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SAMMANFATTNING

Titel: ”Vi är som en enda stor familj” - en studie av
internkommunikationen på ett bemanningsföretag

Författare: Ulrika von Sydow

Avdelning: Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

Situation: Bemanningsföretag som hyr ut specialiserade konsulter tillhör en 
bransch som ökar kraftigt. Situationen för de anställda konsulterna är 
dock speciell eftersom de oftast befinner sig ute på uppdrag och
därför inte kan ha en traditionell kontakt med kontoret och andra
anställda på bemanningsföretaget.

Syfte: Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur kommunikationen 
mellan kontor och konsulter på bemanningsföretaget Poolia upplevs 
och beskrivs av de anställda. Meningen är att detta kan utgöra 
inspiration och ge kunskap till andra företag inom samma bransch.

Undersökningen: Genom att intervjua två kontorsanställda och sju konsulter, och 
ta del av tryckt material från företaget, har jag försökt skapa en bild 
av de kommunikationsmönster som finns på en specifik avdelning.

Slutsatser: En nära kontakt med den som placerar konsulterna på de olika 
uppdragen beskrivs som viktig. För att konsulten ska få 
arbetsuppgifter som motsvarar dennes förväntningar och kunskaper 
krävs det att den konsultansvarige känner konsulten väl. Detta kan 
enbart ske genom att parterna träffas och tillsammans går igenom mål 
och stegen för att nå dit. Konsultansvarige måste också uppmuntra 
konsulten och stötta denne om problem uppstår.

Diverse aktiviteter betraktas som angelägna för att skapa en känsla 
av gemenskap med företaget och andra konsulter, trots att man inte 
träffas så ofta. Dessa borde vara av varierande art och på olika 
tidpunkter för att passa alla konsulter.

Att skapa utrymme för och engagera konsulterna till att vara ärliga 
och säga vad de tycker uppfattas som betydande. Då kan företaget få 
reda på konsulternas inställning till arbetsuppgifter, deras yrkesroll 
och verksamheten i allmänhet. Denna kommunikation kan till exempel 
ske genom utvärderingar i form av enkäter eller diskussionsgrupper. 
Att uppmana konsulterna att ge feedback på detta vis visar dem också 
att de är betydelsefulla och att företaget ser dem som en viktig resurs.
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1 INLEDNING
1.1 Bakgrund
Ena veckan på ett IT- företag i Lund, veckan efter i Trelleborg på en
redovisningsfirma. Det kan vara verkligheten för en person som jobbar som konsult
på ett bemanningsföretag, en bransch som växer snabbt.

Nu för tiden är det inte längre en självklarhet att människor utbildar sig inom ett yrke
och sedan stannar där resten av livet. Istället blir det allt vanligare att sträva efter
utvecklande arbeten med möjlighet att få prova nya saker, något som en anställning
som konsult kan erbjuda. Men bemanningsbranschen betyder också andra
förändringar. Eftersom personalen oftast är ute på tillfälliga uppdrag hos olika företag,
blir kontakten med moderföretaget annorlunda. Högström m.fl., Bark, Berstrup,
Heide och Skoog (1999) poängterar att kommunikationen inom organisationer anses
som allt viktigare och en effektiv dialog är nödvändig för att de anställda ska känna
sig engagerade och motiverade. Hur ser då kommunikationen ut på ett
bemanningsföretag?

Förbudet mot privat arbetsförmedling försvann år 1992 (Akademiker, 1999) och då
började en ny period. Uthyrningsbranschen, eller bemanningsbranschen som
företagen gärna själva säger, växer snabbt (Du&Jobbet, 2000). Bemanningsbranschen
hade år 2000, mellan 19 000 och 30 000 anställda (TCO-tidningen, 2000 :4 :4,
Du&Jobbet, 2000 :4 :14, SvD, 15/5 2000: Näringsliv: 15). Det blir allt vanligare att
företag köper in tjänster istället för att anställa folk, något som kan vara en praktisk
lösning för att fylla företagens behov av specialpersonal (Från Riksdag &
Departement, 1997). Många studenter använder bemanningsföretag som språngbräda
ut i arbetslivet, för att få prova på varierande arbeten och få erfarenhet från olika slags
organisationer (Akademiker, 1999). Inom bemanningsbranschen är
personalomsättningen hög, bara 25 procent är kvar efter ett och ett halvt års
anställning. Efter i genomsnitt fem uppdrag går personalen vidare (Seko-magasinet,
1999), till exempelvis fasta anställningar, utbildning eller andra företag.

Bemanningsyrket är ett annorlunda sätt att arbeta på och kräver därmed en annorlunda
organisation. Det är en ny bransch som borde vara intressant för forskare att studera,
vare sig det gäller arbetsklimat, organisationsstrukturen eller kommunikationen. Men
forskningen kring bemanningsbranschen är inte omfattande (Personal och ledarskap,
2000, nr 4: 44), varför jag ser det som en utmanande uppgift att studera just
kommunikationen på ett bemanningsföretag.

Jag är medveten om att jag inte kan göra jämförelser med andra, traditionella företag,
eftersom jag varken har tid eller erfarenhet av sådana. Jag tror ändå att denna
undersökning kommer bidraga till förståelse och kunskap om hur dessa ”nya” slags
företag kommunicerar. Antagligen kommer jag att stöta på problem gällande
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kommunikationen och meningen är att jag ska kunna föreslå förbättrande åtgärder,
som andra företag inom samma bransch kan använda sig av.

1.2 Bemanningsföretaget Poolia
I denna uppsats har jag undersökt bemanningsföretaget Poolia. Här följer en kortare
beskrivning av företaget. Där inte annat nämns har jag fått informationen från
intervjuerna med anställda på Poolia och olika tryckta broschyrer från företaget.

Poolia startades år 1989 under namnet Ekonompoolen och har sedan år 1997 hetat
Poolia. Poolia är ett bemanningsföretag som bedriver verksamhet inom
tjänsteområdena personaluthyrning, rekrytering och personalentrepenad.
Bemanningstjänsten är den avsevärt största biten för företaget och man arbetar här
med att hyra ut personal inom affärsområdena: Ekonomi, Bank och Finans, Kontor,
Juridik, Vård, Teknik och industri, IT, Sälj och marknad, Pedagogik och Personal &
Lön. Jämfört med konkurrenterna har Poolia haft en inriktning på att hyra ut
högskoleutbildad personal. Nu för tiden håller de emellertid på att bredda sig med
även mindre utbildade anställda (Veckans affärer, 1999). Företaget finns för
närvarande på 23 orter runtom i Sverige och verksamheten är indelat i fem regioner,
däribland Region Syd som bland annat omfattar städerna, Lund, Landskrona,
Trelleborg och Malmö. Företagets affärsidé är att ”vara bäst på att förse företag och
organisationer med den kompetens som tillfälligt eller permanent tillgodoser deras
behov”.

I detta arbete tänker jag undersöka affärsområdet Poolia Ekonomi, med kontor i
Malmö. På kontoret är ungefär 200 personer anställda. Inom affärsområdet Ekonomi
arbetar för närvarande cirka 45 konsulter, tre konsultchefer med ansvar för ett visst
antal konsulter vardera och en assistent, även kallad konsultchefsupport, som hjälper
de tre konsultcheferna. Poolia har som krav att alla konsultchefer har erfarenhet inom
det affärsområde de ansvarar för. En konsultchef får inte ha ansvar för mer än 20 till
25 konsulter var. Konsulterna på Poolia Ekonomi arbetar som antingen ekonomer,
ekonomiassistenter eller ekonomichefer. Majoriteten, ungefär åttio procent, är
kvinnor.

Snittiden för en konsult ute på en tillfällig arbetsplats ligger på mellan fyra och sex
månader, med variationer på allt mellan tre veckor och ett och ett halvt år. Kunden
kan när som helst säga upp en konsult, utan någon som helst förvarning. Medeltiden
för att stanna som anställd på Poolia är två till tre år.

När Poolia inte kan erbjuda konsulten ett uppdrag, eller om konsulten av någon
anledning tackar nej, får de en lön som motsvarar 75 procent av deras verkliga lön,
efter tio månaders anställning höjs den till 85 procent. Garantilönen på 75 procent är
en rättighet för alla som arbetar på bemanningsföretag (SvD, 27/5, 1998). Vid
anställningen kommer man överens om vilka slags jobb varje konsult kan tänka sig.
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En anställd jag talade med accepterar till exempel uppdrag på allt mellan 50 procent
och 100 procents tjänst.
På kontoret i Malmö finns ingen specifik informationsavdelning. Däremot får de lov
att använda sig av de resurser som finns på kontoret i Stockholm, vilka bland annat
består av marknadsavdelning och informationsavdelning.

1.3 Syfte
Syftet med denna uppsats är att undersöka och beskriva hur internkommunikationen
ser ut på ett bemanningsföretag. Med internkommunikation menar jag den kontakt
som sker dels mellan kontoret och de uthyrda anställda, som kallas konsulter, och dels
eventuell kommunikation mellan de olika konsulterna. Från början hade jag inte tänkt
specialisera mig på någon särskild bransch, på företaget kallat; affärsområde.
Efterhand har jag dock förstått att detta vore att ta sig vatten över huvudet och har nu
avgränsat mig till ett affärsområde, Poolia Ekonomi.

Även om syftet med uppsatsen är att undersöka hur kommunikationen ser ut, är det
inte riktigt det jag tar reda på. Hade jag verkligen velat ta reda på hur
kommunikationen tar sig form hade jag varit tvungen att tillbringa en längre tid på
företagen, både på Poolia och kundföretaget, för att genom observation se hur det
fungerar. Strid (1999) beskriver hur det dock ofta inte är själva verkligheten som är
intressant, utan bilden av verkligheten. Det jag nu gör är alltså att undersöka hur
anställda talar om och upplever kommunikationen, deras uppfattning om den och hur
de väljer att förklara och framhäva vissa delar för mig. Som Högström m.fl. m.fl.
(1999) skriver, gör jag i analysen en beskrivning av förekomsten av åsikter och
eventuellt även förklaringar till uppkomsten av dessa.

1.4 Frågeställning
Hur kan man beskriva interkommunikationen på ett bemanningsföretag; hur talar
konsulter och kontorsanställda om kontakten och vad är deras uppfattning om
kommunikationen?

Ekström förklarar hur man ”studerar upplevelser och uppfattningar av ett fenomen
hos personer som representerar något i samband med fenomenet” (Ekström, 2000:
51). Det är detta jag vill göra.

1.5 Företagskultur
Inom ramen för kommunikation vill jag undersöka fenomenet företagskultur på
Poolia. Vad har begreppen lojalitet och tillhörighet för betydelse, både för chef och
konsulter och hur förmedlas dessa åsikter och intentioner? Kvale påpekar att det är
viktigt att frågorna i en intervju är lätta att förstå och ”befriande från akademisk
jargong” (Kvale, 1997: 122). Jag valde därför att inte ställa direkta frågor med
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definitionen ”företagskultur” eftersom jag tyckte att det lät för vetenskapligt.
Meningen är istället att jag genom den övriga erhållna informationen ska kunna utläsa
de anställdas uppfattning om detta fenomen.

1.6 Avgränsningar
Även om jag tycker att det område jag ämnar undersöka är relativt begränsat märker
jag ändå att jag ytterligare tvingas dra en del gränser för vad jag klarar av att beskriva.
Till exempel hade jag gärna beskrivit även den kontakt konsulterna har med
kundföretaget, i intervjuerna har jag ställt vissa frågor om detta. Men att även
undersöka kundföretagets inställning till kommunikationen med konsulterna hade
emellertid varit en för stor uppgift i detta läge. Jag har dock frågat konsulterna om
deras uppfattning om kommunikationen där, dels för att få en föreställning om
tillhörighet och samhörighetsaspekten och dels för att ha detta att jämföra med i
relation till kommunikationen med Poolia.

1.7 Disposition
I kapitel två redogör jag för den metod jag har använt mig av. Till exempel berättar
jag hur jag valde ut mina intervjupersoner, vad som hände under själva
intervjusituationen och tillvägagångssättet för att skriva ut intervjuerna.

I kapitel tre går jag igenom de olika teorier, modeller och begrepp som jag använder
för att bland annat strukturera empirin. Här beskrivs både övergripande synsätt på
kommunikationen och mer konkreta detaljer som personaltidningens funktion. Efter
varje avsnitt relaterar jag specifikt till avdelningen på Poolia och ställer frågor som
jag besvarar senare i analysen.

I kapitel fyra redovisas resultatet av mina undersökningar, det vill säga vad jag fick
reda på under intervjuerna.

I kapitel fem analyserar jag resultatet med hjälp av teorier, modeller och begrepp.
Detta innebär att jag genom att svara på frågorna i teoridelen, redogör för de olika
åsikter, tankar och handlingar som framkom under intervjuerna. Då jag delar in
materialet i de grupper och gör de indelningar som beskrivs i teoridelen, skapas en
tydligare bild av den undersökta kommunikationen.

I kapitel sex sammanfattar jag de mest framträdande delarna från analysen och
resonerar kring hur dessa kan förstås och vara behjälpliga i ett mer allmänt
sammanhang. Kapitlet ger även förslag på vad en fortsatt forskning inom området kan
fokusera på.
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2 METOD
2.1 Kvalitativ eller kvantitativ metod
Bengtsson, Hjort, Sandberg och Thelander (1998) menar att kvalitativ metod ämnar
till att undersöka en kvalitet eller egenskap hos någon eller något. Vidare förklarar de
hur ett fenomen eller en person inte enbart har en sida utan också kan förstås på olika
sätt, därför är aspektseende, eller att se något som något annat viktigt inom kvalitativ
forskning. Här är heller inte mängden av en viss karakteristik viktig. Det är mera
viktigt med själva förekomsten eller icke närvarandet av en viss egenskap.

Frågeställningen jag har valt innebär att ta reda på människors tankar och
inställningar, något som bäst lämpar sig att undersöka genom en kvalitativ metod.
Intentionen är inte att resultatet ska uppbringa siffror av olika mätningar, med
beräkningar av hur många eller hur få, hur stor andel av de anställda som tycker si
eller så. Istället kommer jag att undersöka hur de anställda talar om olika fenomen
och begrepp, för att ur detta material dra vidare, mer allmängiltiga slutsatser.

2.2 Dokumentanalys, intervjuer och observationer
Kvalitativ metod erbjuder tre sorters sökning efter empiri; dokumentanalys, intervjuer
och observationer. Jag har valt att ta del av diverse dokument som företaget
producerat; som till exempel personaltidning och företagsinformation, för att se hur
företaget kontaktar och informerar sina anställda och hur de beskriver sin verksamhet.
Kvale (1997) förklarar hur intervjuer kan ge forskaren en uppfattning om ett
fenomens mening genom att söka efter beskrivningar av den intervjuades livsvärld.
Meningen med detta arbete är alltså att genom intervjuer förstå bland annat hur
kommunikation kan visa hur konsulterna känner sig i sin yrkesroll, var deras lojalitet
ligger och vilka de ser som sina kollegor. Intervjuerna med konsultchefen och dennes
assistent ska visa hur de på kontoret ser på sina yrkesroller och hur de tycker att
kontakten med konsulterna fungerar och även vad de tror att konsulterna själva anser.

Kvale (1997) beskriver hur observationer kan användas för att studera människors
beteende och gemensamma samspel i omgivningen. Vill man istället undersöka till
exempel en grupps självklara antaganden eller underförstådda uppfattningar är bland
annat informella intervjuer en bättre metod. Därför har jag valt att inte använda mig
av den tredje kvalitativa metoden; observationer. Nog hade det varit givande att
studera till exempel en personalfest, men anser dels att jag inte haft tid till detta och
dels att jag redan som det är nu tog tillräckligt av företagets tid i anspråk. Dessutom
var jag mer intresserad av att ta reda på hur de anställda talade om kommunikationen
än att studera hur den verkligen går till.
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2.3 Insamlingsmetoder

2.3.1 Dokumentanalys
Bengtsson m.fl. (1998) förklarar att även skriftliga material kan berätta något om det
fenomen man vill undersöka och redogör för de två sorters dokument som existerar;
records och documents. Records är oftast officiella och mer formella, och kan ibland
vara producerade för ett lokalt användningsområde, medan documents är personliga
och innehållets ton därför är mer avslappnat. De dokument jag har tagit del av och
undersökt kan bäst beskrivas som så kallade records. Altheide (1996) förklarar att
primära dokument är de dokument som bidrar med information om det aktuella
fenomenet och utgör en av de viktigaste källorna om detta. Detta stämmer in på de
dokument jag har studerat och använder mig av, då det handlar om Poolias
informationsmaterial, dels till eventuella kunder och anställda och dels själva
personaltidningen. Dessa har gett mig ytterligare en dimension om synen på
kommunikation med anställda och inställningen till företagets verksamhet med
betoning på tillhörighetsaspekten.

När jag studerar dokumenten analyserar jag varför de har uppkommit, av vem de är
gjorda och till vilka de kommer till del. Intressant är även att undersöka och reflektera
kring vad som inte kommit med i dokumenten och vad anledningen till detta kan
vara. Vidare ämnar jag avgöra vilken slags dokument de kan beskrivas som; är de
informativa, övertalande, uppmanande eller underhållande och vad har detta för
betydelse för de inblandade, som producerar eller tar del av materialet. Bengtsson
m.fl. (1998) beskriver hur denna slags analys skiljer sig från den övriga, eftersom det
utgörs av sekundärdata, det vill säga material som producerades vid ett annat tillfälle
än själva undersökningen.

2.3.2 Samtalsintervjuer
Samtalsintervjuer kan enligt Ekström (2000) delas in i två grupper beroende på vem
som intervjuas och av vilken anledning. Informanter intervjuas i sin roll av
yrkesexpert och kan ge sak- och bakgrundsupplysningar. Respondenter är människor
som delger sina personliga värderingar som privat person.

Samma person kan ibland inneha båda rollerna (Ekström, 2000). Så var fallet med
företagets assistent, som utgjorde en av de två experterna på kontoret som
intervjuades. Denne hade först arbetat som konsult och hade erfarenhet och åsikter
om detta, men arbetade nu som assistent och hade därmed sin plats på kontoret.

Intervjun ger forskaren möjlighet att se och förstå världen genom den intervjuades
synvinkel, ta del av dennes världsbild (Bengtsson m.fl., 1998). Sedan är det
intervjuarens uppgift att tolka och analysera det han fått reda på. Kvale (1997)
påpekar dock hur det för den kvalitativa forskningsintervjun knappt finns några givna
mallar att följa. Därför måste forskaren redan under själva intervjun genomföra en del
av själva analysen. Detta är med andra ord ingenting som enbart kan vänta till senare,
när utskrifterna av intervjuerna är klara. Jag anser att denna tolkningsprocess sker
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nästan omedvetet under intervjuns gång, när forskaren reflekterar över likheter,
mönster och eventuella motsatser i det sagda.

Interaktionismen menar att forskaren är närvarande som medproducent av det sagda,
eftersom det är jag som tolkar det och även påverkar och svarar på intervjupersonens
tal. Detta synsätt anser att det inte finns någon absolut och ren, orörd, omanipulerad
kunskap om fenomenet eller individen. Därför finns det ingen objektiv forskning eller
sanning, tolkningen av intervjuresultatet bli objektiv och skapar samtidigt ny kunskap
(Bengtsson m.fl., 1998).

Hur mycket påverkar och styr jag som forskare mina intervjupersoner? Genom att
nicka, le eller på annat sätt ge en positiv respons, vill jag visa mitt intresse och
uppmuntra till fortsatt berättande. Risken är då att intervjupersonerna tolkar det som
att jag instämmer i deras resonemang och känner sig manade att tala om sådant de tror
att jag vill höra, men inte nödvändigtvis det de verkligen tycker.

2.4 Validitet och reliabilitet
Funderingar kring validitet och reliabilitet är viktiga i valet av metod. I den
undersökning jag gör blir frågan om validitet aktuell när det gäller formuleringar av
frågor; jag vill till exempel fråga om lojalitet och företagskultur. Detta anser jag dock
vara vetenskapliga områden som måste omformuleras för att kunna ingå i en intervju.
Därför valde jag att utarbeta frågor som jag trodde skulle ge svaren på dessa frågor,
fastän jag egentligen frågar om andra saker. Jag hoppades alltså kunna utläsa
inställningar om ett specifikt ämne genom att söka beskrivningar om kringliggande
teman.

Reliabilitetsfrågan handlar om huruvida jag har gjort mina undersökningar på rätt sätt
eller inte. Jag inser att jag som forskare omöjligt kan låta bli att styra eller påverka
mina intervjupersoner. Framförallt när jag vid tveksamma frågor kan ge förslag på
svar, det vill säga komma med exempel på alternativ som intervjupersonen kan känna
igen sig i. Detta är egentligen ingen bra metod, men det var heller ingenting jag
planerade, utan oftast något som kom spontant när intervjupersonen inte verkade
förstå frågan.

2.5 Generalisering
Bengtsson m.fl. (1998) beskriver hur man utifrån endast ett fall kan dra slutsatser,
som förmodligen inte bara gäller för det enstaka fallet, utan även för liknande
situationer eller företeelser. Det är denna slags generalisering jag strävar efter; inte att
tala om hur det är i resten av världen, men ändå beskriva hur det under vissa
förhållanden kan vara aktuellt och därmed lyfta kunskapen till annan nivå. Intentionen
är att beskrivningen av internkommunikationen på ett bemanningsföretag, även ska
kunna användas för att förstå liknande företag.
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2.6 Förarbete
Enligt Arvidson (2000) bör forskaren beskriva alla de tillvägagångssätt han använt sig
av för att nå sitt resultat. Därtill hör även att förklara hur han till exempel fick tillträde
till den undersökta organisationen. Det visade sig svårt att hitta företag som ville
ställa upp. Av 16 kontaktade bemanningsföretag ansåg sig många för upptagna och en
del hade redan andra studenter på uppdrag hos sig. Jag fick till slut tag i ett företag
som verkade intresserat och vi bestämde tid för intervju. Enligt överenskommelse
författade jag ett brev som skulle användas i kontakten med de anställda konsulterna.
En dag innan intervjun fick jag dock reda på att de drog sig ur. Läget kändes hopplöst,
men genom kontakter fick jag äntligen namnet på en konsultchef på Poolia, som var
vänlig nog att ställa upp. Jag började med att intervjua denne och förklarade sedan att
jag gärna ville tala med dennes assistent och ett antal konsulter. Assistenten hjälpte
mig sedan, med det redan författade, men anpassade brevet som hjälp (se bilaga 1), att
få tag i villiga konsulter. Hit sträckte sig alltså mitt inflytande för urvalet av
intervjupersoner. Assistenten kan här beskrivas som en så kallad gatekeeper som
avgör vilken information som får komma fram (Windahl och Signitzer, 1992)
eftersom det var denne person som avgjorde vilka konsulter som fick komma till tals.
Eftersom assistenten själv verkade positiv inställd till undersökningen och
intervjuerna tror jag att hon även påverkade konsulterna i denna riktning. När jag
sedan ringde upp de olika konsulterna visste alla vem jag var och efter en kortare
presentation av mitt arbete, bestämdes tid för intervjuer. Dessa intervjuer pågick
under ca fyra veckor med påsk emellan. Jag har flera gånger fått trycka på assistenten
att jag vill göra fler intervjuer utöver de första sex och slutligen fick jag kontakt med
ytterligare en konsult.

2.7 Urval
En forskare kan välja ut sina intervjupersoner på olika sätt. Jag gjorde vad Bengtsson
m.fl. (1998) kallar ett kriteriumurval eftersom jag undersökte personer som alla
arbetade inom samma arbetsområde på bemanningsföretaget. Därutöver var jag
hänvisad till de personer som företaget valde ut. Denna metod kan ha sina för- och
nackdelar. Fördelarna är att jag har fått hjälp att kontakta personer som i de flesta fall
är öppna och pratglada. Baksidan av detta kan vara att företaget väljer ut personer
som de vet har en viss, kanske positiv, inställning till organisationen.

Enligt Patton (1990) finns det i kvalitativa undersökningar inga regler för hur många
personer man ska intervjua. Jag har intervjuat två kontorsanställda; konsultchef och
dennes assistent, och sju konsulter. Detta tror jag blir ett lämpligt underlag för att
undersöka och få reda på hur kommunikationen upplevs på en viss avdelning på ett
bemanningsföretag.

Av konsulterna jag intervjuade var majoriteten kvinnor; sex stycken av sju. Ungefär
denna fördelning gäller även för arbetsområdet i sig där cirka åttio procent av de
anställda konsulterna är kvinnor. Konsulterna har varierande utbildning,  allt ifrån
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folkskoleutbildning och diverse kurser till privata utbildningar och högskolestudier.
De hade vid intervjutillfällena arbetat på Poolia mellan två år och sju månader och var
i åldrarna 27 till  59 år. Av de intervjuade personerna kom den sist anställde till
företaget för ca sex månader sedan, medan den som varit där längst kom för tre år
sedan.

2.8 Intervjusituationen
Jag bestämde mig för att genomföra alla intervjuer med en person i taget. Detta
berodde främst på att jag hade så svårt att hitta företag som ställde upp på
undersökningen att när jag till slut fick ett som nappade ville jag ta så lite tid som
möjligt av dem och kände därför att enskilda intervjuer var de mest praktiska
eftersom konsulterna bodde och arbetade på spridda platser. Bengtsson m.fl. (1998)
beskriver hur man i en enskild intervju kan anpassa sig maximalt och därför lättare får
en bra personlig relation. Detta stämde i mitt fall och jag undrar i efterhand hur en
gruppintervju skulle ha tett sig då många av konsulterna var så olika, både till ålder
och personlighet, och förmodligen skulle ha tagit för sig på olika vis.

Ekström (2000) hävdar att enskilda intervjuer kräver ett personligt möte och kan inte
utföras på telefon annat än i specifika sakfrågor. Det hade inte varit praktiskt att
genomföra mina intervjuer på telefon, dels eftersom de tog mellan 45 min och en och
en halv timme, dels för att jag då inte skulle ha någon möjlighet att spela in samtalet
och dels för att jag då skulle ha gått miste om de detaljer och ledtrådar som en visuell
upplevelse kan ge; till exempel gester och ansiktsuttryck. På grund av att en konsult
bodde så pass svårtillgängligt med lokaltrafik, blev jag dock tvungen att utföra denna
intervju på telefon. Tyvärr kändes det som om den intervjun inte gav riktigt lika
uttömmande resultat då den av någon anledning blev kortare.

Bengtsson m.fl. (1998) förklarar att anteckningar om intervjusituationen kan hjälpa
till i den senare analysen. Här kan man skriva ner både allmänna intryck och
information om intervjupersonen, liksom beskriva intervjusituationen; vad som
händer, hur det känns och eventuella störningar. Efter varje intervju gjorde jag därför
så kallade logganteckningar, där jag beskrev atmosfären, personen, vad som hände,
vad jag observerade etc. Det hjälpte mig att få ytterligare en dimension av
intervjupersonerna.

Trost (1998) påpekar hur valet av plats för intervjun är viktigt. Intervjupersonen bör
känna sig lugn och trygg för att intervjun ska bli lyckad. Jag utförde fem av mina
intervjuer, hemma hos personerna ifråga. Denna lösning berodde på att jag inte hade
möjlighet att träffa konsulterna på deras tillfälliga arbetsplats. På arbetstid var det
omöjligt eftersom kundföretaget betalade för dem per timma, och efter arbetstid var
det på vissa arbetsplatser problematiskt att komma in på som främling på grund av
säkerhetsskäl. Mitt förslag blev därför oftast att jag skulle komma hem till dem, något
som de flesta accepterade. Trost menar också att alla platser har sina för- och
nackdelar. Detta håller jag med om. Att intervjua någon i dennes hem är bra, därför
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att personen verkar känna sig harmonisk, men mindre bra eftersom jag kände att jag
inte kunde komma och styra och ställa som jag ville. Visserligen bad jag om en tyst
och ostörd plats men några gånger blev vi störda av allt från familjemedlemmar som
skulle hälsa till rockmusik och hundar.

Bengtsson m.fl. (1998) påpekar att bandspelare som hjälpmedel kan vara
problematiskt i bullriga miljöer. I mitt fall var bandspelaren jag använde inte bra på
att fånga upp avlägsna ljud, det vill säga längre bort än ca trettio centimeter och
resultatet blev därför inte som jag hade hoppats. Kvale (1997) menar att forskaren inte
ska vara rädd för att till exempel be intervjupersonen att ta hänsyn till bandspelaren.
Jag fann det dock svårt att be mina personer att inte luta sig tillbaka och tala högre,
för jag var oftast så inne i intervjun och ville inte avbryta och på så sätt påminna om
att bandspelaren var på. Många gånger kändes situationen tillräckligt pressad ändå.

Ekström (2000) beskriver hur man kan använda olika stilar under intervjun. Den
logiska ordningen innebär att man följer intervjumallen noggrant därför att man har
ett syfte med just den ordningen. Motsatsen kallas samtalsordning. Här är intervjuaren
mer flexibel och följer upp de ämnen som intervjupersonen kommer på. Det senare
kände jag som mer naturligt och avspänt. Dock ledde detta till att jag fick hoppa runt i
mallen och risken var att frågor glömdes. Jag följde dock oftast den samtalsordning
som uppkom, mycket berodde på vad intervjupersonen sade och fick för
associationer.

2.9 Anonymitet
Såsom Bengtsson m.fl. (1998) rekommenderar låter jag mina intervjupersoner vara
anonyma. Detta gjorde jag klart för dem innan intervjun började. Jag förklarade också
att bandspelaren endast vara ett hjälpmedel för mig att bättre minnas intervjun och
inte för att ha som eventuella bevis mot dem. Därför berättade jag också att de utan
vidare kunde säga till om de ville att jag skulle radera något de hade sagt. En sådan
förfrågan har jag dock ännu inte fått. Jag tror detta kan bero på att ämnet inte är
särskilt känsligt och att inga direkta hemligheter har framkommit.

2.10 Påverkan på intervjupersonerna
Jag-framställningen är  en viktig och ibland avgörande del av intervjusituationen
menar Bengtsson m.fl. (1998). Hur uppfattades jag av mina intervjupersoner? Som
ung,  stockholmstalande studentska, var jag förmodligen en personlighet som inte var
särskilt vanligt i personernas liv och detta styrde förmodligen deras inställning till
mig. Jag blev vid alla tillfällen tagen på allvar, men det verkade som vissa hade svårt
att placera mig, kom jag som en vän, var jag sänd från företaget eller vem var jag?
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2.11 Intervjumall
Meningen var att intervjun skulle bli mer som ett samtal än ren utfrågning. Nog
kändes tonen relativt avslappnad, men det blev inte så långa berättelser som jag hade
tänkt mig. Många gånger kom istället frågorna duggandes i tät följd, något som bland
annat berodde på att intervjupersonen svarade enstavigt och inte tog sig tid att tänka
efter. Även jag kan säkert ha bidragit till detta eftersom jag kanske verkade aningen
krävande och påstridig och då stressade personerna.

Kvale (1997) beskriver hur forskaren i den kvalitativa intervjun ska leda den
intervjuade till vissa teman, men inte ska bestämma dess uppfattning om dessa teman.
Vidare förklarar samme författare hur man kan undersöka en enda forskningsfråga
genom att ställa flera intervjufrågor eftersom forskaren kanske väljer att bryta ner en
relativt stor och svår fråga i flera mindre och enklare. Så var fallet bland annat när jag
ville undersöka fenomenet kommunikationen om tillhörighet. Då ställde jag
småfrågor och försökte få intervjupersonen att tänka på specifika situationer för att få
en mer mångtydig bild av ämnet.

Bengtsson m.fl. (1998) förklarar hur intervjufrågorna kan präglas av hög eller låg
standardisering. Hög standardisering innebär att frågorna läses upp på exakt samma
sätt vid alla intervjutillfällen. Låg standardisering betyder att frågor och språk ändras
för att passa den specifika intervjupersonen. Vid intervjuerna försökte jag ställa
frågorna på samma sätt till alla personer, med samma betoning och inlevelse.
Samtidigt var det inte alltid frågorna kom i samma följd eftersom jag följde
samtalsrytmen och frågade om det som kom upp. I de fallen blev frågorna ibland lite
annorlunda ställda eftersom de kom mer naturligt som en följdfråga av något annat
intervjupersonen berättat. På det stora hela anser jag att en mellanhög standardisering
användes vid intervjutillfällena.

I en intervjusituation krävs att intervjuaren finner en balans mellan att följa
intervjumallen exakt för att få svar på alla frågor och att tillåta intervjupersonen att
sväva ut för att skapa en känsla av  samtal (Krag Jacobsen, 1993). För mig berodde
detta helt på den enskilda individen. Några var väldigt pratsamma och berättade om
mycket som låg utanför mitt intresseområde, medan andra enbart svarade fåordigt på
den specifika frågan. I de förra fallen lät jag de oftast tala ut, samtidigt som jag
försökte hålla tråden och minnas de vidare frågor jag ville ställa inom det aktuella
ämnet.

Ekström (2000) beskriver risken för att rationalisera efter ett antal intervjuer, då man
tar viss information för given, även om man inte frågat alla om det. Detta försökte jag
undvika genom att alltid ställa vissa frågor till alla personer, för att se hur just de
besvarade frågan, vad de valde att ta upp, beskriva, fokusera på.

Som Kvale föreslår (1997) valde jag att börja intervjun med inledande
bakgrundsfrågor om den nuvarande tillfälliga arbetsplatsen och bemanningsföretaget
där de är anställda. Senare försökte jag varva med lite mer analyserande frågor där jag
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bland annat bad intervjupersonerna göra jämförelser och ställde motsatsfrågor. Mot
slutet valde jag mer konkreta frågor om specifika situationer eller företeelser som
kunde öppna upp för vidare associationer. Slutligen tillfrågades intervjupersonerna
om de hade något annat att berätta eller om de tyckte att jag hade missat något.

Bengtsson m.fl. (1998) ber nästan om ursäkt för att de ställer en så kallad vid fråga,
som kan uppfattas som flummig. Jag märkte något liknande fast vid en istället
konkret men svår fråga: Kan du komma på något skämt eller någon berättelse som
cirkulerar/berättas på Poolia och som kanske beskriver hur ni har det...? Vid de första
intervjuerna märkte jag hur denna fråga verkade svår att svara på; det var ingenting
man kom på så där direkt, tolkar jag det som. Jag fortsatte ändå att ställa frågan på
alla intervjuer men märkte att jag, nästa omedvetet, signalerade till
intervjupersonerna, genom mitt uttryck att detta var en omöjlig fråga, jag ger knappt
något utrymme för svar och går snabbt vidare till nästa fråga.

2.12 Intervjuteknik
Ekström (2000) beskriver hur intervjuaren kan använda sig av antingen helhetsfrågor,
temafrågor eller specifika frågor. Jag ställde både helhetsfrågor; som var relativt
öppna och där jag inte hade mycket kontroll över vad svaret skulle bli, och specifika
frågor; där jag till exempel bad intervjupersonen sätta sig in i en situation och
beskriva vad som händer.

Lindlof (2000) menar att man kan använda kontrastfrågor för att få fram svårare
information. Det kan till exempel innebära att fråga om motsatsen. Detta gjorde jag
när jag ville fråga allmänt om yrket: Är det något du tycker är mindre bra med att
arbeta som konsult? Det verkade inte som om intervjupersonerna tyckte detta var en
besvärlig fråga, förmodligen eftersom den kom som en naturlig följd av frågan vad de
tyckte var bra.

Kvalitativa forskningsintervjuer förklarar Kvale, ska arbeta för att klargöra om de
mångtydigheter som många gånger uppkommer i intervjupersonens svar, kommer sig
av missförstånd av frågan eller om de speglar ”reella motsägelser och inkonsekvenser
hos den intervjuade” (Kvale, 1997: 38). Om det senare visar sig vara fallet kan detta
tyda på motsägelser i personens värld och kan vara en intressant del för
forskningsarbetet.

Jag valde att även ställa en del frågor som inte hade direkt med mitt intresseområde
att göra, något som Bengtsson m.fl. benämner som mindre strukturerad intervju
(1998). Genom att även visa mig nyfiken för till exempel intervjupersonernas
bakgrund försökte jag skapa mig en förståelse för personen och dennes situation.

Matchning handlar om att anpassa sig till intervjupersonen, vad gäller klädsel,
språkval, gester, exempel mm (Bengtsson m.fl., 1998). I mitt arbete märks detta
tydligt då jag fann mig intervjuandes en ung person i min egen ålder. Då fick jag
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tänka om och försökte bli mer som en kompis, där jag gav exempel från vad jag
trodde var hans vardag. Till exempel ändrade jag frågan: Om du är på en middag med
nya bekanta...? Till: Om du är ute på en pub med kompisarna...?

2.13 Utskrift av intervjuer
Kvale (1997) förklarar att arbetet med att skriva ut en intervju handlar om att
översätta från ett språk till ett annat. Detta kräver genomtänkta avgöranden från
forskaren om hur han tänker gå tillväga. Tänker man göra en nära nog ordagrann sk
transkribering eller en enklare utskrift? Jag ämnade göra en enklare utskrift eftersom
transkribering tar sådan tid och heller inte kändes nödvändigt i sammanhanget.
Samtidigt innebär en enklare utskrift att forskaren redan under utskriftens gång måste
veta vad han vill använda och vad han vill hoppa över. Då jag kände mig osäker på
detta blev resultatet en blandning. Av intervjuer som tog mellan 50 minuter och en
och en halv timme blev det mellan tre och sjutton sidor färdiga utskrifter. Variationen
berodde både på hur omständliga personerna var i sina svar och hur mycket
oväsentligt tal som yttrades. Totalt upptog intervjuerna cirka 70 sidor färdig text.

Ekström (2000) menar att man bör spara på sin energi, genom att bara skriva ut det av
intervjuerna som verkar ha betydelse för det man vill undersöka. Jag finner detta
praktiskt men problematiskt, då jag oftast inte visste vad som var viktigt förrän jag
hade läst intervjuerna.

Vid de första intervjuerna ansträngde jag mig för att i så stor utsträckning som möjligt
enbart använda mig av så kallade positiv minimal responses (Bengtsson m.fl., 1998:
32) för att visa att jag lyssnade. Min avsikt var att detta skulle underlätta utskriften av
intervjuerna, då mitt tal inte skulle avbryta intervjupersonens och vara så fåordigt som
möjligt. Efter att ha bestämt att jag inte skulle skriva ut de fullständiga intervjuerna,
började jag istället att tala vanligt mer som ett samtal mellan vänner.

2.14 Resultat och analys
Under de åtta veckor jag har utfört intervjuerna har jag så gott som dagligen fått ta del
av olika åsikter, tankar och funderingar från mina intervjupersoner. Dessa har jag tagit
till mig och försökt få någon reda på. Det känns som en oändligt stor mängd
information som har bollats runt i mitt huvud, vridit och vänts på och som nu ska
skrivas ner på några futtiga sidor, låt gå för att det ändå slutade på cirka femton sidor
text. Vad jag försöker säga är att det är omöjligt att få ner alla de resonemang jag har
brottats med och alla de konstateranden som jag har kommit fram till. Det läsaren nu
får ta del av är endast en bråkdel.

För att analysera har jag använt mig av bland annat det Kvale (1997) kallar
meningskategorisering och meningskoncentrering. Det första betyder att jag försöker
att hitta teman, kategorier och beskriva förekomster eller icke-förekomster av ett
fenomen. Av dessa kategorier har en del kommit från olika teorier och en del har växt
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fram under arbetets gång. Den senare metoden; meningskoncentrering, innebär att jag
har sammanfattat det intervjupersonerna har sagt så att andemeningen framträder och
det viktiga i uttalandena har skrivits ner.
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3 TEORIER
3.1 Vad för slags teorier
Ganska förståeligt finns det varken modeller, teorier eller begrepp med direkt
anknytning till just bemanningsföretag. Därför har jag vandrat in på områden om
internkommunikation, allmän information, kommunikationen vid distansarbete och
företagskultur; och där bland annat tittat på begrepp som lojalitet, tillhörighet och
samhörighet. Även ledarskapsteorier använder jag mig av liksom jag dessutom har
studerat hur teorier tillämpbara inom strategisk kommunikation kan passa in i arbetet.

Jag har även försökt hitta en teori eller modell som kan hjälpa till att strukturera och
dela upp det ganska vida och stora material jag förfogar över. Resultatet blev
Mobergs modell över ”Faktorer som påverkar kommunikationsmönster” (Moberg,
1997: 79) som jag med vissa tillägg använder för att skapa ordning och översikt av de
valda teorierna och resultatet.

3.2 Begreppsdefinitioner
Strid beskriver begreppet information som själva budskapet och kommunikation är
”flödet av information mellan två eller flera personer” (Strid, 1999: 11)
Kommunikationen kan ta sig många olika former såsom; handlingar, aktiviteter,
berättelser, tryckt material mm, jag skulle vilja säga allt som syftar till att skapa
mening hos andra personer. Syftet kan vara allt från att till exempel vilja påverka,
uppmuntra och engagera till att informera och skapa förståelse.

3.3 Intra- eller inter individuell kommunikation
All kommunikation kan delas in i två grupper; intra-individuell kommunikation och
inter-individuell kommunikation (Rosengren, 2000). Den första är den
kommunikation som förekommer inom en person såsom tankar, känslor,
uppfattningar och idéer. Den senare handlar om kommunikationen mellan människor.
Detta borde vara detsamma som det Coomb benämner interpersonel kommunikation
(Coomb, 2001). Författaren beskriver det som allt det som en individ påverkar en
individ med; i såväl tal och skrift, som aktiviteter och handlingar. I detta arbete vill
jag undersöka båda dessa slags kommunikationer, eftersom till exempel tillhörighet
och lojalitet kan beskrivas som känslor som utvecklas inom en människa, medan
bland annat telefonsamtal och personaltidning är medium mellan människor.

3.4 Synsätt på organisationsprocessen - övergripande
Inom området organisatorisk kommunikation beskriver Krone (1987) fyra synsätt som
jag anser ger en bra överblick när man vill undersöka människors olika
kommunikationsprocesser. Det mekaniska synsättet ser den mänskliga
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kommunikationen som en överförande process där meddelande skickas genom en
kanal, från en punkt till en annan. Kanalen är här mycket viktig och är en betydande
del för forskningen. Meddelandet anses vara något konkret som till exempel kan
räknas. Detta synsätt har mycket gemensamt med transmissionsteorin; där man anser
att ett meddelande har en aktiv sändare och en passiv mottagare, istället för att se
processen som ett samarbete där båda parter är aktiva. Det psykologiska synsättet
undersöker hur en persons egenskaper, till exempel dess attityd, kan påverka
kommunikationen. I det tolkande-symbol synsättet menar man att kommunikationen
består av mönster av organiserade handlingar som kan skapa, uppehålla eller upplösa
organisationer. Människan kan här skapa och forma sin egen verklighet med hjälp av
kommunikation. Ord och handlingars betydelser tolkas symboliskt genom ömsesidig
erfarenhet istället för att enbart studera sändarens avsikter eller mottagarens
begränsningar. Man kan säga att detta synsätt ser kommunikationen som det som
vidmakthåller eller förändrar de ritualer som existerar. Det sista synsättet kallas
system-interaktions synsättet. Här anser man att ett kommunikationssystem kan
påverka beteendet i organisationen. Då är inte individen det viktiga utan interaktionen
med andra. Man tittar på återkommande kategorier och mönster av
meddelandeageranden för att förstå kommunikationens form och funktion och kanske
kunna förutsäga vad som kommuniceras och hur.

Meningen med denna undersökning är bland annat att studera olika former av
kommunikation och att finna mönster för kommunikationen. Därför anser jag att det
mekaniska synsättet är lämpligt att använda i detta arbete, då man särskilt lägger
märke till olika metoder och medier för upprättandet av kontakt. Även system-
interaktionssynsättet borde vara passande då man här letar efter och beskriver olika
beteenden gällande kommunikationen. Eftersom jag även vill undersöka människors
uppfattning och inställning till kommunikationen kan dessutom det psykologiska
synsättet anses användbart.

3.5 Faktorer som påverkar kommunikationsmönstret
Moberg har i sin bok Närhet och distans utformat en modell över de faktorer inom en
organisation som påverkar kommunikationsmönstret (Moberg, 1997: 79). Denna
modell, med utgångspunkt i dess huvudfaktorer, tycker jag ger en överskådlig
uppdelning även av det material jag vill redovisa. Jag har dock valt att lägga till
ytterligare två faktorer för att modellen ska vara användbar i detta sammanhang.
Modellen kan ses på nästa sida.
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          2) informationsteknik

                    1) distans        3) kommunikationsklimat

8) informationsbehov                         kommunikationsmönster                  4) arbetssätt

 7)kommunikationskategorier                                                                                         5) organisationsstruktur

            6) arbetsuppgifter

Figur 1: Faktorer som påverkar kommunikationsmönster

1. Distans - närhet till kontoret
2. Informationsteknik - olika medier; personaltidning, tvåvägskommunikation
3. Kommunikationsklimat - gemensam bild på kommunikationen, Human Relations;

personalen som viktig resurs, personalens inställning till verksamheten, möjlighet
att påverka

4. Arbetssätt - olika uppdrag med varierande längd
5. Organisationsstruktur - företagskultur; tillhörighet, image, företagspolicy, lojalitet
6. Arbetsuppgifter - dubbel roll: både personal och produkt
 
 Följande cirklar, nummer sju och åtta, är mina tillägg till den ordinära modellen.
7. Kommunikationskategorier
8. Informationsbehov

Faktorerna Distans och Arbetssätt och delvis Organisationsstruktur och
Arbetsuppgifter har jag behandlat i inledningen i bakgrundsbeskrivningen av Poolia.
De två förstnämnda kommer därför inte att beskrivas ytterligare. Faktorerna
Informationsteknik, Kommunikationsklimat, Kommunikationskategorier och
Informationsbehov och delvis Organisationsstruktur och Arbetsuppgifter är faktorer
som kommer att tas upp i analysen.

Påpekas bör dock att denna tankemodell är en förenklad bild av den verklighet jag har
studerat och avsikten med figuren är heller inte att ge en komplett redogörelse över de
faktorer som kan inverka på kommunikationsmönstret i en organisation.
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3.6 Informationsteknik

3.6.1 Olika medier
Dagens organisationer har många olika slags medier att tillgå; allt från traditionella
brev och telefonkontakt till fax och e-mail (elektroniskt post). Vilka medier man
beslutar sig för att använda kan variera med situationen, vad som ska förmedlas, hur
fort det måste gå, vilken effekt man vill uppnå, hur man vill uppfattas och en mängd
andra faktorer. Moberg (1997) beskriver hur valet och inställningen till olika medier
kan bero på dels dess ”rikhet”; med vilka sinnen meddelandet kan uppfattas och dels
dess symbolvärde; vad det säger mer än själva meddelandet, till exempel personlig
kontakt kan anses trevligare och visa att man bryr sig om någon. Jag vill undersöka
vilka medier man använder sig av på Poolia. Till vad används respektive media? Hur
beskrivs och upplevs de olika medierna som används alternativt inte används på
Poolia? Vad är det som anses viktigt; symbolvärdet, rikheten eller själva
informationen?

3.6.2 Personaltidningen
Ett företags personaltidning är ett mellanting av medium och information. Den är ett
sätt som företaget kan välja för att nå ut med information till sina anställda, men det
säger också en del om innehållet och formen, till skillnad från till exempel telefon.
Strid (1999) förklarar hur en kvalitativ innehållsanalys av internmaterial handlar om
att jämföra intentioner och effekter. Gällande personaltidningar betonar författaren två
aspekter: ”behovet av snabb information och uppfattningen om aktuell information”
(Strid, 1999: 70). Jag vill undersöka vad Poolias personaltidning fyller för funktion
för de anställda och om den tillgodoser behovet av snabb och aktuell information.

Remstrand (1992) förklarar att man aldrig bör försöka uppnå flera syften med ett och
samma medium. Till exempel bör inte personaltidningen syfta till att både stimulera
och uppmuntra medarbetare till en debatt eller dialog och samtidigt sträva efter att
hålla exempelvis aktieägare och övrig omvärld informerade om företagets
verksamhet. Hur fungerar detta i Poolias personaltidning? Tycker de anställda att den
riktar sig till dem enbart eller behöver de dela uppmärksamheten med andra
intressenter?

Österberg (1992) anser att en modern personaltidning bör komma ut oftare än åtta
gånger per år. Vidare beskriver han hur företag som finns på flera orter allt oftare
väljer att ge ut en lokal del för att ge bra information i rätt proportioner. Han menar
också att dagens organisationer inte borde vara rädda för att tillåta debatter, där även
negativa delar eller misslyckanden får komma fram, eftersom det leder till en ökad
förståelse, ökat engagemang och ökat förtroende för grupper och enskilda. Vad säger
de anställda på Poolia om detta, upplever de ett utrymme för debatt och borde det
finnas en lokal del, till exempel för Poolia Syd?
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3.6.3 Tvåvägskommunikation
Hagström m.fl. (1999) menar att kommunikation ses som allt viktigare inom
organisationer med särskild tyngdpunkt på tvåvägskommunikation. Dozier, Grunig
och Grunig (1995) har utarbetat en modell för både symmetriska och asymmetriska
tvåvägskommunikationer. Den tidigare beskriver vikten av långvariga relationer
mellan organisation och dess intressenter, däribland de anställda. Dessa relationer kan
uppnås genom ömsesidigt kunskap, förtroende och dialog. Palm och Windahl (1996)
påpekar dock att tvåvägskommunikation inte automatiskt behöver betyda att
maktbalansen elimineras. De förklarar hur många tvåvägssystem enbart ger
mottagaren en känsla av delaktighet men ändå fungerar på sändarens villkor. Det är
alltså viktigt att sträva efter äkta tvåvägsskommunikation, där jämställdheten är på
riktigt.

Finns det något som liknar tvåvägskommunikation på Poolia, hur beskrivs det av de
anställda? På vilket sätt visar Poolia på lyhördhet och anpassning? Uppmuntras de
anställda till feedback och hur tas den i sådana fall emot? Vem ställer kraven på
tvåvägskommunikation, konsulterna eller kontoret? Är en långsiktig relation möjligt
när omsättningen på personal är så pass hög som den är inom bemanningsföretag?

3.7.3 Möjligheten att påverka
En av faktorerna som gör att tvåvägskommunikation och feedback är så viktig är att
medarbetare då känner sig betydelsefulla och inflytelserika. Joelsson, Tengblad och
Wilhelmson (1993) förklarar hur möjligheten att påverka borde ha formen av direkt
inflytande; vilket betyder att beslut och makt ligger nära den anställde, både när det
gäller det vardagliga arbetet och vid förändringar. Författarna beskriver att ett sätt av
direkt inflytande kan ske genom dialog, en annan genom utbildning. Hur uppfattar
Poolias anställda möjligheten att påverka sin situation? Vad har de på kontoret för
inställning till detta? Hur talar de anställda om fenomenet?

3.7 Kommunikationsklimat

3.7.1 Gemensam bild av kommunikationen
När man undersöker fenomenet kommunikation är det viktigt att komma ihåg att
kommunikation inte överför betydelser mellan människor, de antyds bara. Detta
betyder att mottagaren av ett meddelande måste betraktas som aktiv och själv arbetar
för att skapa sig en förståelse av den information han eller hon har tagit del av (Linell,
1982). Här anser jag att det blir avgörande att se efter om mottagarens tolkning av det
kommunicerade överensstämmer med den intention sändaren hade, annars har ett
problem uppstått. Hur ser denna överföring ut på Poolia, förstår konsulter och
kontoret varandra? Eller menar kontoret en sak medan konsulterna tolkar det som
något annat?
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3.7.2 Human relations - personalen som viktig resurs
Enligt human relations teorin presterar människan bättre om hon mår bra (Högström
m.fl., 1999). Human relations teorin, med Elton Mayo som upphovsman, tillhör den
klassiska organisationsläran och kom att inspirera den sociotekniska skolan som i sin
tur senare påverkade situationssynsättet (eng. contingency theory)(Bruzelius och
Skärvad, 1995). Den sociotekniska skolan uppmärksammade individens roll i
organisationen och insåg att dess sociala liv kunde påverka verksamheten. Därför
menade man att även de anställdas sociala och psykologiska krav och behov borde
tillgodoses för att organisationen skulle nå ett bättre resultat. Denna kunskap
användes vidare och kom att inspirera utvecklingen av situationssynsättet. Teorin
utvecklades framförallt av Lawrence och Lorsch vid Harvard Business School. Här
undersökte man och kom fram till att de organisationsformer som användes
framgångsrikt på ett ställe inte nödvändigtvis fungerade i en annan organisation.
Teorin går ut på att man måste anpassa arbetsformer, belöningssystem mm efter den
specifika organisationen eftersom alla har individuella förutsättningar och mål.

Human relation teorin har fått företagsledare att inse att de anställda måste trivas och
må bra för att utföra ett bra arbete. Denna uppskattning bör dessutom ta sig olika form
beroende på den specifika organisationen. Poolia anordnar en del aktiviteter, erbjuder
förmåner och gör utskick av olika meddelanden, som kan ses som inspirerande för
konsulterna. Till dessa fenomen hör:
•   konsultträffar
•   personliga födelsedagskort
•   Poolia förmånskort
•   Jul- och sommarfest
•   Möjlighet att köpa billigare medlemskap till en träningslokal
 Jag tänker i analysen beskriva hur dessa aktiviteter mm tas emot och beskrivs av de
anställda på Poolia.
 
 Achkenas (1997) förklarar att det är viktigt med rätt sorts belöningssystem för de
anställda i en organisation. Han menar att belöningar kan ha två funktioner. De kan
dels användas för att på ett rättvist sätt visa uppskattning för ett utfört arbete och dels
kan de brukas för att uppmuntra och motivera medarbetarna till att arbeta på ett
nytänkande och kompetent sätt. På Poolia har jag förstått att belöningar av olika slag
delas ut till konsulterna. Vad har man för avsikter med dessa belöningar? Används de
på rätt sätt anser de anställda?

 3.7.4 Personalens inställning till verksamheten
 Alla företag bör ta sig tid till att aktivt och regelbundet ta reda på de anställdas
inställning till verksamheten, både hur de har det och hur de vill förändra sig, åsikter
om företaget och arbetsuppgifterna (Hallström, 1989). En sådan undersökning lönar
sig i längden menar Hallström, då de anställda dels känner sig uppskattade och dels
kan ha värdefulla synpunkter på hur företaget kan skötas, som de ansvariga inte har
uppmärksammat. Hallström kallar detta en utvecklingsplan.
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 Förekommer någon sådan utvecklingsplan på Poolia? I vilken form förekommer den i
sådana fall? När, var och hur genomförs den? Hur uppfattar och uppskattar de
anställda detta?
 

 3.8 Organisationsstruktur

 3.8.1 Företagskultur - Image/profil - Policy
 Kultur kan beskrivas som ”de dominerande gemensamma värderingar, attityder,
beteenden och normer som utvecklas i ett företag eller organisation” (Eriksson, 1998:
174) Dessa inställningar kan iakttagas direkt eller skymtas i allt från personaltidningar
och sättet att tala, till diverse aktiviteter som anordnas och de medier medlemmarna
väljer att kommunicera genom (Barnett, 1995). Strid förklarar hur det är viktigt att ett
företag ser de anställda som en representant eller skylt utåt. Författaren menar att
personalens inställning till företaget, den så kallade imagen, är betydande eftersom det
är denna de anställda förmedlar till sin omgivning och dessa människor i sin tur
präglas av vad de hör och får veta. Därför måste de anställdas image (som är en
subjektiv uppfattning) överensstämma med företagets profil , det vill säga företagets
önskade representation (Strid, 1999, Johansson, 1992).
 
 En av informationens viktigaste uppgifter är att fylla syftena: motivera medarbetarna
och få dem att arbeta för samma mål. Medarbetarna måste känna för organisationen,
uppleva sig som delaktiga och ställa upp på företagets policy. Kunskapen om och
identifieringen med organisationen förutsätter kommunikation (Strid, 1999).
 
 Vad har Poolia för företagskultur? Hur känner de anställda för Poolia som
organisation? Hur märks företagskulturen i kommunikationen? Vad har medarbetarna
för uppfattning om Poolias policy?

 3.8.2 Chefens roll
 Begreppet Human Resource Management (HRM) innebär att företagsledningen har
frångått uppfattningen att de anställda kan motiveras enbart genom betalning. Numera
ses personalen som en viktig resurs för företaget, man benämner dem medarbetare
och inser att genom att ge dem möjligheter till utveckling inom arbetet kan
verksamheten nå nya rekord (Bruzelius/Skärvad, 1995). Högström m.fl. m.fl.
beskriver hur ledaren i organisationer präglade av HRM får en ännu viktigare roll än
tidigare och framförallt poängteras deras sätt att kommunicera som mer betydande
(Högström m.fl., 1999). Författarna har också utarbetat en plan över vad chefens
kommunikationsansvar innebär (Högström m.fl., 1999: 75). Sammanfattningsvis kan
den beskrivas:
•  Chefen ska beskriva för medarbetarna vad de ska göra
•  Chefen ska motivera personalen
•  Chefen ska inse att medarbetarna är både objektivt och subjektivt kompetenta; det

vill säga föreslå kompetensutveckling och visa på bra exempel.
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•  Chefen ska se till att personalen gör vad de ska
 Chefen bör också vara tillgänglig och synlig då detta kan visa för de anställda att
 ... de är viktiga för honom: han ger dem av sin tid
 ... han drar sig inte undan för att det är problem
 ... han är intresserad av deras frågor och åsikter
 
 Alla ledare måste vara kommunikatörer. Faktum är att alla ledare är kommunikatörer
vare sig de vill eller inte. Frågan är istället; är de bra kommunikatörer? Svaret får man
genom att ställa sig frågan: vad får agerandet för effekt? (Ivancevich och Matteson,
1999)
 
 Hur omtalas chefen och assistenten, som kan beskrivas som extrachef, av de
anställda? Vad säger cheferna själva? Vad har de för uppgifter? Uppfyller de alla krav
som planen tar upp? Är de goda kommunikatörer?
 

 3.9 Arbetsuppgifter

 3.9.1 Dubbel roll - både personal och produkt
 De anställda på bemanningsföretaget har en dubbel roll. De är inte bara en viktig
resurs som företagets anställda, utan är oumbärliga eftersom de även utgör själva
produkten som företaget säljer. Som beskrivits i stycket innan behandlar Human
Resourse Management den ena delen av denna roll; tanken att de anställda utgör en av
verksamhetens viktigaste resurser, kanske till och med den främsta, och inte bara är
en kostnad (Bruzelius, 1995). Den andra delen, som innebär att konsulterna även är
den produkt som företaget säljer, har jag inte hittat något begrepp för. Jag tycker
likväl att fenomenet är mycket intressant och ska försöka beskriva medarbetarnas
inställning till detta. Hur påverkar denna dubbla roll de anställda? Vad har de för
uppfattning av situationen? Märks den dubbla rollen i kommunikationen på Poolia?
 

 3.10 Kommunikationskategorier

 3.10.1 Olika slags kommunikation
 Eriksson (1998) förklarar att den interna kommunikationen i en organisation skiljer
sig åt väsentligt beroende på vilken slags fakta som förmedlas. Han väljer att dela upp
den interna kontakten på fem områden och lägger dessutom till en extra grupp som
behandlar den informella kommunikationen.
 
 Den operativa kommunikationen är den information som alla anställda behöver för att
kunna sköta sitt dagliga arbete.
 
 Nyhetskommunikationen beskriver det senaste som hänt inom organisationen och som
medarbetarna behöver veta för att göra ett bra arbete. Denna slags information tar ofta
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också upp vad andra avdelningar har för aktiviteter och berättar om företaget i sin
helhet.
 
 Stryrkommunikationen är informationen om organisationens mål. Det kan vara
långsiktiga planer eller kortsiktiga åtgärder.
 
 Förändringskommunikationen utgörs av all den kommunikation som inte hör till
vardagen, utan istället berör oväntade och specifika händelser. Jag förmodar att
författaren talar om förändringar som både sker inom företaget och de som kommer
av utanförliggande faktorer. Vid förändringar behövs kanaler utöver det vanliga.
 
 Kulturkommunikation är all den fakta som behandlar företagets värderingar, etik och
människosyn. Detta är dock inte alltid glasklart och kan vara svårt att urskilja.
Dessutom är denna information sällan nedskriven, men är nog så viktig att försöka
beskriva, då den kan öka förståelsen för den interna kommunikationen.
 
 Den informella kommunikationen kan mycket väl förmedla den viktigaste
informationen på en arbetsplats. Det handlar om då de anställda spontant tar kontakt
med varandra, privat eller under mer avslappnade former på arbetet. Den informella
kommunikationen skiljer sig från de övriga då den inte är planerad eller styrd och
förekommer oavsett företaget vill det eller inte. Jag är dock övertygad om att genom
att erkänna och förstå den informella kommunikationen kan den bli en viktig resurs
för företaget.
 
 Efter att ha arbetat med de andra frågorna jag har ställt till analysdelen, tror jag att jag
kommer att ha en klar överblick av den kommunikation som förekommer bland
medarbetarna på Poolia. Min tanke är därför att jag vid det laget bör kunna redogöra
för vilka av dessa kommunikationskategorier som existerar på Poolia. Meningen är
även att jag då ska komma med konkreta exempel på de olika kategorierna och
urskilja vad som kanske saknas.

 3.11 Informationsbehov

 3.11.1 Behov av information
 Jöever beskriver hur människan behöver olika slags information för att klara av att
utföra ett arbete (Jöever, 1992). Författaren förklarar att den information vi måste ha,
ska ge oss:
•  kunskap, färdigheter och regler
•  mål; både kvalitativa och kvantitativa
•  motiv och skäl; varför det är på ett visst sätt
•  resultat och prognoser

Vad för slags information kan jag urskilja på Poolia? Inom vilka områden
förekommer vilken information? Är det något som saknas?
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4 RESULTAT
Nedan kommer resultatet av den inhämtade empirin att redovisas. Källorna utgörs av
intervjuer med konsultchef, assistent och konsulter och dessutom tryckt material från
Poolia. Eftersom de utskrivna intervjuerna upptog omkring sjuttio sidor text kan detta
enbart bli ett utdrag av de åsikter och inställningar som jag anser bäst beskriver det
fullkomliga innehållet.

4.1 Problem med anonymiteten
Eftersom det lätt skulle kunna förstås vem som har sagt vad om jag avslöjar
personens kön i resultatdelen, väljer jag att inte skriva hon tycker, eller han säger.
Problemet blir då hur jag ska benämna personerna. Konsulten och den tycker si eller
så kan låta konstigt, men jag anser att det är det bästa och ärligaste jag kan göra,
eftersom jag har lovat mina intervjupersoner anonymitet.

4.2 Olika medier
Telefon är det medium som används mest i kontakten med konsulterna.

Ip: Oftast är det telefon, det är mer personligt. Jag tror de har den policyn, att man ringer istället för
mail.
(Intervju; Konsult 4)

Assistenten och konsultchefen ringer oftast, för att informera, påminna, berätta om
förlängningar av uppdrag eller höra hur konsulterna har det. Konsulterna ringer ibland
för att fråga eller berätta om något problem de har. En del konsulter anser att kontoret
oftare ringer till dem, medan andra menar att det är ungefär lika; att båda sidor ringer
lika ofta. Konsultchefen tror att den informella kontakten mellan konsulter sker via
telefon.

Poolia försöker börja använda E-mail för att nå sina konsulter. Alla anställda har fått
en egen e-mailadress på Poolia. Denna verkar det dock som många inte använder,
något som kan ha olika orsaker. En del konsulter är inte tillräckligt datorvana för att
veta hur det går till och känner sig bekväma med det. Men den största utmaningen
verkar vara att Konsulterna oftast har både en privat adress och en adress på
uppdraget, hos det tillfälliga företaget, utöver den på Poolia. Då blir det för många
olika ställen för konsulten att kontrollera och den på Poolia faller åt sidan. Dessutom
har det varit en del problem med att använda Pooliaadressen, förklarar Assistenten, på
grund av brandväggar måste man logga in flera gånger och det fördröjer momentet.
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Men Poolia försöker ändå vänja konsulterna genom att maila ut viss information och
vissa meddelanden, eftersom det är mycket enklare och mindre tidskrävande:

Ip: Det är mer för stackars Jessica. Det är lättare att kopiera breven. Det är lite mindre personligt men
mycket smidigare.
(Intervju; Konsultchef)

Poolia håller på att skapa ett intranät som även ska bli tillgängligt för konsulterna. När
det är klart kommer det att underlätta utskicken, menar Assistenten. Konsulterna har
olika åsikter om e-mail och om det används. Någon hävdar att det inte används alls,
en annan vet inte, en tredje har inte kollat. De flesta vet dock att de har fått en
mailadress från Poolia:

Ip: Vi har en egen e-mailadress. Tanken med den var att vi alltid skulle kunna bli nådda från kontoret.
Och även på andra hållet. Det har jag gjort en del, istället för att ringa så har jag mailat. Den brukar jag
kolla varje dag. Då kan det vara något där; alltifrån att nu ska vi gå på bio, tidrapporterna måste in i tid,
allmän information.
(Intervju; Konsult 5)

Assistenten menar att det inte finns någon anslagstavla som är till för konsulterna,
men en konsult berättar om en anslagstavla som sitter uppe på kontoret, där står det
bland annat om nya uppdrag. Fax används i samband med tidrapportering, då kan
konsulterna välja mellan att maila eller faxa.

4.2.1 Pärmen
Poolia har en pärm som de ger till konsulterna när de anställs. Där står det allmän
information, hur man gör med tidrapportering, regler, om Poolias alkohol- och
drogpolicy, sexuella trakasserier, försäkringar och facket. En del konsulter nämner
pärmen när de berättar om olika sätt att få information på. Någon förklarar att man
kan gå och slå i pärmen för att till exempel få reda på hur de ska göra med
sjukanmälan.

4.2.2 Personaltidning
Personaltidningen består av en vikt A5-sida och är tryckt i fyrfärg. Den spänner över
hela Sverige och tar upp nyheter inom verksamheten, berättar till exempel om nya
affärsområden och nytillträdda i ledningsposition. Konsultchefen tillstår att de
anställda kan skriva in till tidningen men att det inte är något de direkt uppmanas till.
Tidningen ska ge information om vad som händer inom verksamheten, till exempel
om något har köpts upp. Assistenten förklarar att de egentligen inte rör konsulternas
specifika arbete utan handlar mer om allmän information.

Alla konsulter medger att det finns en personaltidning, fast en kommer inte ihåg vad
den heter. De flesta läser den, för att hålla sig á jour med vad som händer inom
Poolia, av eget intresse eller mer av pliktkänsla:
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Ip: Kommer en gång i kvartalet, kanske... Jag vet inte. Den brukar jag läsa. Mest för att jag ska känna
mig lite informerad om vad som händer i Poolia... Jag tycker nog att jag bör läsa den. Fast ibland
tycker jag det är kul att läsa den. Beror lite på om man har tid eller inte. Jag försöker nog läsa den.
(Intervju; Konsult 5)

4.3 Tvåvägskommunikation och möjligheten att
påverka

4.3.1 Allmän kontakt
Det finna inga bestämda regler för hur ofta Konsultchef eller assistent ska ringa
konsulterna, man går mer på känsla och om man behöver tala med någon om något.
Konsultchefen tror att kommunikationen från konsulterna är mycket betydelsefull och
säger sig ha som uppgift att fylla det behovet:

Ip: Oftast är det ju kommunikationen på det andra hållet som är det viktiga, de vill prata om sitt
uppdrag. Det är där vi behöver lyssna. Och agerar, om det är så.
(Intervju; Konsultchef)

Det är bara för konsulterna att ringa om det är något, det uppmuntras och de har fått
Konsultchefens mobilnummer. De flesta konsulterna verkar också känna sig
välkomna att ta kontakt, det är en självklarhet att man hör av sig om man har problem
eller vill fråga något. En konsult berättar att den ringde upp Konsultchefen en gång
för att tala om hur den tyckte att informationsvägarna borde gå. Det handlade om att
konsulten tyckte att den borde ha fått meddelande även från Poolia när ett uppdrag
blev förlängt för andra gången. Och det var inget konstigt med det, att man hör av sig
om något känns fel, det är naturligt, menar konsulten.

Ibland görs utskick till konsulterna med frågor om vad de till exempel vill göra på
konsultträffarna eller hur utvärderingen ska se ut. De uppmuntras då att komma med
egna förslag och det fungerar tycker Assistenten, konsulterna skickar in idéer och
önskemål. Assistenten upplever organisationen som fri och informell vilket gör att
hon har fria händer; kan ”fixa och dona rätt mycket själv”, som hon uttrycker det.

4.3.2 Utvärdering
Konsultchefen förklarar hur man ungefär en gång om året anordnar ett tillfälle där
konsulterna kan berätta vad de tycker är bra och dåligt, där frågor, kritik och tankar
kan ventileras. Konsulterna delas då upp i grupper och sedan presenteras det man
kommit fram till för alla. Det var tydligen ett lyckat initiativ:

Ip: Vi hade en jättebra sådan innan jul här, där vi gick igenom för- och nackdelar...
Vi sa: -Var nu kritiska, ta nu chansen, vi sväljer det denna gången (skratt). Och det var de ju verkligen,
de tog ju tillfället i akt...
(Intervju; Konsultchef)
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Efter varje uppdrag är det meningen att konsulten ska få en respons, en utvärdering av
hur det har gått och vad kundföretaget har tyckt. Denna feedback tror Konsultchefen
är mycket viktig, det är en del av samhörigheten, att veta vad som händer och känna
att man hör ihop med Poolia. Dock verkar det som om denna feedback föll i glömska
under en period, en konsult berättar hur den vid ett pubmöte tog upp detta med den
nya VD:n, som lovade att detta skulle återinföras.

4.3.3 Utvecklingssamtalen
Så kallade utvecklingssamtal anordnas en gång om året med varje konsult. De hålls
uppe på kontoret och meningen är då att konsult och konsultchef ska gå igenom vad
konsulten tycker om sin situation, sina uppdrag, var den vill komma och hur man ska
göra för att den ska komma dit, förklarar Konsultchefen. Assistenten bokar in tiderna
för dessa möten och innan utvecklingssamtalet skickar Assistenten ut en mall med
frågor som konsulten bör fylla i för att vara förberedd. En gång under året har man
sedan en uppdatering för att se åt vilket håll det lutar, om man följer det man kom
fram till på utvecklingssamtalet. Denna uppföljning brukar klaras av under enklare
former, till exempel när konsultchefen bjuder ut konsulten på lunch. Under en sådan
lunchträff kan det också hända att man talar om mer personliga saker som inte rör
jobbet, säger en konsult.

Alla konsulter är positivt inställda till utvecklingssamtal. Man kan säga hur man vill
ha det, menar en konsult, det är bra. Samma konsult säger att detta är något som
börjat i år, den har inte varit med om det förut. Man kan fråga vad Konsultchefen
tycker man ska göra, förklarar en, få råd och tips. Kanske en gång per halvår vore en
bättre intervall menar någon. En konsult tycker att samtalen är bra och beskriver:

Ip: Jag har varit på ett utvecklingsmöte. De är en gång om året. De skickar massa papper och så går
man igenom. Fast jag gillar inte att förbereda mig. De vill veta vart jag vill komma.
(Intervju; Konsult 3)

En konsult berättar hur den själv tog initiativet till det:

Ip: Jag har varit på ett. Men det var jag som sa. - Nu ska vi ha utvecklingssamtal, sa jag (skratt). Då var
jag kallad till ett på riktigt. Jo, det var jag som tyckte, efter ett uppdrag var slut och innan nästa, ville
jag ha det, innan jag gick lös på nästa. För att de ska veta vad jag vill... Och det uppskattar de också.
Och då fick jag ju det. När kan jag komma sa jag, då eller då?
(Intervju; Konsult 2)

Konsultcheferna måste ha utvecklingssamtal med alla konsulter, klargör en konsult.
Denne förklarar också att det ska bli spännande att se om Poolia har lyckats med det
mål man hade satt upp vid samtalet.

4.3.4 Krav och önskemål
Assistenten medger att en del konsulter har önskemål om sina uppdrag, förutom
själva arbetsuppgifterna. Till exempel kan någon ha åsikter om de andra anställdas
ålder eller vara mindre pigg på att pendla mellan städer för att jobba och kan då
uttrycka en vilja att bara få uppdrag nära staden. Men Assistenten påpekar att
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konsultanställningen innebär att man måste anpassa sig och gå med på en del mindre
angenäma uppdrag. Poolia är oftast medveten om konsulternas önskemål men menar
att de förklarar villkoren för personen, och inte nödvändigtvis gör något åt det.

En konsult har som krav att inte arbeta i städer på för långt avstånd från Malmö och
det accepterar Poolia. Bara i yttersta nödfall har de ringt och frågat om ett uppdrag
längre bort kan gå bra. En annan vill bara arbeta 75 procent och sade det redan från
början, det står i anställningskontraktet. Poolia letar då reda på arbeten där detta
fungerar. Ibland kan de dock höra av sig för att fråga om en heltidstjänst är okej för en
kortare tid.

En konsult tycker att önskemål kan vara outtalade:

Ip: Man kan ju alltid önska men det är svårt naturligtvis. På skämt har vi sagt att jag vill jobba i stan.
Runt om i Malmö, går bra, men Lund eller Trelleborg hade jag nog sagt nej till. Men jag har nog aldrig
kryssat i något sånt. Jag har en känsla av att Konsultchefen vet det ändå.
(Intervju; Konsult 5)

Möjligheten att tacka nej till ett uppdrag finns visserligen, men då innebär det att
konsulten går miste om den ordinarie lönen och kanske får gå uppdragslös en period,
förklarar Assistenten. De flesta konsulter jag har talat med tror nog att det går att
tacka nej till ett uppdrag, men ingen hade hittills gjort det.

En känner det som en väldig frihet att kunna tacka nej till ett uppdrag om den vill, en
möjlighet den dock aldrig har utnyttjat. Och berättar att den också tycker att den kan
ta semester när den vill utan problem, något som visserligen kan bero på att den oftast
vill vara ledig på vår och höst, då belastningen inte är så hög. Däremot är denna
konsult osäker på om de kan ha önskemål på själva arbetsplatsen, själv accepterar den
alla slags uppdrag.

En annan konsult tycker att Poolia har varit väldigt lyhörda när det gäller önskemål
om arbetsuppgifter. Denna har nämligen efterfrågat utmaningar och tycker att Poolia
har kunnat hitta  tillfredsställande uppdrag. Samma konsult säger att den inte sitter
hemma och väntar på att ett nytt uppdrag ska dyka upp. Den ringer istället gärna till
kontoret och frågar och driver på: Här hemma kan jag ju inte vara, nu får ni hitta
något! (Intervju; Konsult 2)

4.4 Human Relations - aktiviteter och förmåner

4.4.1 Konsultträffar
Assistenten beskriver hur konsultträffar är aktiviteter och informationsmöten som
arrangeras en gång i månaden. Det är Assistenten som tillsammans med andra
assistenter anordnar allt ifrån salsakvällar och middagar till bio och
utvärderingstillfällen. Ett schema med de planerade aktiviteterna skickas ut i början
på varje termin och allt eftersom kommer sedan ytterligare information och
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uppmuntran till deltagande och anmälan. Aktiviteterna äger många gånger rum på
Poolias kontor och är alltid belagda till kvällstid och aldrig till helger, eftersom man
inte vill att de ska inkräkta för mycket på privatlivet. (Intervju; Assistent)

I informationsbroschyren: Vi behöver hjälp! beskrivs hur Poolia ordnar många
konsultträffar och utbildningar. Assistenter förklarar hur de gärna organiserar olika
aktiviteter och att det är vissa konsulter som alltid dyker upp. Ibland beställer man
upp mat och vin till kontoret. Går man istället ut och äter betalar företaget även då,
säger en konsult.

Hur ofta konsultträffarna äger rum vet inte många av konsulterna, kanske en gång i
månaden svarar en, varannan månad säger en annan, fyra gånger om året tror en
tredje. De ordnar mycket, säger en konsult:

Ip: Vill man, och har tid, kan man gå på hur mycket som helst.
(Intervju; Konsult 7)

En konsult tycker det är viktigt att gå på dessa träffar, då träffar man ju andra med
samma uppdrag och uppgifter och personer man har lärt känna. Man pratar med alla,
fast man är i olika ålder och av olika kön, hävdar en. De flesta tycker det är trevligt
och viktigt med dessa aktiviteter; charmanta uppslag och glada överraskningar, som
en konsult uttrycker det. Någon tycker att konsultträffarna är viktiga men är skeptisk
till om de passar alla:

Ip: Konsultträffar har vi ju, men beror på vilken fas i livet man är i. Jag har familj och är inte
intresserad av dessa träffar enbart för det sociala. Utan mer, nyheter - skattemässiga, eller annat som
berör mitt arbete. Även utbildning - fortbildning, ja. Diskussionsgrupper och sådant. Den
kommunikationen kan man ha mer.
(Intervju; Konsult 5)

Även tidpunkten för träffarna fungerar inte alltid:

Ip: Allt ligger ju på kvällstid. Har man familj kan det vara svårt att komma ifrån. Men Poolia förlorar ju
intäkter då. Men för kunden spelar det nog ingen roll om man är borta en halv dag. De såg ut som de
tog det till sig (Poolia) men än så länge har det inte hänt något. Kurser är också på kvällstid. Vi står för
tiden och Poolia betalar.
(Intervju; Konsult 5)

Konferenser är inte konsulterna med på, de ligger ju på dagtid, menar Assistenten. En
konsult förklarar att den inte skulle vilja vara med även om det gick att ordna. Vill
man veta något tar man reda på det själv, tycker den. Konferenser anser den bara vara
bortkastad tid.

En konsultträff var dock mer som en konferens, tycker någon. Då delades konsulterna
in i grupper som skulle lösa visa uppgifter. En slags utvärdering, beskriver en annan
det som.
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4.4.2 Utbildningar
Utbildningar ordnas på kvällstid och är till för att konsulterna ska kunna få vidare
kunskaper inom sitt arbetsområde eller bara till att inspirera dem som personer:

Ip: Till exempel vad behöver du för att lyfta dig ett snäpp. Eller, vad är du intresserad av. Kan vara
någon som är intresserad av att sy, vad vet jag! Bara det utvecklar dem som individer så.
(Intervju; Konsultchef)

En konsult berättar att Poolia anordnar så kallade seminarieträffar cirka två gånger om
året. Det kan då vara en revisor som kommer och berättar, som en slags utbildning.

4.4.3 Födelsedagskort
När konsulterna fyller år skickar man från Poolia ut ett handskrivet och personligt
gratulationskort, berättar Assistenten. Ibland kommer vi ut med tårta också, tillägger
Konsultchefen, beroende på om vi har möjlighet.

De flesta konsulter nämner dessa födelsedagskort när jag frågar om födelsedagar,
även om en del inte först tänker på det. Alla tycker det är trevligt eller kul.

En konsult berättar också hur det året innan kommit en avi från posten. Det var Poolia
som skickade påskgodis. I år fick en konsult en T-shirt på posten:

Ip: Jag kan tänka mig att alla fick det (skratt). Det var väl lite småkäckt. Kan jag ha när jag ska måla
huset! skratt.
(Intervju; Konsult 5)

Jag intervjuade de flesta andra konsulter innan påsk, det förklarar att inte fler nämnde
denna present.

4.4.3 Pooliakortet
Poolias förmånskort syftar till att skapa samhörighet och ge bra erbjudanden på
jobbet. Det kan beskrivas som 99-kortet, menar Konsultchefen.

Ip: Det är väl mest vanlig förmån. Det har egentligen ingenting med Poolia att göra, anknyta, det är mer
en gest.
(Intervju; Konsultchef)

I årets första nummer av personaltidningen presenteras Pooliakortet med käcka
påståenden att dessa erbjudanden gör att ”alla ska få ut ännu mer av sin fritid och göra
ännu mer av sin vardag”. (Personaltidningen Poolarn)

Det är precis som på alla andra företag, säger en konsult, som tror att det är för att
man inte ska känna sig annorlunda än andra företag. Många tycker det är bra men är
ännu inte särskilt insatta i vad det innebär.

Ip: Vi fick nått Pooliakortet också, med lite rabatter. Men jag har inte kollat så noga, de sa att det var
rätt invecklat...
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4.4.5 Jul- och sommarfest
Julfesten hölls senast på Citadellet i Malmö. Alla anställda på Malmö Syd var
inbjudna. Då är det gående bord utan placering som gäller. Assistenten förklarar hur
de från kontoret försökte blanda upp sig och inte sitta tillsammans. Hon uppfattar det
som om konsulter i olika affärsområden oftast sitter ihop, men menar att det ändå
blev mer blandat och mingel än vad hon förväntat sig, trots den stora åldersskillnaden
mellan många konsulter.

En konsult förklarar hur man på julfester och andra träffar talar med konsulter från
andra affärsområden. Alla blandar sig, menar flera. En konsult tycker det är bra att de
inte var placering för då kunde de sätta sig bredvid dem de kände och saknade, men
inte hade träffat på länge. En del konsulter tycker det är kul att träffa konsulter från
andra affärsområden. Någon tyckte att julfesten blev lite stel, för folk som inte kände
varandra hade svårare att prata. Fler vinflaskor på borden kunde ha varit en lösning,
menade denna konsult. Sommarfesten förra året innebar att man över en dag åkte till
Tomelilla Sommarland och konsulterna kunde ta med familj eller vänner.

4.4.6 Billigare medlemskap till träningslokal
Poolia erbjuder alla konsulter att köpa billigare medlemskap till en träningslokal i
Malmö. De flesta konsulter tror att det är för att de ska ha samma förmåner som
många andra företag, kanske att de är en slags policy. Välbefinnande menar en del är
orsaken, att konsulterna ska må bra och vara sjuka mindre, det tjänar ju även Poolia
på, menar någon. Kanske ska det även bidra till gemenskapen, tror en annan konsult:

Ip: ...Det är väl bra. Det är väl för att folk ska vara sjuka mindre...(skratt) Kanske också känna
samhörighet. Man träffas väl där. Jag vet inte. Jag går inte dit.
 (Intervju; Konsult 7)

Flera av konsulterna påpekar att just denna träningslokal är dyr:

Ip: Det är ett av de dyraste ställena i varje fall. Så om jag köper ett med rabatt där, blir det dyrare än på
ett annat ställe.

En konsult är inte alls nöjd med systemet:

Ip: Det vore mycket bättre om man fick en peng som man fick utnyttja hur man ville. Jag tycker idén är
befängd att de knyter det till ett speciellt ställe. Jag är inte intresserad av det, och då blir det att man
inte gör någonting. Kanske golf eller Friskis eller något... Men att man får välja vad man vill och visar
upp kvitton. (Intervju; Konsult 5)

4.4.8 Belöningar
Poolia kan skicka ut varierande former av belöningar om kundföretagets betyg om
konsulten varit extra bra eller uppdraget har blivit förlängt. De som hade fått det
någon gång och berättade om det för mig var alla positivt inställda. En konsult fick en
blomstercheck efter ett uppdrag, för att kundföretaget hade varit så nöjda och gett så
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bra vitsord. Det kom som en överraskning berättar konsulten; ”jag blev jätteglad”. En
annan konsult berättar om sin belöning, som den tror är standard för företaget:

Ip: Nån gång har jag fått biobiljetter, när jag varit duktig. Alla får nog sin beskärda del, men inte på en
gång.
(Intervju; Konsult 5)

4.5 Organisationsstruktur - tillhörighet och företagskultur
Företaget kallar alla, både de som arbetar på innesidan på kontoret, och konsulterna,
för anställda. De gör ingen skillnad per definition. Det verkar finnas en djup känsla
för moderföretaget och konsulterna inbegrips i gemenskapen:

Ip: Ja, vi är ju Poolia! De är Poolianer (ler), de är anställda av oss...
(Intervju; Konsultchef)

Konsulterna känner sig nog välkomna att komma upp på kontoret tror Konsultchefen,
men menar att de sällan har tid att komma dit. Man är igenkänd på kontoret menar
många av konsulterna. En säger att den känner sig hemma på kontoret. En annan
menar att det går bra att gå upp dit om man har något att prata om. Jag är där på
besök, betonar en konsult. Receptionisten känner igen de flesta, henne hejar man på.
Men en konsult menar att de byts ut så ofta att det alltid är någon ny.

4.5.1 Vikten av delaktighet
Konsulterna är företagets främsta resurs eftersom de både är anställd personal och
samtidigt den vara företaget säljer. Denna kombination är man medveten om och
assistenten förklarar hur viktigt det därför är att konsulterna är med i gemenskapen
och får all relevant fakta:

Ip: Det spelar ingen roll vad vi gör härinne egentligen för går konsulten ut och gör ett bra jobb så får
kunden ett bra intryck. De är som ambassadörer för Poolia. Därför är det viktigt att de känner sig
delaktiga och får information om vad som händer.
(Intervju; Assistent)

4.5.2 Känslan för kundföretaget
Konsultchefen förklarar att samtidigt som de tycker det är bra att konsulterna känner
sig hemma hos kunden, vill de inte att de ska känna att de tillhör kunden. Däremot
ska de ta ett stort ansvar gentemot kunden.

När de är ute och arbetar:

Ip: ... så vill jag att de ska göra det i en... Poolia-overall, höll jag på att säga, men Poolia i pannan. Vi
vill att de ska utföra ett jobb för kunden men på Poolias sätt. Det är viktigt.
(Intervju; Konsultchef)

De flesta konsulter tycker det är normalt att de inte får vara med på alla aktiviteter på
kundföretaget:
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Ip: Det är inget konstigt med det. För jag är ju inte anställd hos dem, jag är ju anställd hos Poolia.
(Intervju; Konsult 1)

4.5.3 Känslan för Poolia
Assistenten berättar att de konsulter hon har kontakt med tycker om Poolia och är
nöjda, men hon påpekar att hon oftast bara får höra det som är bra. Det dåliga får hon
reda på först när det är för sent, när personen redan har bestämt sig för att sluta.
”Varför berättade den inte det innan?” kan jag tänka då, berättar Assistenten.

Poolia har gjort en utvärdering av hur konsulterna känner för Poolia och
samhörigheten är ganska hög i dagsläget. Konsultchefen tror också att de flesta
verkligen känner sig som Pooliaanställda. Detta bekräftas också av de flesta
konsulterna. En av konsulterna förklarar dock att det i början inte kändes så, men
efterhand som den deltog i olika aktiviteter blev känslan starkare. En konsult håller
inte med:

Ip: Jag upplever det inte som att jag har en anställning, det gör jag faktiskt inte. Jag representerar
Poolia ute hos deras kunder, är en annan lämpligare term, ja.
(Intervju; Konsult 6)

Det är viktigt, poängterar både Konsultchefen och Assistenten, att alla är medvetna
om Poolias identitet:

Ip: Att jag verkligen, inte bara jag, utan alla, vi måste... vi jobbar jättemycket på det här - Vad innebär
det att vara Poolian? Vad vill vi, vilka värderingar har vi, hur ska man bete sig? Att vissa saker kanske
är naturliga men vissa saker kanske inte är naturliga.
(Intervju; Konsultchef)

Alla konsulter tror att Poolia tycker det är viktigt att de känner sig som
Pooliaanställda. Dock svarar en konsult att Poolia visserligen säger att det är så, men
att hur viktigt de egentligen tycker att det är går inte att veta. När jag frågar om vad
Poolia gör för gemenskapen nämner de flesta konsultträffarna.

Konsultchefen berättar att de har startat ett introduktionsprogram för nyanställda, som
bara hunnit tillämpas en gång. Här går man igenom mer än bara ren fakta om
företaget, såsom betydelser och värderingar, vad Poolia är. Denna aktivitet hörde jag
ingen annan berätta om, förmodligen för att det är en sådan ny företeelse och de jag
intervjuade hade redan arbetat minst ett halvår på Poolia.
Även själva arbetssättet och mentaliteten är en del av Pooliaandan:

Ip: När vi anställer...  är det ju jättenoga det här att vi går igenom att vad det innebär. Det är inte bara
hur det är att vara Poolian utan också även, vad ska man säga, vad det innebär att jobba som konsult är
ju viktigt att förmedla. Passar det dig... trivs du med att vara flexibel, trivs du med att träffa mycket
människor, trivs du med att... aldrig vara längre än ett år på ett uppdrag, och då har du varit där väldigt
länge? Det måste man ju tänka på. Är det något för mig?
(Intervju; Konsultchef)
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En konsult säger att Poolia aldrig har gått igenom vad det innebär att arbeta som
konsult och heller inte ställt krav på hur man ska vara.

Att vara flitig och ärlig är ett motto Poolia vill att konsulterna ska arbeta efter. Regler
som att inte maila på arbetstid eller ha långa privata telefonsamtal omtalas sällan, men
finns där som självklarheter. För vissa konsulter verkade detta mycket viktigt:

Ip: Man ska göra nytta för tiden. Har man ingenting att göra går man hem.
(Intervju, Konsult 1)

Samma person berättar också att den varje gång frågar om lov för att använda faxen
och sända in sin tidrapport. Även om inte någon sådan önskan har uttalats från
Poolias sida. En annan konsult beskriver dessa självklarheter som ”frihet under
ansvar”. En tredje beskriver det som ett naturligt ansvar, ”både mot Poolia, det
tillfälliga företaget och mig själv”.

4.5.4 Företagskultur
Konsultchefen beskriver Poolia som ett typiskt svenskt företag, med en svensk
mentalitet och ett svensk sätt att bedriva verksamheten på. Organisationen känns platt,
väldigt platt och mänsklig, han betonar:

Ip: Det här är en fantastisk mänsklig organisation det har jag känt från första början. Det är en värme
och en glädje, när man kommer hit.
(Intervju; Konsultchef)

I Poolias informationsbroschyr för att locka nya konsulter beskrivs Poolia som ett
personligt företag, som tar väl hand om sin personal. Man lockar med många olika
aktiviteter som ska hålla ihop de anställda, ”fast de är ute på uppdrag hos olika
kunder”. (Broschyr; Vi behöver hjälp! - Poolia)

En del av konsulterna säger också att de känner det som att Poolia inte är riktigt som
andra företag i samma bransch, med en positiv betoning. ”Lite annorlunda”,
”personligt” och ”som riktiga människor, som man får en mänsklig kontakt med” var
uttryck företaget beskrevs med. En konsult beskrev det mycket positivt:

Ip: De känner jag som en enda stor familj. (Intervju; Konsult 2)

En upplever det som om Poolia är måna om att konsulterna behåller och stödjer sina
specifika egenskaper:

Ip: Jag upplever det som det finns stort utrymme för personlighet. Inte stöpas i någon Manpower-form.
(Intervju; Konsult 2)

4.5.5 Arbetskamrater
Som ny på Poolia kan det ta ett tag innan man träffar alla andra konsulter. Det är vid
tillfällen som konsultträffar och utbildningar det finns möjlighet till gemenskap, och
det kan dröja upp till en månad innan någon sådant händer, förklarar konsultchefen.
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Både konsultchefen och assistenten tror att konsulterna ser både andra konsulter och
anställda på kundföretaget som sina arbetskamrater:

Ip: De ser ju sina Poolianer som kolleger, men de får ju tätt samarbete, fram för allt på längre uppehåll,
så blir det ju så att du kommer väldigt nära det företaget fram för allt om man blir väl mottagen och
alltså ”känns som en i gänget”. Det kan ju vara så att över julen är du på två julfester, du är på Poolias
och du är på kundens och så vidare och så vidare. Och vissa har ju fått oerhört fina avskedspresenter
och nästan fester...
(Intervju; Konsultchef)

Ip: Vissa av de konsulterna som vi har är ute ett och ett halvt år på ett företag och givetvis känner de då
att; detta är mina arbetskamrater och samtidigt då vi har konsultträffar en gång i månaden känner de att
det är intressant att prata med andra Pooliaanställda att så här är deras erfarenhet. Jag tror nog att man
kan bli lite kluven; ja men det här är mina kollegor, fast de också. På ett annat vis.
(Intervju; Assistent)

Konsultchefen vet att vissa av konsulterna umgås lite privat och har som ett eget
informellt kontaktnät. En konsult säger att den känner en gemenskap med de anställda
på kundföretaget, men de umgås inte privat, inte heller med konsulterna på Poolia.
Denna person tror dock att det inte är någon skillnad mot andra företag och säger sig
aldrig ha träffat kolleger privat. En konsult beskriver det som om man har två sorters
kolleger; den första sorten på uppdraget ute hos kundföretaget och konsulterna på
Poolia som är den andra sorten. En annan konsult säger:

Ip: Jag träffar arbetskamrater på dagarna. På kvällarna får jag träffa konsulter.
(Intervju; Konsult 7)

En konsult känner det som om den varken har kolleger eller relationer till någon.
Medan en annan konsult menar att den inte har någon relation till de andra
konsulterna. På frågan: Hur känner du för konsulterna på Poolia, blev svaret:

Ip: Ingenting. Jag har ingen nära relation till andra konsulter. Om man inte råkar vara på samma arbetsplats
eller konsultträff. Men det blir ju inte som arbetskompisar. Jag skulle nog faktiskt vilja att det var så, men så
kan det inte bli. Man är ju på så olika ställen. Träffas bara en gång i månaden. Det är många som slutar och
många nya som börjar, så man lär aldrig känna varandra mer, på samma sätt. (Intervju, Konsult 4)

4.5.6 Poolianer
Poolian är ett uttryck jag för första gången hörde under intervjun med Konsultchefen.
Han använder benämningen Poolianer som en självklarhet, för honom har det blivit
ett vanligt namn för de anställda på Poolia. För de andra jag intervjuade fanns ordet
inte lika naturligt. Alla hade hört talas om det och en del använde det någon gång
ibland. Någon trodde det var mer som ett skämt, men de flesta ansåg att det hade
myntats för att de anställda ska känna samhörighet. Några av konsulterna tyckte
benämningen var löjlig och lite överdriven. På frågan om konsulten brukar använda
namnet om sig själv, blev svaret:

Ip: Definitivt inte. Jag tycker det är fullständigt vansinnigt. Det är någon form av livsstil eller sätt att
vara, något sådant. Jag respekterar väldigt mycket, verkligen väldigt mycket. Jag är inte bara mig själv



36

när jag är ute, utan ännu mer när jag är anställd av någon, så måste jag visa den respekten gentemot det
företaget. Men att därifrån till... vad var det du sa, Poolianer... nej, nej nej.
(Intervju; Konsult 7)

4.5.7 Chefens roll
Konsultchefen beskriver sin tjänst som personalansvarig och kundansvarig. Detta
innebär enligt honom själv ett brett spektra, alltifrån att intervjua nya konsulter och
läsa CV:n till att träffa ekonomidirektören på kundföretag för att till exempel få reda
på deras behov. Konsultchefen har ansvar för 25-35 konsulter, något han tycker är
gränsen för att klara av den kommunikation som krävs av honom.

Till Konsultchefen vänder sig konsulterna när de har personliga frågor eller
diskussioner kring uppdrag, menar Konsultchefen. Dessutom håller jag i
utvecklingssamtalen, förklarar han. Konsulterna kan ringa till Konsultchefen om de
till exempel känner sig illa behandlade på arbetsplatsen, om något har gått fel eller
tvärtom, om något har gått extremt bra.

Många konsulter menar att det är Konsultchefen de skulle ringa till om de har
problem:

Ip: Om jag inte trivs på min arbetsplats talar jag med Konsultchefen. Det fick man reda på i början; att
man inte skulle vara rädd för att ringa. Och det känns det som. - Det skulle jag inte dra mig för. Men
det har inte hänt mig.
(Intervju; Konsult 7)

En del menar att de kan ringa Assistenten också. ”Bara någon på kontoret har fått veta
vad jag tycker kan de sedan fördela vem som ska ta sig an det”, menar en konsult.

De flesta beskriver att utvecklingssamtalen och kommunikationen om uppdragen, hör
till Konsultchefens uppgifter, och därför är det denne de ringer med frågor eller annat
som rör detta. Vid problem på arbetsplatsen försöker de flesta konsulter tala med
någon där, löser det sig inte, tar de kontakt med Konsultchefen. En konsult förklarar
hur Konsultchefen vid ett sådant tillfälle åkte ut till arbetsplatsen och ” gjorde väldigt
bra ifrån sig”. (Intervju; Konsult 6)

En konsult förklarar att Konsultchefen nog lär känna de olika konsulterna och känner
på sig hur ofta han bör ringa. Ibland kan det gå tre, fyra månader utan att de hörs av,
menar samma konsult, vill man något kan man ringa, och konsultchefen ringer aldrig
utan anledning. En del konsulter tror att kontakten mellan kontoret och konsulterna
ser olika ut och sker olika ofta, beroende på konsulten. De menar att kontoret försöker
lära känna varje konsult och anpassa kommunikationen därefter. En konsult upplever
ett viktigt slags samspel mellan sig och konsultchefen, där konsultchefen bland annat
vet vad konsulten har för ambitioner och önskemål. Därför vet konsultchefen också
vem som passar för ett visst uppdrag.

Konsultchefen tror inte att han är tillgänglig tillräckligt mycket, det fick han bland
annat höra på utvärderings-konsultträffen. Han förklarar att han med den breda rollen
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han har omöjligt kan vara tillgänglig så mycket som vissa vill. Men han förstår gott
deras önskemål, men menar att de också måste förstå honom och därför bör mötas på
mitten i en kompromiss. En av de konsulter jag har talat med tycker att Konsultchefen
har varit svår att nå och ibland har missat att ringa tillbaka. Konsulten tror nog att det
berodde på tidsbrist att kommunikationen brast.

Assistenten tror att Konsultchefen har mer kontakt med konsulterna i början av ett
uppdrag. Konsultchefen beskriver att han måste höra av sig minst varje gång ett
uppdrag har börjat och stämma av att allt fungerar. Då åker han oftast ut till
arbetsplatsen, ibland kan han ringa om han har bra kontakt med konsulten.
Konsultluncher har Konsultchefen varje eller varannan månad.

Konsultchefen beskriver sig helst som konsulternas chef, eftersom han leder dem,
men inte hinner med att utveckla dem, som till exempel en mentor gör. Ledare kan
han också beskriva sig som för han är inte den bestämmande slags chefen.

Ibland kan Konsultchefen behöva åka ut och till exempel förklara för ett kundföretag
att några av deras anställda har svårt att ta emot konsulter. Då måste kunden ta sitt
ansvar också, vilket de oftast gör på ett bra sätt, säger Konsultchefen.

4.5.8 Assistentens roll
Assistenten kan på många sätt beskrivas som en lillchef då hon har tagit över en del
av de uppgifter konsultchefen skulle kunna göra. De har delat arbetet mellan sig.
Assistenten kontrollerar fakturor och kan då ha kontakt med kunden.  Det är också
hon som, ibland tillsammans med andra affärsområdes-assistenter, skriver de olika
informationsbrev som skickas ut till konsulterna. Assistenten har hand om löpande
frågor, som tidrapportering, tidpunkter för olika konsultträffar och diverse
utbildningar. Dessutom kan Assistenten ha hand om den allmänna kontakten och höra
efter att allt går bra.

Assistenten beskriver att hon vet hur det är att vara konsult, eftersom hon själv har
jobbat som det under en kortare tid. Vidare förklarar hon att man kan arbeta som
assistent inom de flesta affärsområden eftersom arbetet är ganska lika.

Assistenten har med sina uppgifter, ansvar för alla konsulter inom affärsområdet
Ekonomi, det vill säga de konsulter som de tre konsultcheferna delar på. Och hon
förklarar att hon har kontroll på allihopa. Assistenten talar ofta med konsulterna när
deras konsultchef inte är inne, då kopplas de automatiskt till Assistenten. Men hon
träffar inte Konsulterna i samma utsträckning eftersom hon sällan är med när
konsultchefen åker ut till arbetsplatsen för att hälsa på. Men hon följer gärna med ut
på kundbesök för att ”få ett ansikte till människor man talar med”.

Oftast träffar hon konsulterna på konsultträffarna, en gång i månaden, eller om
konsulterna av någon anledning kommer upp på kontoret.
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Den mesta kontakten sker via telefon. En del konsulter anser att det oftast är kontoret
som ringer dem, medan andra tycker att det är ungefär jämnt mellan konsult och
kontor. En konsult menar att kontakten med Assistenten är tätare än med övriga
kontoret. När tidrapporterna till exempel ska in kan Assistenten ringa runt till
konsulterna. Ibland ringer hon bara för att höra hur det är:

Ip: Oftast har man nått ärende varannan vecka eller så och då är det kul att prata lite. Kolla att allt är
bra. Det kan vara något som framkommit i de här enkäterna vi har gjort. Vi vill verkligen ha den här
kontakten. För dem är det jätteviktigt, vi kanske inte tänker på det här inne men att de sitter oftast som
ensam ute på företaget. Vi bryr oss om hur det går och var man är.
(Intervju; Assistent)

En konsult beskriver Assistenten som den som fixar, donar och är värdinna på många
av konsultträffarna. Däremot vet Konsulten inte om det är Assistentens uppgift att ta
emot kritik och problem.

4.6 Dubbel roll - både personal och produkt
Konsulterna på Poolia innehar en dubbel roll eftersom de både är anställd personal på
Poolia och samtidigt utgör den produkt företaget säljer. Detta är dock inte något
konsulterna verkar fundera särskilt mycket över; det var i varje fall ingenting de
kommenterade under intervjun.

Konsultchefen beskriver konsulternas uppgift som att de inte ska skapa någonting åt
kunden, utan däremot ska de bemanna en tjänst som finns, ett behov som finns och
som ingår i organisationen på kundföretaget.

En konsult beskriver det med orden:

Ip: Jag är nog en produkt, det tror jag nog. Ett paket som utför vissa tjänster.  (Intervju; Konsult 2)

Samma konsult tycker att utmaningarna är det som är spännande med konsultjobbet:

Ip: Det är ju det jag vill ha. Det är väl så de säljer mig!
(Intervju; Konsult 2)

Här antyds att både ledning och konsulter ser personer som något som går att sälja.

En annan konsult tycker inte heller att det är något negativt med den dubbla rollen:

Ip: Det känns bra att vara som en produkt som är uthyrd per timme, att vara som en representant för
Poolia.
(Intervju; Konsult 5)

Att betrakta det hela ut Poolias synvinkel hörde inte till vanligheten i detta
resonemang men en konsult förklarade det så här:
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Ip: ...det är en väldigt speciell typ av företag, bemanningsbranschen. Personerna i sig är ju egentligen
handelsvara och personligen tror jag att jag skulle ha svårt att gå ut och sälja människor. Jag betraktar
det inte som slavhandel, men jag måste ju förlita mig på att de jag skickar ut kan sitt jobb.
(Intervju; Konsult 6)

Här talar Konsulten om vikten av att ”produkten” som företaget säljer är
funktionsduglig och samtidigt en människa av kött och blod som har känslor och bör
behandlas på ett speciellt sätt.

Dilemmat att på samma gång vara produkt och person, ställer en del krav på
konsulten:

Ip: ...jag tror verkligen att man bör vara en viss sorts person för att passa som konsult. Man måste
kunna anpassa sig... vara anpassningsbar och flexibel. Man måste kunna låta saker rinna av sig och
snabbt sätta sig in i uppgifter.
(Intervju; Konsult 7)
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5 ANALYS
Jag kommer här med hjälp av de indelningar och teman som de olika teorierna och
modellerna förespråkar, förklara hur internkommunikationen på Poolia ser ut.
Undersökningen av hur konsulter och kontorsanställda upplever och beskriver
kommunikationen på Poolia är kvalitativ. Det innebär att analysen fokuserar på att
beskriva förekomsten av åsikter och eventuellt komma med förklaringar till
uppkomsten av dessa (Högström m.fl., 1999).

En del av de frågor jag ställde mig i teoriavsnittet gällande Poolia kan läsaren själv
enkelt se svaret på, efter att ha läst resultatdelen. Andra frågor är dock mer
komplicerade, eftersom svaret inte uttryckligen står i resultatet. Kvale (1997)
beskriver hur det i en kvalitativ forskningsintervju är nödvändigt att lyssna både till
det som uttalas direkt och det som sägs mellan raderna. Detta innebär att jag som
forskare får försöka utläsa antydningar och nyanser som jag kan konstatera efter att ha
genomfört och flertalet gånger läst igenom och studerat intervjuerna. Det kan handla
om små detaljer eller underliggande meningar som jag inte har kunnat presentera i
resultatet, dels på grund av utrymme, det skulle bli alldeles för omfattande för läsaren
att ta del av och dels för att det kan vara enskilda åsikter och uttalanden som
ensamma inte har någon mening, men tillsammans skapar en förståelse för en sak.
Detta gör att analysen dels kommer att bygga på informationen från resultatdelen och
dels annan fakta som inte står där direkt.

Jag har efterhand märkt att det verkar som om en del intervjupersoner har olika
åsikter om till exempel hur ofta en företeelse inträffar eller om en aktivitet
överhuvudtaget existerar. Detta tror jag dock inte är en indikation på att någon far
med osanning eller medvetet överdriver. Istället menar jag att detta beror på vilken
roll en person har, eller vad en person uppfattar. Till exempel tror jag att Assistenten,
som har till uppgift att anordna aktiviteter och organisera utskick, uppmärksammar
dessa på ett annorlunda sätt än Konsultchefen som har andra åtaganden, och
konsulterna som har fullt upp med sitt arbete och vardagsliv parallellt. Denna
subjektivitet innebär förmodligen att en person kan uppfatta det som att exempelvis
ett utskick kommer med en viss regelbundenhet, medan en annan person inte alls
lägger märke till detta.

Nedan kommer jag att analysera kommunikationen på Poolia efter indelningen som
modellen ”Faktorer som påverkar kommunikationsmönster” föreslår inklusive de av
mig gjorda tilläggen.
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5.1 Informationsteknik

5.1.1 Olika medier
På Poolia beskrivs telefonen som det avgjort vanligaste använda mediet för kontakt
mellan kontor och konsulter. Via telefon ringer Konsultchefen för att berätta om olika
uppdrag och höra efter hur det går för konsulterna. Assistenten använder också
telefonen för att småprata med konsulterna och även för att påminna om tidrapporter
och fråga om konsulterna vill vara med på olika aktiviteter. Konsulterna kan ringa
kontoret för att tala om problem eller för att fråga om saker. Någon kontakt mellan
olika konsulter är inte särskilt vanlig hos de personer jag intervjuade, men när det
inträffar använder man sig av telefon. Telefonen beskrivs som ett personligt medium
eftersom man där kan höra röster. Dock menar en del att det känns ändå bättre att
träffas personligen och vid mer allvarliga diskussioner verkar detta vara normen.
Telefonkontakten förklaras inte som regelbunden utan snarare när det handlar om
något speciellt ärende. De flesta verkar nöjda även om det inte skulle skada om
kontoret hörde av sig lite oftare.

Traditionella brev är ett medium som mestadels brukas av Assistenten för olika
utskick till konsulterna. Information om olika aktiviteter sker så, likaså
födelsedagskort och personliga belöningar. Personaltidningen och ekonomisk
information skickas även den brevledes. Alla dessa brev, både massutskick och mer
personliga, talas det positivt om. Man läser och tar del av alla brev och anser att de
kommer lagom ofta och innehåller lagom mycket information.

Elektroniska brev (e-mail) används inte i någon större utsträckning, ännu.
Konsulterna har olika uppfattning om i vilken utsträckning mail används, en del
tycker de får mycket information dit, mailar in sin tidrapport och kollar av sin adress
då och då, andra vet inte ens hur man använder det. Kunskapen om och attityden till
e-mail är olika; kontoret och vissa av konsulterna vill att det tillämpas oftare.
Problemet är att konsulterna oftast har minst en annan e-mailadress att hålla reda på
varför det kan betraktas som extra jobb att även kontrollera den på Poolia.

Fax säger sig Poolia använda endast då vissa av konsulterna faxar in sina tidrapporter.
Fax beskrivs med neutralt tal, ingen är varken begeistrad eller negativt inställd till
detta medium. Någon anslagstavla, eller förslagslåda för konsulterna verkar inte
finnas, men är heller ingenting som någon säger sig sakna. Vill man något, säger man
till direkt, utan krusiduller.

Poolia har visserligen en hemsida men ingen av konsulterna menar att de använder sig
av den i någon större utsträckning, även om de flesta vet om att en sådan finns. Något
direkt diskussionsforum hörde jag heller ingen berätta om. De som hade varit inne på
hemsidan beskriver den utan större entusiasm, det verkar inte som den fyller någon
större funktion för konsulterna. Även om konsulterna inte har mycket kontakt med
varandra var det ingen som uttryckte direkt saknad av just ett diskussionsforum.
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Det som verkar styra Poolias uppfattning och val av olika medier är dels deras
innehåll; om de förmedlar engagerande och lättillgänglig information. Dels graden av
personlighet, det Moberg (1997) kallar symbolvärde, eftersom både telefon och
verkliga möten, liksom handskrivna födelsedagskort beskrivs positivt. Själva
funktionen, det vill säga möjligheten att fort och praktiskt nå ut med information,
vilket är fallet med e-mail, tilltalar kontoret även om de är medvetna om att detta
innebär ett mindre personligt medium.

5.1.2 Personaltidning
Personaltidningen verkar vara ett av de sätt konsulterna får information om
verksamheten och då främst det som gäller hela Poolia. Ingen beskriver det som
nödvändig fakta utan snarare sådant man bör veta eller är nyfiken på. Tidningen
verkar rikta sig enbart till anställda på Poolia och kan därför, som Remstrand (1992)
förespråkar, sägas vara anpassad till denna enda målgrupp. I motsats till vad
Österberg (1992) anser, tycker inte konsulterna att tidningen varken behöver komma
ut oftare eller att en lokal del är nödvändig, sådan information får de reda på annat
vis, menar de. Ingen av konsulterna känner sig manade att skriva in till tidningen för
att berätta något, även om detta är en möjlighet, menar Assistenten. Ärliga artiklar
och information om vad som eventuellt har gått fel i verksamheten förekommer heller
inte i personaltidningen.

Det faktum att Poolias personaltidning verkar tilltala de anställda trots att den inte
följer någon av Österbergs rekommendationer om lokaldel, tätare utgivning och
utrymme för kritiska och mindre positiva meddelanden tror jag kan ha flera orsaker.
Dels verkar det som om denna slags information kommer de anställda till dels på
annat vis, till exempel genom konsultträffar, och dels kanske de inte känner samma
behov av information om företagets verksamhet, eftersom de många gånger istället
kan vara mycket engagerade i det tillfälliga kundföretaget.

5.1.3 Tvåvägskommunikation
Den konsultträff som antog formen av en utvärdering, skulle man kunna beskriva som
den typiska tvåvägskommunikation, som Högström m.fl. (1999) propagerar för, där
företaget vill lyssna på de anställda, ta del av deras åsikter och få veta hur de bör
anpassa verksamheten för att båda parter; kontor och konsulter, ska vara nöjda. Denna
kommunikation var något Poolia uppmuntrade de anställda till och man ville att de
skulle vara ärliga i sina svar.

Även den utvärdering som några av konsulterna nämner och som ska äga rum efter
varje uppdrag, är en slags tvåvägskommunikation. Denna feedback från konsulterna
är dock något som beskrivs som oregelbunden. Om det beror på att man hade problem
med att implementera systemet eller om konsulterna uppfattar det olika, är dock svårt
att säga.

Några konsulter menar att Poolia är lyhörda för önskemål och ibland anpassar
uppdragen efter den specifika konsultens vädjan. Konsultchefen menar att konsulterna
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alltid kan ringa för att påtala fel eller berätta om problem. Konsulterna säger sig
uppleva en ganska fri kontakt där man verkligen ringer om och när man vill. De
klagomål eller förslag konsulterna har berättat att de har framfört beskriver de oftast
som att de mottogs väl, även om det inte alltid har fått en direkt effekt. Av det jag har
fått höra vill jag dra slutsatsen att tvåvägskommunikationen mellan konsulter och
kontor verkligen är äkta och upplevs så av båda parter, vilket Palm/Windahl
(1996) påpekar är så betydande.

Jag uppfattar det som att det både är kontoret och konsulterna som på olika sätt och
beroende på situationen, ställer krav på en tvåvägskommunikation. Frågan är dock om
den långsiktiga relation som tvåvägskommunikationen kräver, är möjlig på ett
bemanningsföretag? Här är omsättningen på anställda mycket hög, konsulterna
stannar oftast inte längre än två till tre år. Hur ska företaget då kunna få tillstånd den
trygga grund och långtgående dialog som beskrivs som bäst för båda parterna. Kanske
måste just bemanningsföretaget söka sig andra lösningar för att nå förståelse mellan
anställda och ledning?

5.1.4 Möjligheten att påverka
De anställda på Poolia beskriver att möjligheten att tacka nej till uppdrag alltid finns,
däremot är det ingen som har utnyttjat det. Men konsulterna menar att bara vetskapen
om det ger dem en känsla av frihet och förmåga att själva bestämma över arbetet.

Utvecklingsamtalen beskrivs enbart positivt av både kontor och konsulter. Vid dessa
tillfällen uppkommer en dialog mellan konsultchef och konsult, förklarar man.
Tillsammans diskuteras konsultens nuläge och framtidsintentioner och Konsultchefen
kan uppmuntra till diverse utbildningar för att konsulten ska utvecklas, i sin arbetsroll
men även som person. Möjligheten att påverka tar sig följaktligen form av både
dialog och utbildning, vilket enligt Joelsson m.fl. (1993) borde ge de anställda
känslan av att vara inflytelserika och betydelsefulla.

5.2 Kommunikationsklimat
Kommunikationen på Poolia verkar fungera bra. Det förekommer få missförstånd och
konsulterna säger sig bli bra informerade om det de behöver veta. De flesta tycker att
de får godkänd upplysning om kundföretaget och få har blivit förvånade eller
besvikna på ett uppdrag. I de fall det har inträffat handlar det om att arbetsuppgifterna
inte stämmer med vad som har sagts eller att de ändras alternativt tillkommit
efterhand. Detta är dock något de flesta konsulter tror beror på att kundföretaget har
sagt fel till Poolia. Kontoret verkar också nöjt med kommunikationen. De menar att
de gör så gott de kan för att känna av vad den enskilde konsulten visar för signaler
och säger sig ha för behov gällande informationen.

5.2.1 Human Relations
Konsultträffarna beskrivs som bra tillfällen att träffa andra konsulter, äta och dricka
gott och få olika slags information. Att de alltid är belagda till kvällstid och oftast
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bara fokuserar på att tillgodose sociala behov, får dock lite kritik. De personliga
födelsedagskorten får enbart positiva omnämningar. De beskrivs som en trevlig gest
och ingen anser det vara överdrivet eller inställsamt. Poolia förmånskort som liknar
99-kortet känner inte alla till, i varje fall talar inte alla om det. De flesta anser att det
är en naturlig sak som alla företag har och som därför inte är någon speciellt. Jul- och
sommarfesterna beskrivs som trevliga och relativt lugna. Det är tillfällen då man både
träffar gamla bekanta och talar med nya människor. En viss skepsis mot att de är lite
för stela, tyckte jag mig ana. Möjligheten att köpa billigare medlemskap till en
träningslokal, får inga jublande kommentarer. De flesta av konsulterna utnyttjar det
inte och många påpekar hur dyrt det är. Någon menar att det är fel att Poolia
bestämmer vad konsulterna ska göra och tycker att det vore mer rättvist att själva få
välja aktivitet och sedan redovisa kvitton. De flesta tror att meningen med förmånen
är att kunna erbjuda samma saker som andra företag och även att de anställda ska må
bra och kanske vara sjuka mindre.

5.2.2 Belöningssystem
Endast ett fåtal av konsulterna nämnde för mig de belöningar de hade fått av Poolia.
Antingen berodde det på att resten inte hade fått någon sådan eller också kom de inte
på att berätta detta. De som talade om belöningar tyckte dessa var bra och
uppmuntrande, men det var ingenting de räknade med att få. Någon trodde dock att
alla konsulter skulle få belöning någon gång, att det var normen på Poolia. Varken
Konsultchefen eller Assistenten berättade om belöningarna för mig, kanske är det en
så pass ny företeelse att de inte kom att tänka på det, därför känner jag inte till den
verkliga anledningen till att man brukar detta belöningssystem. Jag förmodar dock att
det främsta syftet är en av de funktioner som Achkenas (1997) beskriver, nämligen att
berömma och visa uppskattning för väl genomfört arbete. Däremot tror jag inte att
belöningarnas funktion ska vara att påpeka för konsulterna hur man vill att de ska
arbeta, därtill används andra förklaringar, till exempel på introduktionsprogram.

5.2.3 Anställdas inställning till verksamheten
Någon utvecklingsplan som Hallström (1989) beskriver, har jag inte hört talas om på
Poolia. En företeelse som liknar detta skulle kunna vara utvärderingsmötet när
konsulterna fick berätta om sina åsikter och tankar om arbetet. Däremot verkar det
inte som att detta möte direkt syftade till att ta reda på de anställdas idéer om hur
verksamheten bör skötas i större skala och detta slags meningsutbyte är ingenting som
förekommer regelbundet.

Frågan är om konsulterna på ett bemanningsföretag kan ha någon uppfattning om den
större verksamheten eftersom de mestadels är ute på uppdrag och då har en begränsad
insyn i organisationen. Konsulterna verkar inbegripna i skötseln av den egna
avdelningen men skulle kanske inte kunna tillföra mycket i ett vidare sammanhang.
Eftersom den utvärderande konsultträffen dock fick så bra kritik av Konsultchefen
och även av en del konsulter borde detta vara något man ska ta tillvara på och om
möjligt se till att de förekommer regelbundet, minst en gång om året.
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5.3 Organisationsstruktur

5.3.1 Tillhörighet - företagskultur - image och profil
Företagskulturen på Poolia kan förstås i de anställdas tal om hur man kommunicerar
menar jag, liksom Strid (1999). Att kontakten är informell och personlig, är alla
överens om. Organisationen känns mänsklig, svensk och platt är några begrepp som
nämns. Vill man något går man upp på kontoret eller ringer helt enkel den man vill
tala med, det existerar inga skarpa hierarkier och företagskulturen verkar vara av
tillåtande karaktär. Även om alla menar att det är lätt att tala om diverse problem,
menar Assistenten att det ibland är just det negativa som inte kommer fram, först när
det är för sent får hon reda på om någon till exempel inte trivs. Detta verkar dock inte
hända särskilt ofta och är kanske oundvikligt då det kan vara en person som faktiskt
inte passar för konsultyrket.

Både Konsultchef, Assistent och en del av konsulterna beskriver det som att
konsulterna är representanter för Poolia. Detta innebär att de bör arbeta flitigt och
uppträda ärligt, men samtidigt gärna personligt och avslappnat, något som dock
verkar vara en outtalad uppfattning. Assistenten och någon av konsulterna menar att
några ord om detta sades vid själva anställningen. Man kan alltså säga att Poolias
profil mot de anställda och konsulternas image av företaget stämmer överens, precis
såsom det förespråkas av Strid (1999).

Konsultchefen berättar att Poolia-identiteten är viktig och måste förmedlas till alla
anställda, själv använder han ofta uttrycket Poolianer. Konsulterna verkar dock inte
ha anammat detta begrepp även om alla medger att de känner sig delaktiga i
gemenskapen och upplever sig som Pooliaanställda.

Vilka som är ens arbetskamrater varierar kraftigt bland konsulterna. Någon anser sig
inte ha några egentliga kolleger alls, medan andra tycker att både de på arbetsplatsen
och andra konsulter kan beskrivas som olika slags kolleger. Konsultchef och
Assistent är medvetna om den kluvenhet detta kan skapa och menar att de olika
aktiviteterna därför är extra viktiga för sammanhållningen.

5.3.2 Konsultchefen och assistentens uppgifter
Som jag beskrev i resultatet kan chefsuppgifterna på Poolia Ekonomi sägas vara
uppdelade mellan Konsultchef och Assistent. Detta gör att följande analys handlar om
både Konsultchefen och Assistentens roller. Jag utgår från den av Högström m.fl.
(1999) utarbetade planen.

Chefen ska beskriva vad medarbetarna ska göra
Innan ett uppdrag börjar ringer Konsultchefen upp konsulten för att berätta vad den
ska ha för arbetsuppgifter på den kommande arbetsplatsen. Konsulterna säger att detta
dock inte alltid är fallet eftersom de uppgifter de får ibland inte stämmer överens med
vad Konsultchefen sa. De tror dock att detta beror på att kundföretaget inte har
specificerat exakt vad de vill ha hjälp med, bara ibland har nog Konsultchefen missat
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att fråga utförligt. Assistenten kan ringa eller skriva till konsulterna för att till
exempel tala om att de ska lämna in tidrapporterna. Denna uppmaning anser
konsulterna fungerar, de får information som är aktuell och tydlig.

Chefen ska motivera personalen
På utvecklingssamtalen är det konsultchefen som motiverar och inspirerar de
anställda genom att tala om hur mycket han tror att de kan utvecklas på ett år och
vilka realistiska mål de kan sätta upp för sig själva. Assistenten har mera hand om den
kortsiktiga och konkreta motivationen i form av belöningar.

Chefen ska inse att medarbetarna är både objektivt och subjektivt kompetenta
Konsultchefen föreslår och anordnar utbildningar för vidareutveckling inom de
ämnen som kan intressera och vara behjälpliga för konsulterna. Jag vet däremot inte
om han har för vana att jämföra olika personers karriärer och visar exempel på hur
man kan avancera, något jag dock tycker verkar vara ett förlegat tillvägagångssätt för
att egga och uppmuntra de anställda och därför ej heller bör användas. Den andra
formen; med mer personliga och stimulerande aktiviteter, anser jag ligger mer i tiden.

Chefen ska se till att personalen gör vad de ska
Konsultchefen har kontakt med både konsulten och kunden, men sägs inte utgöra
någon direkt kontrollerade faktor, istället verkar det som om man litar på att
konsulten gör vad den kan efter bästa förmåga.

Chefen bör vara tillgänglig och synlig
Konsultchefen beskrivs vara mer eller mindre tillgänglig, när man väl får tag i honom
verkar de flesta nöjda med den tid och uppmärksamhet de får. Att Konsultchefen ska
vara synlig är just den annorlunda biten på bemanningsföretag. Visserligen åker
Konsultchefen ut till arbetsplatsen ibland men han har många att besöka och för den
enskilda konsulten blir det därför inte så ofta. Assistenten däremot är oftast tillgänglig
då hennes plats är på kontoret. När en konsult inte får tag i Konsultchefen talar de
istället med henne, vilket de flesta tycker är tillfredsställande.

Att kunna anpassa sitt agerande efter den man för tillfället kommunicerar med och
dessutom sätta sig in i vad den andra tänker och önskar är inte alltid lätt. Detta är
dock något både Konsultchef och Assistent måste klara av i kontakten med
konsulterna. Jag har emellertid inte funnit några problem på detta område. Samtidigt
verkar det som om konsulterna förstår och rättar sig efter det Konsultchefen säger,
vilket borde betyda att denna kommunikation på Poolia fungerar smärtfritt.

5.4 Arbetsuppgifter

5.4.1 Dubbel roll - både personal och produkt
Konsulterna verkar inte nämnvärt påverkade av denna dubbla roll och de som är
medvetna om det uttalar sig mestadels positivt. Konsultchefen och Assistenten
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påpekar att konsultjobbet innebär en påfrestning för den anställde och menar att de
försöker stötta dem så gott det går. Även några av konsulterna antyder att de genom
att både vara produkt och person måste anpassa sig på ett särskilt sätt, dock menar de
inte att det är något negativt. En konsult förklarar att förhållandet innebär att Poolia
måste vara mycket insatt i vad konsulten klarar av för att inga missförstånd, varken
mot kundföretaget eller konsulten själv, ska uppstå.

5.5 Kommunikationskategorier
Här analyseras de olika slags indelningar av kommunikationen som Eriksson (1998)
gjort och som beskrevs i teoridelen. Jag kommer dock att upprepa förklaringarna av
respektive kategori innan jag beskriver deras existens hos just Poolias
internkommunikation.

Den operativa kommunikationen är den information som alla anställda behöver för att
kunna sköta sitt dagliga arbete. På Poolia kan det till exempel handla om konsultens
erhållna fakta om kundföretagens behov och intentioner, tillvägagångssätt vid
sjukdom och redovisandet av arbetstider. Konsulterna verkar mestadels nöjda med
den operativa kommunikationen, med reservation för de ibland bristande
instruktionerna om olika uppdrags arbetsuppgifter. Flera av de anställda liksom
Assistenten berättar hur man som nyanställd på företaget får en så kallad Pooliapärm.
Här finns varierande information samlad och många av konsulterna förklarar att de
skulle titta i denna pärm om det var något allmänt de ville veta.

Nyhetskommunikationen beskriver det senaste som hänt inom organisationen och som
medarbetarna behöver veta för att göra ett bra arbete. Denna slags information tar ofta
också upp vad andra avdelningar har för aktiviteter och berättar om företaget i sin
helhet. På Poolia är personaltidningen och informationen om konsultträffar och olika
utbildningar exempel på denna slags kommunikation. Personaltidningen beskrivs av
konsulterna som informativ och lagom omfattande. Informationen om konsultträffar
och utbildningar sägs även den vara heltäckande och aktuell.

Stryrkommunikationen är informationen om organisationens mål. Det kan handla om
både långsiktiga planer eller kortsiktiga åtgärder. På Poolia skulle även företagets
policy och andra regler och bestämmelser kunna höra hit. Konsultchefen och
Assistenten menar att mycket av detta redogörs för under anställningsintervjun för att
ta reda på om personen ifråga är rätt inställd till verksamheten och därmed skulle
arbeta med företagets mål i sikte. Konsulterna hörde jag inte berätta specifikt om
detta, men det kan bero på att de vid anställningsintervjun fick så mycket att tänka på
att de knappt minns vad de fick lära sig om just organisationens mål och vad de tycker
är självklarheter.

Förändringskommunikationen utgörs av all den kommunikation som inte hör till
vardagen, utan istället berör oväntade och specifika händelser. Jag förmodar att
författaren menar förändringar som både sker inom företaget och de som kommer av
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utanförliggande faktorer. Vid båda dessa tillfällen behövs kanaler utöver det vanliga.
På Poolia skulle sådana förändringar till exempel kunna handla om införandet av det
nya pensionssystemet och hur det kanske förändrar villkoren för
bemanningsbranschen. Just pensionssystemet hörde jag enbart en av konsulterna
berätta om, det hade tydligen blivit en del problem när det skulle verkställas.
Konsulten hänvisades då till att kontakta huvudkontoret i Stockholm, vilket den också
gjorde. Här tyckte konsulten dock att kommunikationen inte varit den bästa. Någon
annan kommunikation som skulle kunna beskrivas som förändringskommunikation
har jag inte hört talas om.

Kulturkommunikation är all den fakta som behandlar företagets värderingar, etik och
människosyn. Detta är dock inte alltid glasklart och kan vara svårt att urskilja.
Dessutom är denna information sällan nedskriven, men är nog så viktig att försöka
beskriva, då den kan öka förståelsen för den interna kommunikationen. På Poolia kan
kulturkommunikationen bland annat beskrivas som inställningen till hur man bör
uppträda som konsult. Konsultchefen förklarar att just detta är något som man
kommer att gå igenom på de nystartade introduktionsprogramen för nyanställda.
Konsulterna däremot kan inte säga någon speciell gång då de fått lära sig detta, dock
tror sig de flesta veta att något i den stilen gicks igenom vid anställningen. Mycket
tycker de dock är outtalat och uppenbart.

Eriksson (1998) förklarar att den informella kommunikation mycket väl kan förmedla
den viktigaste informationen på en arbetsplats. Det handlar om då de anställda
spontant tar kontakt med varandra, privat eller under mer avslappnade former på
arbetet. På Poolia kan den informella kommunikationen inträffa mellan konsulter på
exempelvis konsultträffar och personalfester. Konsulterna förklarar att man gärna
talar med andra konsulter vid dessa tillfällen, för att jämföra uppdrag och information
man fått, eller bara för att prata om småsaker. Någon riktigt nära kontakt uppstår dock
sällan, menar konsulterna eftersom man trots allt träffas så sällan.

Just bristen på personlig och informell kontakt är en av de annorlunda delarna inom
bemanningsföretag. Dock verkar det inte som många av konsulterna saknar detta.
Kanske beror det på att de som söker sig till denna bransch är människor som helt
enkelt tycker det är skönt att inte behöva ha en tät kontakt med kollegor, utan snarare
vill sköta sig själv och gärna undviker intriger och annat småprat.

5.6 Informationsbehov
Jeöver (1992) beskriver hur anställda behöver olika slags information för att kunna
genomföra ett arbete. Nedan förklarar jag hur de varierande behoven tillfredsställs på
Poolia.

Kunskap, färdigheter och regler
Nu i slutet på analysen kan jag konstatera att konsulterna tycker att de får aktuell,
tydlig och lagom mycket information om utbildning och kunskap, och de regler och
rutiner som gäller om till exempel sjukanmälan och tidsrapportering.
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Mål
Konsulterna uppfattar det som om det finns stora möjligheter till utveckling via
utmaningar på olika uppdrag och som kan hjälpa dem att nå sina mål. Detta får de
stöd med av Konsultchefen för att genomföra och han berättar för dem om de olika
delmomenten för att nå dit.

Motiv och skäl
Motiv och skäl till varför det är på ett visst sätt verkar det som om konsulterna får en
tillfredsställande dos av, jag har inte kunna finna spår av brist på detta i intervjuerna.

Resultat och prognoser
Under utvecklingssamtalen beskriver konsulterna att de får uppdateringar av hur de
ligger till i sin bestämda karriärsplan. På utvärderingsträffen fanns det stora
möjligheter till feedback från konsulterna och man hade givande diskussioner om hur
arbetet sköts av kontor och konsulter.



50

6 SLUTDISKUSSION

- Vi är som en enda stor familj!

Framsidans rubrik, som också är ett citat från en konsult, tycker jag på många sätt kan
sammanfatta hur många av konsulterna, Konsultchefen och Assistenten upplever och
beskriver internkommunikationen. Liksom i en vanlig svensk familj kan Poolia
beskrivas som en personlig och mänsklig organisation utan hierarkier. Kontakten sägs
vara avslappnad och man säger vad man tycker, samtidigt som det förekommer en del
outtalade regler, precis som i vilken familj som helst.

Frågan är nu hur kunskapen i arbetet kan göras användbar för andra än Poolia och mig
själv. Jag tror att man kan ha mycket att lära av att studera hur kommunikationen på
ett visst företag går till. Genom att se efter hur någon har gått tillväga och även höra
hur budskapen tas emot av de anställda kan man fundera över vad som fungerar bäst i
det speciella sammanhang som bemanningsbranschen utgör. Genom att förstå inom
vilka områden bemanningsföretag är annorlunda kan man också lägga ner extra
resurser där.

Bruket att använda e-mail är än så länge inte vitt utbrett på Poolia, även om många ser
fördelarna med möjlighet till snabb- och massdistribuerad information. Hindret verkar
bland annat vara okunnighet bland de potentiella användarna. Men om man bara
kunde anordna utbildningstillfällen för konsulterna tror jag att man på
bemanningsföretag har en stor fördel gentemot andra företag. Det verkar nämligen
annars vara ett stort problem att anställda är negativa till e-mail, därför att de inte
tycker om förändringar och nymodigheter. Konsulterna på bemanningsföretag har
dock en annan inställning. De är flexibla och anpassar sig lätt, det är ju en del av
deras yrkesroll. Därför tror jag att det inte skulle vara alls lika svårt att implementera
e-mailanvändning på bemanningsföretag.

Internethemsidan för ett bemanningsföretag borde kunna utnyttjas till att ytterligare
skapa en känsla för gemenskap och användas som faktaunderlag för konsulterna. Här
kan allmän information läggas ut som är specialanpassad för den specifika
målgruppen; till exempel Poolia Ekonomi. Innehållet kan då lätt ändras och
uppdateras, till skillnad från både pärmar, personaltidningar och informationsutskick.

Underhållande eller lärande aktiviteter verkar vara effektiva och uppskattade metoder
för att skapa den samhörighet som krävs även på ett bemanningsföretag. Trots att
konsulter och kontor träffas så sällan kan de behöva några fasta punkter då de vet att
de kan diskutera och utbyta erfarenheter med andra anställda. Man kan gärna lägga
ner extra energi och resurser för att ordna engagerande och passande möten, eftersom
man mellan gångerna inte har några större utgifter för personalen. Vilken form
aktiviteterna tar är upp till varje företag och kan även anpassas till olika avdelningar.
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Att lyssna och låta konsulterna komma med feedback är extra viktigt i ett
bemanningsföretag där de anställda inte kan få komma till tals lika ofta och på samma
villkor som på traditionella företag, eftersom kontakten inte blir lika tät och
regelbunden som om man träffas dagligen. Varför inte ge möjligheten till olika slags
utvärderingar, till exempel både enkäter och diskussionsgrupper, då samtliga
konsulter kan finna den funktion som passar dem bäst.

Det är konsultchefen som bestämmer vilken konsult som ska ut på vilket uppdrag.
Därför är det viktigt att de två känner och förstår varandra så att konsulten får de slags
uppdrag som passar den både som individ och kunskapsmässigt. För att detta ska vara
möjligt måste det finnas en snäv begränsning av hur många konsulter varje
konsultchef kan ha ansvar för, annars kan den personliga kontakten bli lidande.

Den ibland bristande kommunikationen mellan konsultchef och kundföretag skapar
en del frustration då arbetsuppgifterna inte stämmer med vad som är sagt. Det är
därför av betydelse att bemanningsföretaget undersöker vad kunden verkligen
behöver för hjälp så att dessa missförstånd inte uppstår. Vidare har jag förstått att inte
alla kundföretag är riktigt medvetna om vad det innebär att få en konsult till sig. Jag
har hört om problem med åsikter hos de fast anställda och mindre förståelse för hur en
konsult kan tas emot. En liten folder med tips och förslag på hur en konsult på bästa
sätt kan välkomnas,  skulle därför kunna vara till hjälp, eftersom detta inte alltid
verkar vara uppenbart.

6.1 Fortsatt forskning
Ett ämne som jag tror är intressant och som kan vara i behov av forskning är den
kommunikation som sker mellan konsulterna och kundföretaget. Visserligen har jag
varit inne på detta område och ställt frågor till både kontor och konsulter, men jag
insåg tidigt att det skulle ha blivit för stort för att rymmas inom ramen för en C-
uppsats.

Kontakten mellan kund och konsult innebär tillfälliga relationer, som ändå måste
fungera perfekt för att alla parter ska vara nöjda. Kunden måste vara exakt och
noggrann i sin förklaring av vad den förväntar sig av konsulten, samtidigt som
konsulten måste försöka känna av den stämning som finns på företaget för att passa in
och inte orsaka problem. Eftersom det oftast handlar om kortare perioder kan det nog
hända att man inte lägger ner så mycket möda på att förstå varandra och tror istället
att allting ordnar sig av sig själv. Det är jag dock övertygad om är fel taktik. Även om
det bara är begränsade uppdrag är det viktigt att veta om den andres förhoppningar,
dess inställning och intentioner. Hur ser kommunikationen ut, vad fungerar och vad
kan göras bättre, borde vara ett intressant och angeläget forskningsämne.
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