Identifikationssvårigheter 

”Ser på mitt arbete som tillfälligt och kan inte precis påstå att jag kan identifiera mig med 

företaget, särskilt som man saknar personlig kontakt med medarbetare” 

 

”Tänker stanna på jobbet tills ett bättre tillfälle kommer upp ... kan inte säga att jag känner 

mig riktigt hemma i företaget ... inte alltid man får lön för mödan känns det som” 

 

”Jag trivs bra som konsult, men jag känner ju också att det blir en viss distans till 

konsultföretaget eftersom man inte har den dagliga kontakten med dem. Det är ju där jag är 

uthyrd som jag känner mig mest hemma, och det är ju där jag har mina kollegor.”  

 

3. Upplevt utanförskap och saknad av trygghet 

”Det är kul att se hur andra företag fungerar, men det finns en nackdel att aldrig bli riktigt 

medräknad ... känns lite som en stämpel, konsult men inte anställd av företaget där man 

jobbar ... känner inte sina ”riktiga” arbetskamrater på bemanningsföretaget, vi träffas för 

sällan för att det ska bli någon sammanhållning ... flexibiliteten i arbetsuppgifter är ändå ett 

plus.” 

 

”Företag som jag är uthyrd till gör stor skillnad på konsulter och egna anställda. Detta 

tycker jag är mycket jobbigt att hantera ... konsulterna får inte all information som de 

anställda får, men förväntas göra ett bättre jobb än de anställda ... .” 

 

4. Varierande och dynamiska arbetsuppgifter, samt varierande miljö 

”Eftersom jag har ganska lätt att anpassa mig till olika situationer och människor, finner jag 

detta arbetssätt mycket stimulerande ... man träffar mycket olika människor, samt den känslan 

att när man kommer ut till ett ställe så kommer man för att de behöver hjälp och det 

uppskattas av dem ... ingen rivalitet på arbetsplatsen  ...” 
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”Bra med varierande miljöer och arbetsuppgifter, vilket jag trivs bra med. Ibland känns det 

dumt att man inte kan tacka nej till uppdrag.” 

 

”Trivs väldigt bra på företaget, ser ljust på framtiden eftersom man ständigt behöver mer folk. 

Dynamisk miljö som ständigt ändras och gör att man utvecklas framåt hela tiden, vilket jag 

tycker är väldigt positiv.”  

 

Dålig lön och bristande belöningssystem 

”Lägre betald, ej utvecklingsmöjligheter inom företaget där man har uppdrag.” 

 

”Känner att det saknas morot för att prestera bättre än medel ...” 
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5. Analys 

Här presenterar vi våra analyser kring de resultat som framfördes under empiriavsnittet. 

Analyserna ställer empirin mot teorierna och utifrån detta diskuterar vi uppkomsten av 

hypoteser från studien. Vidare reflekterar vi över kritiska aspekter kring resultatanalysen, för 

att avslutningsvis ge förslag till fortsatt forskning. 

 

5.1 Resultatanalys 

De resultat vi presenterade i empiriavsnittet valde vi ut genom en okulärbesiktning. Vi avsåg 

att presentera de resultat där avvikelser, likheter och mönster kunde urskiljas, som samtidigt 

följde det uppställda syftets linje. Vi kommer nedan att analysera resultaten genom att ställa 

empirin mot teorierna och diskutera kring hypotetiska antaganden till följd av iakttagelserna. 

Hypoteserna kommer sedan att presenteras mer precist i slutsatserna.   

 

 

5.1.1 Förväntningar på organisationen och identifikation 

Konsulternas syn på företaget tenderar att vara av varierande karaktär. Identifikation med 

företagets policys och värderingar tycks variera beroende på ålder, kön och anställningstyp. 

Kvinnor och äldre har ett betydligt högre genomsnitt, än män och yngre, på frågan om man 

kan identifiera sig med företagets policys och värderingar. Vidare visar det sig att de 

tillsvidareanställda har ett betydligt högre genomsnittssvar än de timanställda. Här kan man 

utläsa en korrelation i svaren, genom att de flesta som är timanställda befinner sig i den yngre 

åldersgrupperingen. Däremot visar resultaten inga märkvärdiga skillnader beroende på 

anställningstiden i företaget. Kvinnor och äldre tenderar alltså att identifiera sig med 

företagets policys och värderingar i högre utsträckning.  

 

I svaren på de öppna frågorna kunde mönster utläsas om att det finns identifikationsproblem 

mot företagen och att vissa upplever en känsla av utanförskap. Orsaken till detta tycks vara att 

man ofta upplever att man har mer än en arbetsgivare som man hela tiden måste prestera för 

och dels det, för många, frekventa bytet av arbetskollegor i omgivningen. De som ofta byter 

arbetsplats, upplever utanförskap då de inte tycks kunna slå sig till ro, medan de som upplever 

identifikationsproblemen ofta har varit på en arbetsplats under en längre tid och därför uteblir 

den dagliga kontakten med bemanningsföretaget. Dessa skillnader mellan konsulterna kan 
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göra det svårare för bemanningsföretaget att skapa identifikation mot sina anställda. 

Identifikationsskillnaderna försvårar företagets strategiprocesser, som kan tvingas bli mer 

komplexa för att tillgodose skillnader mellan olika karaktärer. I det postmoderna företaget 

lyfts ledarnas roll fram. En klassisk chef planerar, budgeterar och organiserar, medan en 

ledare kommunicerar, motiverar och inspirerar. Personalansvariga i bemanningsföretag måste 

vara av ledarkaraktär för att få konsulterna att känna behörighet i uthyrningsföretaget, genom 

bland annat en effektiv kommunikation. 

 

 

5.1.2 Skillnader mellan anledningen att man söker sig till bemanningsföretag 

I tabell 5 kan man utläsa att det finns skillnader mellan de respondenter som sökt sig till 

bemanningsföretaget för att de för tillfället var utan arbete, jämfört med dem som sökt sig dit 

av anledningen att de eftersträvar flexibilitet, omväxlande arbete/miljöer, nya utmaningar och 

personlig utveckling. De som sökte sig dit av de senare anledningarna trivs överlag bättre med 

sina konsultuppdrag och upplever en högre grad av flexibilitet avseende arbetsplatser och 

uppdrag. Zetterbergs teori om det osynliga kontraktet som varje människa formulerar inom 

sig själv, tenderar att skilja mellan de som ”tvingats” söka arbetet, jämfört med dem som sökt 

sig till bemanningsföretag för att de söker exempelvis omväxling och nya utmaningar. 

Förväntningarna på organisationen, samt vad individen är beredd att erbjuda av sig själv är det 

som skiljer sig. De som söker sig till bemanningsföretag av den senare anledningen tycks 

arbeta med ett större engagemang och med mer initiativtagande, för arbetsgivarens, och sitt 

eget bästa. Dessa förväntningar på organisationen, samt vad individen är beredd att erbjuda av 

sig själv, är karaktärsskillnader som bemanningsföretagen bör ha i åtanke vid 

rekryteringsprocesser, för att lyckas få in rätt personer på rätt plats.  

 

 

5.1.3 Personlig utveckling 

Ett karaktärsdrag som bemanningsföretag måste ha i åtanke är arbetstagarnas personliga 

utveckling, som är en central del i det postmoderna företaget. Zetterberg menar att man i allt 

större utsträckning arbetar för sina inrevärldsvärderingar, som bygger på personlig tillväxt. I 

tabell 6 kan man utläsa att det främst finns skillnader i upplevd personlig utveckling mellan de 

som arbetat mindre, respektive mer än ett år i företaget. De som arbetat mindre än ett år 

upplever en högre grad av personlig utveckling. Man kan försöka analysera vad upplevd 

personlig utveckling kan tänkas bero på, genom att titta på de öppna frågorna. Där ser man 
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främst två mönster. De som upplever en god personlig utveckling anser att deras 

arbetssituation besitter utvecklingsmöjligheter då den är dynamisk och varierande. De som 

däremot upplever att de inte utvecklas i sitt arbete, tenderar ha underkvalificerade 

arbetsuppgifter där deras kompetens ej tas tillvara. En korrelation mellan enkätfråga 13 om 

personlig utveckling och de öppna svaren verkar vara att man initialt upplever sitt arbete som 

dynamiskt och variationsrikt, men efterhand anser sina arbetsuppgifter vara alltför alldagliga 

och att man känner sig kvalificerad för andra arbetsuppgifter än de man har i dagsläget. För 

att tillgodose behov kring personlig utveckling måste kommunikationen vara tydlig och 

effektiv, så att företaget och dess konsulter utvecklas i takt med varandra.   

 

 

5.1.4 Trygghet 

Den mörkare sidan av det postmoderna företaget, som Moss Kanter identifierade, är att 

lovorden om frihet och flexibilitet uppfattas av vissa ge högre grad av osäkerhet och minskad 

kontroll över situationer och förhållanden. Dessa förhållanden kan leda till minskad 

motivation. Resultaten speglar att det inte finns några anmärkningsvärda skillnader mellan 

kvinnor och män, men däremot upplever kategorigruppen äldre en högre grad av trygghet än 

de yngre. Den första tanken kring bakomliggande orsaker till detta var att de äldre har en 

genomsnittligt längre anställningstid bakom sig och att detta skulle kunna leda till upplevd 

trygghet, men tabell 7 uppvisar ingen större differens mellan anställningstid relaterat mot 

trygghet. Däremot ser man skillnader i tabell 8, där de tillsvidareanställda upplever trygghet i 

högre utsträckning än de timanställda. Här kan även tilläggas att det främst är individer i den 

yngre åldersgrupperingen som har timanställningar, vilket till viss del kan tänkas förklara 

skillnaderna mellan de yngre och äldre avseende upplevd trygghet.  

 

De öppna svaren tyder på att otryggheten till stor del baseras på oroligheter kring lönen, där 

månadslönen kan variera beroende på hur mycket jobb bemanningsföretaget har att tilldela 

varje konsult, samt att planeringen om hur nästa månad, vecka och ibland till och med nästa 

dag ska se ut för konsulten, inte alltid går att förutsäga. Detta tycks alltså vara en nackdel som 

vissa individer upplever till följd av flexibiliteten med arbetstider samt arbetsmiljöer. 
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5.1.5 Externa relationer och karriärvägar 

Ungefär hälften av respondenterna ser på sin anställningssituation som tillfällig och vill bara 

stanna kvar i företaget tills de hittar en ny tjänst. I Moss Kanters teorier om det postmoderna 

företaget betonas det att externa relationer och kommunikationskanaler blir allt mer 

betydelsefulla som källor till interna maktuttryck och karriärutveckling. Detta verkar stämma 

väl överens med svaren på de öppna frågorna, där många fritt beskrivit de externa relationerna 

och kommunikationskanalerna, där de skapar kontaktnät och möjligheter till framtida 

karriärvägar. Konsulterna i den undersökta populationen tenderar att anta svårbegripliga 

karriärvägar, som kan liknas vid Driver & Brousseaus identifikation av transitkarriären, som 

präglas av frekventa och omvälvande kast. Många av individerna i de undersökta 

bemanningsföretagen verkar kunna ses som exploatörer av en mängd möjligheter och 

arbetstillfällen och uppfattas som flexibla och anpassningsbara. De anses ofta beredda att ta 

sig an nya uppgifter på nya platser.  

 

 

5.1.6 Belöningssystem 

På fråga 11 i enkäten: Har du någon finansiell belöning utöver grundlönen, som exempelvis 

prestationsbelöning eller provision?, kan man, ur den statistiska sammanställningen (se 

avsnitt 4.4.1), avläsa att endast 38,7 % av respondenterna har någon form av finansiell 

belöning. Likaså kan man avläsa på fråga 12 i enkäten: Anser du att Företagets nuvarande 

belöningssystem påverkar din arbetssituation positivt?, att det genomsnittliga svar om att man 

anser att företagets nuvarande belöningssystem påverkar arbetssituationen positivt, ligger på 

låga 2,48, mätt i en sjugraders skala.  

 

Postindustriella belöningssystem betonar dock icke-finansiella belöningar som personlig 

utveckling, ansvar, delaktighet och att få arbeta i ett företag med gott rykte, framför de 

finansiella belöningarna. De sammanställda svaren uppvisar stora skillnader mellan det som 

kan betraktas som icke-finansiella belöningar. Ovan diskuterades personlig utveckling, samt 

synen på företaget och skillnader mellan exempelvis män och kvinnors syn på detta. I tabell 9 

kan man även utläsa skillnader i icke-finansiella belöningar, som exempelvis uppskattning 

och flexibilitet mellan stationära medarbetare, jämfört med de som ofta byter arbetsplats. Det 

har dock varit svårt att urskilja mönster kring belöningssystem och uppfattningen om dessa 

tenderar att skilja sig åt mellan de som är nöjda med sin arbetssituation, jämfört med dem som 

är mindre belåtna. De som trivs i sitt arbete känner att deras arbete uppskattas av ledningen, 
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de blir erbjudna uppdrag som är intressanta och varierande och de upplever ansvarstagande. 

De som däremot trivs mindre bra känner att de inte får den uppskattning som de är värda, att 

deras arbetsuppgifter inte stämmer överens med deras kompetens, att de upplever utanförskap 

och att de har svårt att identifiera sig med sitt bemanningsföretag. Uppfattningen om 

bemanningsföretagens icke-finansiella belöningssystem tenderar alltså att skilja sig åt mellan 

olika karaktärer.  

 

I de öppna frågorna har många skrivit ner funderingar över den finansiella aspekten, att de får 

en lägre lön än vad de hade fått om de hade varit anställda åt företaget som hyr in arbetskraft, 

trots att de utför samma arbete. Några har även reflekterat kring att det saknas en ”morot” för 

att prestera mer än medel. Sammanfattningsvis tyder svaren på att många upplever att 

kombinationen av finansiella och icke-finansiella belöningar inte är tillräckligt motiverad och 

motiverande, för att de ska kunna vara långsiktigt nöjda med sin situation.  

 

 

5.1.7 Framtiden inom företaget 

Synen på framtiden inom företaget är en bedömning som varje individ gör och kan därför 

skilja sig vitt mellan konsulterna. Utifrån svarsenkäterna kan man ändå urskilja att 

tankegångarna kring framtiden tar sig olika riktningar. En av de tydligaste tendenserna är att 

de yngre konsulterna är mer osäkra än de äldre över deras framtid inom företaget. Detta kan 

tänkas bero delvis på att det är fler timanställda bland de yngre, som arbetar bredvid studierna 

och har andra framtidsvisioner. Även bland den äldre ålderskategorin är det dock också nära 

hälften som endast planerar att fortsätta tills de hittar en ny tjänst. Tendensen att så pass stor 

andel av konsulterna efterhand vill hitta sig ett annat arbete, stämmer väl överens med 

diskussioner som förts tidigare i denna analysdel, att konsulterna präglas av en transitkarriär, 

att de arbetar för sina inrevärldsvärderingar och att många bygger externa relationer som kan 

leda till andra erbjudanden.   

 

I svaren på de öppna frågorna beskriver de konsulter som är mindre nöjda med sin 

arbetssituation att de inte kan tänka sig en långsiktig fortsättning då deras kompetens inte tas 

tillvara, att de upplever utanförskap och att de har identifikationssvårigheter mot deras 

arbetsgivare. Noterbart är att även de som generellt sätt är nöjda med sin arbetssituation kan 

tänka sig att lämna bemanningsföretaget, då de skapar goda externa relationer och får 

intressanta erbjudanden från andra håll. Utöver dessa finns det även de som inte har några 
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planer på att söka sig vidare, då de trivs med sitt dynamiska arbete och de varierande 

miljöerna. Det är individer med dessa karaktärsdrag som bemanningsföretagen behåller i ett 

mer långsiktigt perspektiv.  

 

 

5.2  Förslag till vidare forskning 

Efter genomförd studie och analys har vi reflekterat kring hur vidare forskning inom ämnet 

kan tänkas se ut. En intressant infallsvinkel hade varit att, genom en liknande metod som vi 

använt oss av, genomföra en större och bredare studie där underlaget hade varit tillräckligt för 

att eventuellt statistiskt säkerställa och generalisera de skillnader och övriga iakttagelser som 

vi har gjort. I en studie av denna typ hade nya hypoteser kunnat formuleras och de hypoteser 

som vi framfört hade kunnat vidareutvecklas, samt att man kunde undersöka graden av 

överrensstämmelse. En annan intressant utredning i ämnet hade varit att genomföra 

casestudier i bemanningsföretagen, för att undersöka vad de presenterade hypoteserna faktiskt 

kan tänkas beror på. 

 

Vår genomförda studie har behandlat karaktärsdragen i bemanningsföretag och hur de 

anställda upplever sin arbetsgivare/arbetssituation. För att bredda ämnet och anta en annan 

infallsvinkel på bemanningsbranschen, hade det varit intressant att undersöka agentproblem 

mellan bemanningsföretagen och dess anställda konsulter. Bemanningsföretagen beskriver 

ofta sina medarbetare som företagets viktigaste resurs, medan konsulterna paradoxalt nog ofta 

verkar se på sin anställning som temporär. Vidare studier kan utföras kring ett hypotetiskt 

antagande om att konsulterna kan ha svårigheter med att identifiera sig med sin arbetsgivare, 

då denne kan vara så väl bemanningsföretaget, som företaget som hyr in arbetskraft. 

Exempelvis kan ledarskapets betydelse för identifikationen undersökas.  
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6. Slutsatser 

I detta kapitel summerar vi denna studie genom att presentera våra sex hypoteser, som vi 

diskuterat kring i analysdelen. 

 

6.1 Presentation av hypoteser 

Efter ovanstående analysdel kring karaktärsdragen i de undersökta bemanningsföretagen, 

presenterar vi här våra hypoteser. Hypoteserna är inte generaliserande utan gäller endast 

fallföretagen och dess konsulter.  

 

6.1.1 Hypotes 1 

Förväntningarna på organisationen, samt vad individen är beredd att erbjuda av sig själv 

skiljer sig åt mellan konsulterna och är något som bemanningsföretaget måste ha i åtanke vid 

rekryteringsprocesser. De som söker sig till bemanningsföretag av anledningen att de 

eftersträvar flexibilitet, omväxlande arbete/miljöer, nya utmaningar och/eller personlig 

utveckling, tenderar överlag att trivas bättre med sina uppdrag, än de som söker sig dit, av 

huvudanledningen, att de för tillfället är utan jobb. 

 

6.1.2 Hypotes 2 

Frekventa byten mellan uppdragsgivare gör det svårare för bemanningsföretagen att skapa 

identifikation mot sina anställda. Identifikationsproblem kan även uppstå när konsulter varit 

stationära på en arbetsplats under en längre tid, då den dagliga kontakten mellan 

bemanningsföretaget och konsulten uteblir. 

 

6.1.3 Hypotes 3 

Bemanningsföretagens utrymme för frihet och flexibilitet, kan av vissa uppfattas ge en högre 

grad av osäkerhet. Karaktärsdragen skiljer sig mellan företagets tillsvidareanställda, som 

upplever anställningstrygghet i högre utsträckning än de timanställda. Oroligheterna i 

anställningen består ofta av osäkerhet kring lön och att det är en kort framförhållning i 

schemaplanering. De avtal om garantilön som de tillsvidareanställda har, kan tänkas vara en 

av de bakomliggande orsakerna som stärker deras trygghetsförhållanden, jämfört med de 

timanställda.  
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6.1.4 Hypotes 4 

Individerna i bemanningsföretag antar ofta en transitkarrär, med frekventa och omvälvande 

kast. Bakomliggande orsaker till detta tenderar vara att de externa relationerna leder till ett väl 

utbrett kontaktnät, vilket även kan vara en källa till interna maktuttryck inom organisationen.  

 

6.1.5 Hypotes 5  

Uppfattningen om bemanningsföretagens icke-finansiella belöningssystem skiljer sig åt 

mellan olika karaktärer. De som trivs i sitt arbete tycker sig erbjudas intressanta uppdrag och 

känner uppskattning och ansvarstagande, medan de som trivs mindre bra känner att deras 

kompetens inte tas tillvara, att de upplever utanförskap och har svårt att identifiera sig med sin 

arbetsgivare. När det gäller den finansiella aspekten av företagets belöningssystem, så anser få 

att denna påverkar arbetsinsatsen positivt. 

 

6.1.6 Hypotes 6 

En tendens i bemanningsföretagen är att de ofta inte behåller sina anställa i ett långsiktigt 

perspektiv, då många utav arbetstagarna endast planerar att stanna tills de hittar en ny tjänst.  
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Appendix 
 
Bilaga 1 
Försättsblad och enkät 
 
 
Hej! 
 
Vi heter Jasmina Ascic och Joakim Bengtsson och är ekonomstuderande vid Lunds universitet. 
Denna termin skriver vi vårt examensarbete på kandidatnivån. Vi valde att skriva ett arbete 
baserat på ämnet: Strategiarbete och affärsplanering i dagens organisationer och företag. 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka de anställdas situation i bemanningsföretag. Den 
här enkäten skickar vi ut till ett slumpmässigt urval. Din medverkan är av yttersta vikt och 
utgör en viktig källa i vår utredning. 
 
Härmed bifogar vi en enkel enkät samt en separat fråga. Genom att du fyller i enkäten och 
besvarar frågan kan vi få en mer övergripande bild av hur du ser på att vara medarbetare hos 
bemanningsföretaget.  
 
Vi vill återigen poängtera att just din medverkan är en förutsättning för att vår undersökning 
skall vara genomförbar.  
 
Enkäten tar bara några få minuter att fylla i. Du fyller i genom att klicka i rutan intill 
svarsalternativet och skriver in ett ”x”. Svar som kräver text fyller du i genom att klicka 
på textraden vid frågan. Glöm inte att SPARA dina svar och skicka sedan det ifyllda 
formuläret i en bifogad fil till någon av våra e-mail adresser.  
 
ANONYMITET GARANTERAS! Företaget kommer inte vid något tillfälle att ha 
tillgång till ditt skrivna material! 
 
Vänligen maila dina svar snarast möjligt.  
 
Om du har frågor, tveka inte att höra av dig till oss! 
 
Stort tack på förhand för din medverkan!  
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Jasmina Ascic 
tel./mail: 073-728 46 85, jasmina.ascic@comhem.se 
 
Joakim Bengtsson 
tel./mail: 073-698 92 89, joakim.bengtsson.185@student.lu.se  
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FRÅGEFORMULÄR 

         
         
1. Ålder:       -24       
  25-31      
  32-38      
  39-45      
  46-52      
  53-       
         
2. Kön:   Man       
  Kvinna      
         
3. Vilken typ av utbildning har du? 
        
  Gymnasium     
  Studerat vid högskola   
  Avslutad högskoleexamen  
         
4. Har du tidigare haft någon anställning innan du börjat på bemanningsföretaget? 
 
  Ja, tillsvidareanställd vid ett eller flera olika organisationer/företag 
  Ja, endast tidsbegränsad anställning (t.ex. sommarjobb/vikariat) 
  Ja, vid annat bemanningsföretag 
  Nej       
         
5. Av vilken anledning(ar) sökte du dig till ett bemanningsföretag? 
 
  Arbetssökande/vid tillfället utan arbete 
  Flexibilitet i yrket, avseende arbetsuppgifter 
  Vet ej      
  Annat      
         
6. Hur kom du i kontakt med företaget? 
       
  Tips från någon i din omgivning 
  Annonsering/marknadsföring i media av företaget 
  Arbetsförmedlingen   
  Platsannons     
  Annat      
         
7. Hur länge har du arbetat i företaget? 
       
  0-3 månader     
  3-11 månader    
  1-2 år      
  2-3 år      
  Längre än 3 år    
 
8. Inom vilket/vilka tjänsteområde(n) arbetar du idag? 
    
  Kontor      
  Ekonomi     
  Reception/Kundtjänst   
  Annat      
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9. Vilken typ av anställning föredrar du? 
 

 

  Tillsvidare     
  Tidsbegränsad/vikariat   
  Timanställning    
 
 
10. Vilket arbetssätt föredrar du?        
         
  Stationär på ett företag   
  Föredrar variation i form av kortare uppdrag i olika företag 
  Projektanställning    
  Annat      
         
11. Har du någon finansiell belöning utöver grundlönen, som exempelvis prestationsbelöning  
eller provision?         

  Ja        
  Nej       
         

 
12. Anser du att Företagets nuvarande belöningssystem påverkar din arbetsinsats positivt? 
         

Inte alls        Ja, absolut 
 1 2 3 4 5 6 7  
         
 
13. Anser du att det finns potential att utveckla dina färdigheter och skaffa dig ny erfarenhet i din  
nuvarande anställning?         
         

Mycket begränsat        Ja, absolut 
 1 2 3 4 5 6 7  

         
 
14. Har du genomgått någon intern utbildning inom företaget? Om "Ja", vilken/vilka? 

         
  Ja       

  Nej       

         
utbildning(ar) jag gått:         

         
 
 
15. Känner du att eventuella framtida interna utbildningsmöjligheter som du skulle kunna 
behöva finns tillgängliga?         
         

Nej, inte alls        Ja, absolut 
 1 2 3 4 5 6 7  

         
 
16. Anser du dig ha möjlighet till flexibilitet i din anställningssituation, 
avseende arbetsplats/uppdrag?        
         

Nej, inte alls        Ja, absolut 
 1 2 3 4 5 6 7  
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17. Anser du dig ha möjlighet till flexibilitet i din anställningssituation,  
avseende arbetstider?         
         

Nej, inte alls        Ja, absolut 
 1 2 3 4 5 6 7  
         
 
18. Känner du att du upplever trygghet i din anställning inom företaget? 
         

Nej, inte alls        Ja, absolut 
 1 2 3 4 5 6 7  
         
 
19. Upplever du att din arbetsprestation i företaget är uppskattad av din arbetsgivare? 
         

Nej, inte alls        Ja, absolut 
 1 2 3 4 5 6 7  
         
 
20. Skulle du vilja påstå att din position på företaget är svår att ersätta? 
         

Nej, inte alls        Ja, absolut 
 1 2 3 4 5 6 7  
         
 
21. Känner du att du kan identifiera dig med företagets policy och värderingar? 
         

Nej, inte alls        Ja, absolut 
 1 2 3 4 5 6 7  
         
 
22. Anser du dig kunna påverka dina arbetsuppgifter genom att du ges utrymme för kreativitet? 
         

Nej, inte alls        Ja, absolut 
 1 2 3 4 5 6 7  
         
 
23. På det hela taget, hur har du trivts med dina uppdrag hittills som företaget har förmedlat? 

         
Ej bra        Mycket bra 

 1 2 3 4 5 6 7  
         
 
24. Har du varit uthyrd på något uppdrag som du har trivts extra bra på? 
         
  Ja       
  Nej       
         
 
25. Har du varit uthyrd på något uppdrag som du har vantrivts på? 
         
  Ja       
  Nej       
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26. Hur länge har du för avsikt att stanna kvar hos företaget? 
 
  Tillsvidare (trivs bra för närvarande) 
  Tills jag får ny tjänst på annan typ av företag/organisation 
  Vet ej       
  Annat          
         
 
Besvara fråga 27 om du valde det första alternativet i fråga 26. Om du valde något av de andra alternativen  
i fråga 26 kan du nu gå direkt till fråga 28.       
         
27. Beskriv kort varför du skulle kunna tänka dig att fortsätta arbeta för företaget en längre tid? 
 
         
         
         
 
28. Beskriv kort varför du inte skulle kunna tänka dig att fortsätta arbeta för företaget en längre tid? 
 
         
         
         
 
29. Vi skulle nu vilja att Du försöker fritt beskriva hur Du upplever din arbetssituation som  
medarbetare på företaget samt hur Du ser på din framtid?   
         
Du får uttrycka dig precis som du vill, utan att bekymra dig om själva skrivsättet eller formuleringen. 
Skriv gärna ner dina tankar, idéer och funderingar nedan.   
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Tack på förhand för Din medverkan!        
         
Jasmina Ascic och Joakim Bengtsson       
         

 

 

 

 

 

 



 59

 

 

 

 

 


