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Vi vill tacka vår handledare Emilia Florin Samuelsson, utan henne hade genomförandet 

av studien varit problematiskt. Vi vill även tacka alla våra anonyma respondenter och 

bemanningsföretag som tog sin tid och var villiga att ställa upp på intervjuer och vara en 

del av vårt arbete. Utan våra anonyma respondenter och bemanningsföretag hade 

genomförandet av studien inte varit möjligt. 

 

 

 

Hannah Kenessa                             Eva Kha                    Kaltrina Osmani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

ii 

 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 
1.1 Bakgrund _______________________________________________________ 1 
1.2 Problemdiskussion ________________________________________________ 3 
1.3 Syfte ___________________________________________________________ 4 

2 Metod ______________________________________________________________ 5 
2.1 Val av metodansats och studiens genomförande _________________________ 5 

2.1.1 Studiens genomförande _________________________________________ 6 

2.2 Val av respondenter _______________________________________________ 7 
2.3 Interjvuer _______________________________________________________ 9 
2.4 En diskussion kring för- och nackdelar om val av metod _________________ 10 
2.5 Etik ___________________________________________________________ 11 
2.6 Reliabilitet och validitet ___________________________________________ 12 

3 Teori ______________________________________________________________ 15 
3.1 Motivation _____________________________________________________ 15 

3.1.1 Maslow behovstrappa _________________________________________ 15 

3.1.2 Herbergs Motivationteori ______________________________________ 16 

3.1.3 Job characteristices Model _____________________________________ 18 

3.2 Belöningsystem _________________________________________________ 19 
3.2.1 Inre och yttre belöningar _______________________________________ 20 

3.3 Företagskultur ___________________________________________________ 21 
3.4 Arbetstillfredställelse _____________________________________________ 22 
3.5 Beslutfattandet __________________________________________________ 23 

4 Empiri _____________________________________________________________ 24 
4.1 Intervju med bemanningsanställda ___________________________________ 24 

4.1.1 Presentation av respondenter ___________________________________ 24 

4.1.2 Val av bemaningsföretag _______________________________________ 24 

4.1.3 Arbetstillfredsställelse _________________________________________ 25 

4.1.4 Utveckling __________________________________________________ 26 

4.1.5 Ansvar _____________________________________________________ 26 

4.1.6 Feedback ___________________________________________________ 27 

4.1.7 Olikheter ___________________________________________________ 27 

4.1.8 Förmåner ___________________________________________________ 29 

4.1.9 Lön och sociala aspekter _______________________________________ 29 

4.1.10 Påverkar olikheterna inom arbetstillfredsställelse, trygghet och belöning 

motivationen? ____________________________________________________ 30 

4.2 Intervju med bemanningsföretag ____________________________________ 31 
4.2.1 Hantering av olikheter _________________________________________ 32 

4.2.2 Förmåner ___________________________________________________ 34 

5 Analys _____________________________________________________________ 37 



  
 

iii 

5.1 Vilka är de främsta olikheterna som bemanningsasntällda upplever mellan 

bemanningspersonalen och ordinarie anställda på olika arbetsplatser? __________ 37 
5.1.1 Arbetstillfredställande _________________________________________ 37 

5.1.2 Trygghet ____________________________________________________ 38 

5.1.3 Belöning ____________________________________________________ 39 

5.2 Hur kan bemanningsanställda motivation bli påverkad? __________________ 40 
5.2.1 Säkerhet ____________________________________________________ 40 

5.2.2 Tillhörighet _________________________________________________ 41 

5.2.3 Feedback ___________________________________________________ 41 

5.3 Hur arbetar bemaningsföretag med att hantera dessa olikheter? ____________ 42 
5.3.1 Arbetstillfredställesle __________________________________________ 42 

5.3.2 Trygghet ____________________________________________________ 43 

5.3.3 Förmån ____________________________________________________ 44 

5.3.4 Motivation __________________________________________________ 45 

6 Slutsats ____________________________________________________________ 46 

Referenser ___________________________________________________________ 51 

Biliga _______________________________________________________________ 55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

iv 

 

Sammanfattning 
 

 

 

 

 

Titel:                              Arbetstillfredsställelse, trygghet och belöning, 

                                            En studie om hur bemanningsföretag hanterar 

                                                olikheterna och motivation 

Författare:                     Hannah Kenessa, Eva Kha, Kaltrina Osmani 

Handledare:                   Emilia Florin Samuelsson 

Nyckelord:                     Bemanningsbranschen, motivation, 

                                           arbetstillfredsställelse, trygghet samt 

                                           belöningar/förmåner 

Syfte:                                 Syftet med studien är att bidra till kunskapen om hur svenska 

bemanningsföretag hanterar olikheter på olika arbetsplatser 

och hur de arbetar till att motivera sin personal. Syfte är 

huvudfrågan till vår studie, vilket kommer att besvaras med 

hjälp av tre underfrågor. 

Metod:                               Vi har använt oss av en abduktiv ansats med en kvalitativ 

metod. 

Teori:                                 Begreppen vi här använt oss av är Motivation, 

Belöningssystem, Företagskultur, Arbetstillfredsställelse, 

samt Beslutsfattande. 

Empiri:                              Insamlingen av empirin är en sammanställning av 

intervjufrågor som vi utgått ifrån den teoretiska 

referensramen. 

Slutsatser:                         Vi har kommit fram till att bristande kommunikation samt 

olika ledarskap hos bemanningsföretagen är orsaken till att 

olikheter inte löses effektivt. 
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1 Inledning 
 

I följande kapitel presenteras studiens bakgrund och problemdiskussion som leder till 

studiens syfte och frågeställning. I dagens samhälle arbetar allt fler inom 

bemanningsbranschen. Syftet med dessa företag är att ”hyra ut” dess personal till 

organisationer vid behov (Bemanningsföretagen.se, 2016). Som anställd på 

bemanningsföretag kan det uppstå olikheter mellan bemanningsanställda och ordinarie 

personal. Vi har valt att utföra en studie med fokus på olikheter mellan 

bemanningsanställda och ordinarie personal. Avsikten är att undersöka hur 

bemanningsföretag hanterar olikheter och hur de motiverar sina anställda vilket också är 

studiens huvudfråga.  

 

1.1 Bakgrund 
 

Bemanningsföretag är företag som arbetar med personaluthyrning, rekrytering eller 

omplacering av personal (Bemanningsföretagen, 2016). Personaluthyrning blev först år 

1992 lagligt i Sverige men har först de senaste 16 åren haft en snabb utveckling 

(Andersson & Wadensjö, 2004). Idag hyr både den privata och den offentliga sektorn in 

personal till sina verksamheter från bemanningsbranschen. Statistiken i figur 1 nedan 

visar att allt fler människor arbetar inom bemanningsföretag (Bemanningsföretagen, 

2016). 
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Figur 1 Antal anställda i bemanningsbranschen (Bemanningsföretagen.se, 2016) 

 

I Sverige finns det många etablerade bemanningsföretag. Dessa företag arbetar inom en 

rad olika branscher, exempelvis administration, marknadsföring, ekonomi, omvårdnad, 

lager.  (Bemanningsföretagen, 2016). Detta innebär att det både finns arbete inom 

branscher där det krävs hög kompetens, men också branscher där kompetens inte är lika 

viktig och arbetserfarenhet inte har lika stor betydelse. 

 

Ur de bemanningsanställdas perspektiv finns det både för och nackdelar med att vara 

anställd inom bemanningsbranschen. 

 

Enligt Spary (u.å.) ger en anställning i bemanningsbranschen den anställda möjligheten 

att arbeta på flera olika arbetsplatser. Vidare leder det till att de anställda har en 

möjlighet att utöka sina kontaktnät samt stärka sina referenser. Enligt Isidorsson (2013) 

har bemanningsanställda större risk att få sämre psykosocial hälsa än ordinarie personal. 

Nackdelarna att arbeta inom bemanningsbranschen kan vara att de anställda sällan får 

uttala sina åsikter när det kommer till hur deras arbetsuppgifter ska se ut. Det kan 

dessutom förekomma att bemanningsanställda arbetar på varierande arbetsplatser, vilket 

anses vara ansträngande (Spary, u.å.). 

 

Enligt Organisatoriska och sociala arbetsmiljön (AFS 2015.4) har arbetsmiljöverket 

kommit med en ny föreskrift som innebär att arbetsgivaren ska minska på personalens 

arbetsbelastning, personalens ansträngande arbetstider samt att orättvisa behandlingar 

upphör under arbetstiden. Målet med den nya föreskriften är att reducera den 

arbetsrelaterade ohälsan. Med den nya föreskriften som träder i kraft 2016 är det nu 

krav att chefer och arbetsledare ska ha kunskap om hur dem ska handskas med dessa 

arbetsmiljöproblem för att motverka ohälsa. Arbetsgivaren ska belysa att kränkande 

särbehandling inte godtas på arbetsplatsen samt att det ska finnas en plan om hur 

orättvis behandling ska motverkas och hur de utsatta kan få hjälp. Det är en viktig 

föreskrift som gäller generellt på arbetsmarknaden, det gäller även inom 

bemanningsföretag.  
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1.2 Problemdiskussion 

 

Enligt Isidorsson (2013) är arbetstillfredsställelsen för bemanningsanställda mycket 

lägre jämfört med andra arbetsgrupper. Det är större risk för bemanningsanställda att 

utsättas för psykosocial ohälsa än andra arbetsgrupper. Psykosocial ohälsa är ett resultat 

till följd av att bemanningsanställda känner sig otrygga i sin anställning. De upplever att 

de inte har möjlighet till att ta beslut och ta eget ansvar, dessutom saknas även möjlighet 

till kompetensutveckling. Många ansåg även att de hade svårt att yttra sig på 

arbetsplatsen i och med att de är bemanningsanställda. Risken till att bli utbytt om 

anställda sa emot var för stor (Johansson, 2013). 

 

Enligt Öster (2013) kan bemanningsföretagets kundföretag byta ut den inhyrda 

personalen om de känner sig missnöjda med utförandet av arbetet. Om inte 

bemanningsföretaget finner andra uppdrag åt sina anställda finns det risk att personalen 

sägs upp. Att inte känna sig trygg på ens arbetsplats kan leda till att de anställda blir 

mindre motiverade till att arbeta. Bemanningspersonalen vill dock samtidigt prestera så 

bra som möjligt på arbetet för att inte riskera att bli utbytbar mot annan personal. Den 

ständiga stressen skulle kunna leda till att personalen utsätts för ohälsa och bristande 

motivation enligt Isidorsson (2013). 

 

Inom en del branscher, exempelvis sjukvården, erhåller bemanningsföretagens anställda 

ofta en högre lön än sina kollegor som är fastanställda på arbetsplatsen (Andersson, 

2012). Det vanligaste är dock att personal som är inhyrd via bemanningsföretagen har 

en lägre lön jämfört med fast anställda på samma arbetsplats (Lundquist, 2012). Detta 

tyder på att skillnader på lönen beror på vilken bransch de arbetar i, exempelvis är lön 

och villkor inom mediabranschen lägre och sämre jämfört med ordinarie personal. Det 

är dock inte enbart lönen som skiljs åt även kompetensutveckling skiljs åt beroende på 

vilken bransch de befinner sig (Johansson, 2013). 

 

Arbetstillfredsställelse är en viktig faktor för att trivas på arbetet (Gözukara & 

Colakoglu, 2015). När brister förekommer i arbetstillfredsställelsen på arbetsplatser kan 

det leda till bristande motivation. Om de anställda inte mår bra av att arbeta på 
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arbetsplatsen kan motivationen vara svårt att uppnå vilket försvårar utförandet av ett bra 

arbete.  

 

Bemanningsföretag är ett återkommande ämne i media, bemanningsföretag kritiseras 

gång på gång om dåliga arbetsförhållanden och att företagets personal känner osäkerhet 

på arbetet. Det återkommande ämnet på media väckte ett intresse hos oss, i och med att 

det är ett aktuellt ämne med brister valde vi att fördjupa oss i bemanningsföretag och 

bemanningsföretagets anställda.  

 

Som en avgränsning har vi valt att undersöka studien utifrån bemanningsföretagens 

perspektiv samt bemanningsanställda. Vi var även medvetna om att det fanns möjlighet 

till att utföra studien utifrån bemanningsföretagens kundföretag men har valt att bortse 

från detta då studiens genomförande var tidsbegränsat.  

 

1.3 Syfte 

 
Syftet med studien är att bidra till kunskapen om hur svenska bemanningsföretag 

hanterar olikheter på olika arbetsplatser och kunskap om hur de arbetar med att 

motivera sin personal. Studiens syfte kommer att redovisas med hjälp av följande 

underfrågor. 

 

Underfrågor: 

 Vilka är de främsta olikheterna som bemanningsanställda upplever på olika 

arbetsplatser? 

 Hur arbetar bemanningsföretag med att motivera sina bemanningsanställda? 

 Hur arbetar bemanningsföretag med att hantera dessa olikheter? 
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2 Metod 
 

I följande kapitel redogör vi för hur vår datainsamling har gått tillväga. Utöver detta 

ges också en redogörelse för varför angivna metoder valdes. Även studiens trovärdighet 

diskuteras i detta kapitel. 

 

2.1 Val av metodansats och studiens genomförande 

 

Enligt Isidorsson (2013) är arbetstillfredsställelsen för bemanningsanställda mycket 

lägre jämfört med andra arbetsgrupper. Det är större risk för bemanningsanställda att 

utsättas för psykosocial ohälsa än andra arbetsgrupper. Psykosocial ohälsa är ett resultat 

till följd av att bemanningsanställda känner sig otrygga i sin anställning. De upplever att 

de inte har möjlighet till att ta beslut och ta eget ansvar, dessutom saknas även möjlighet 

till kompetensutveckling. Många ansåg även att de hade svårt att yttra sig på 

arbetsplatsen i och med att de är bemanningsanställda. Risken till att bli utbytt om 

anställda sa emot var för stor (Johansson, 2013). 

 

I boken som Bryman och Bell (2011) har skrivit redogör de för två olika 

forskningsmetoder som kan användas, dessa är kvantitativ- samt kvalitativ metod. Patel 

och Davidsson (2011) menar att det som åtskiljer dessa två olika tillvägagångssätt är att 

den kvantitativa metoden handlar om statistisk datainsamling. Vid en kvantitativ ansats 

ligger tyngden på mängden insamlad data. Detta kan  exempelvis ske genom 

enkätundersökningar. 

 

Enligt Åsberg (2001) har den kvalitativa metoden sin bakgrund i den humanistiska 

vetenskapen och här läggs ofta tonvikten på att förstå hur människor upplever sig själva 

och sin omgivning. När vi arbetar med kvalitativa studier är det viktigt hur forskaren 

tolkar den insamlade datan, det vill säga, i hur vårt fall datainsamlingen genom 

intervjuer tolkas. Fokus ligger på att få fram djupare svar snarare än många svar från 

bredare urval. Att leda intervjuer är ett bra sätt att få mer djupgående svar av 

respondenterna (Repstad, 1999). 
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Vi har valt att använda en kvalitativ metod och en abduktiv ansats. Varför vi valde 

denna metod för vår studie var för att vi ville åt de mer djupgående svaren som en 

kvantitativ metod inte kan ge. 

 

Enligt Patel och Davidson (2011) är abduktion en kombination av induktion och 

deduktion. Det är ett tillvägagångssätt som kopplar ihop teori och empiri i en 

vetenskaplig studie. Enligt Åsberg (2001) kan abduktion beskrivas i tre steg. Det första 

steget är att erfara något, ett exempel kan vara att undersöka om det finns några fossiler 

av fiskar uppe på landet. Det andra steget är att klargöra att havet en gång i tiden 

existerat på landområdet, vilket förklarar varför det finns fossiler av fiskar på land. Det 

tredje steget tyder på att det finns goda skäl till att ha ett sådant antagande. 

 

Vi antog att det fanns olikheter på arbetsplatsen inom bemanningsföretag. För att kunna 

få en bekräftelse för vårt antagande genomförde vi en empiriinsamling med hjälp av 

intervjuer. Därefter tolkade vi vårt insamlade material för att kunna få en bättre 

överblick. Efter tolkningen presenterades resultatet om antagandet stämde eller inte. 

Med detta i åtanke valde vi att ha en abduktiv ansats. 

 

2.1.1 Studiens genomförande  

 

I följande kapitel presenterar vi kort om hur studiens genomförande gått tillväga. 

Vi använde till en början oss av ”OneSearch” vilket är en databas med bland annat 

vetenskapliga artiklar som finns på Linnéuniversitetets hemsida. Vidare valde vi även 

att använda oss av andra sökmotorer så som “Google”. Vi använde oss av sökord som 

var väsentliga för vår studie, dessa var ”bemanningsföretag”, ”staffing company”, 

”olikheter”, ”motivation”, ”belöningssystem”, “ Labour hire”, ”anställda 

bemanningsföretag”, “företagskultur”, “arbetstillfredsställelse”, “beslutsfattande”. 

 

Vidare fördjupade vi oss även i teorier relevanta för studien för att få en starkare 

förståelse för ämnet. Detta var även relevant för att vi skulle utforma frågor utifrån 

lämpliga teorier som skulle användas till vår intervjuguide (se bilaga). 

 

Vi tog kontakt med företaget som studien skulle byggas på via e-post. Efter att vi 

presenterade vårt syfte och frågeställning tog e-postväxlingen plötsligt slut. Vi gav 

företaget ett par dagar innan vi insåg att vi inte hade mer tid att ge. Då vi insåg att vi 
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valt ett ämne som var relativt känsligt valde vi att anonymisera studien.  Detta 

resulterade i att vi fick skriva om större delar av uppsatsen. Vi behövde ett nytt syfte 

och en ny frågeställning. Teorierna vi hade behandlat var fortfarande relevanta för 

studien och likaså intervjufrågorna. 

 

Vi nådde ut till flera bemanningsföretag i hopp om att få intervjuer. Vi e-postväxlade 

och kom fram till datum och tid då intervjun skulle äga rum. Vi kontaktade totalt tio 

företag och fick svar av sju stycken som ville vara med och delta i vår studie. På grund 

av tidsbrist valde vi att intervjua fyra av dessa företag. 

 

Samtidigt som vi e-postväxlade med bemanningsföretag intervjuade vi respondenterna 

som var anställda på bemanningsföretagen som till antalet var 15 stycken. Vi valde att 

utföra en semistrukturerad intervju, intervjuerna gjordes både genom telefon och 

personliga möten och varade mellan 20-40 minuter. Under intervjun var det en som 

förde konversationen och två som antecknade, samtidigt spelade vi även in samtalen för 

att vid senare tillfälle lyssna på inspelningarna som var relevanta för vår empiri samt 

analys och slutsats. Intervjuerna med bemanningsföretagen utfördes enbart via 

telefonsamtal och varade mellan 40-60 minuter. 

 

När vi gjort vår datainsamling sammanställde vi svaren och presenterade dem i vår 

empiri. Vidare analyserade vi innehållet som utmynnade till studiens slutsats. 

 

2.2 Val av respondenter 

 

Yin (2013) menar att syftet med att göra ett urval är att kunna samla in den mest 

relevanta datan för studien. Yin (2013) menar även att det är bra att avsiktligt välja 

deltagare som har olika åsikter om ämnet vilket stärker datainsamlingen. Utifrån val av 

olika urval valde vi att fokusera mer på ett bekvämlighetsurval som också resulterade 

till ett snöbollsurval i vårt fall. 

 

Ett bekvämlighetsurval innebär att datainsamlingen är lättillgänglig (Bryman, 2014; 

Yin, 2013). Exempelvis kan ett bekvämlighetsurval fungera på följande sätt; en forskare 

som undervisar på en skola ska utföra en undersökning genom att skicka ut en 
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enkätundersökning under lektionen. Sannolikheten är stor att besvarade enkäter kommer 

tillbaka samt att svarsfrekvensen blir hög (Bryman, 2014). 

 

Snöbollsurval är ett urval som stärker bekvämlighetsurvalet i vår studie. Snöbollsurval 

kan tolkas som ett rullande spår där respondenter som intervjuades rekommenderar 

andra i sin omgivning som skulle kunna vara lämpliga kandidater för vår studie (Ahrne 

& Svensson, 2011; Yin, 2013). Snöbollsurvalet är även lämpligt att använda inom 

kvalitativ forskning då en kvalitativ forskning utgår från ett teoretiskt urval (Bryman, 

2014). 

 

Bemanningsanställda 

När det kom till de bemanningsanställda valde vi ett bekvämlighetsurval. Vi var 

medvetna om att detta blir ett avsiktligt urval då våra intervjukandidater är bekanta samt 

vänner till oss. Med ett bekvämlighetsurval hoppades vi även på att kunna göra ett 

snöbollsurval vilket stärker vår empiriska insamling. Vi var medvetna om att 

insamlingen av data skulle kunna vara tunn när vi intervjuade våra vänner och bekanta 

med liknande tankar och syn inom bemanningsbranschen. Därför valde vi ett 

snöbollurval där vi hade chansen att intervjua olika kandidater med olika bakgrund, 

varierande arbetsuppgifter samt olika tankar kring branschen i förhållande till vad vi har 

för tankar kring bemanningsföretag. Det stärkte vår empirinsamling då våra kandidater 

har olika åsikter än vad vi och våra bekanta har. Valet av att göra intervjuer gjorde det 

även möjligt för oss att ställa frågan till våra respondenter om de hade andra kontakter 

som möjligtvis skulle kunna vara intresserade av att ta del av vår studie.  

 

I vår studie var bemanningsanställda en viktig faktor, deras roll som respondenter var 

att bidra med den empiriinsamling som var nödvändig för studien.  De 

bemanningsanställda gav oss en djupare förståelse över vilka olikheter som förekom på 

arbetsplatsen samt om informationen i vår problemdiskussion stämde överens med våra 

respondenters syn på deras arbetsplats.  

 

Bemanningsföretag 

För att få en bild av hur olikheter hanteras av bemanningsföretag inom olika branscher 

valde vi att göra ett bekvämlighetsurval. Urvalet gick till genom att söka på internet om 

vilka bemanningsföretag som var etablerade på marknaden. Eftersom olikheter verkade 
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vara en känslig fråga för bemanningsföretagen valde vi att kontakta tio 

bemanningsföretag för att vidga våra chanser till att få intervjuer. De företag som 

svarade på vår förfrågan inom en viss tid och var villiga att ställa upp ingick automatisk 

i vårt urval. Därefter valde vi ut fyra bemanningsföretag som våra respondenter arbetade 

för, dessa företag fick medverka i vår studie. 

 

I och med att studien fokuserade på bemanningsföretag från olika branscher samt att 

företagen skulle presenteras som anonyma insåg vi att ett bekvämlighetsurval skulle 

underlätta vårt urval kring företag. 

 

Bemanningsföretagens roll i studien var att besvara frågor om hur de hanterar olikheter 

som upplevs av bemanningsanställda. Bemanningsföretagen hade en viktigt roll i vår 

studie. För att kunna genomföra studiens syfte var det viktigt att fördjupa oss i hur 

bemanningsföretag såg på olikheter utifrån bemanningsföretagens perspektiv då deras 

synpunkter kan skilja sig något gentemot de bemanningsanställdas åsikter. Vi ansåg att 

det var viktigt  att kunna har två perspektiv för att kunna förstår vilka olikheter som 

uppstår och vad som görs utifrån ett företagsperspektiv för att hantera dem.  

 

2.3 Interjvuer 
 

Björklund och Paulsson (2012) menar att det är lämpligt att använda intervjuer i en 

kvalitativ studie. Vidare menar Bryman och Bell (2011) att det huvudsakligen finns två 

tillvägagångssätt att utforma studien med en kvalitativ ansats, dessa är semi-

strukturerade eller ostrukturerade intervjuer. 

 

En ostrukturerad intervju kräver enbart ett fåtal anteckningar vad gäller ämnet. Vid 

utförandet av intervjun anses anteckningarna vara riktlinjer. Innebörden ligger i att 

respondenten fritt kan yttra sig om ämnet vilket leder till svar som inte styrs för mycket 

av frågeställaren. Intervjuaren kan dessutom ställa följdfrågor på frågor som väckt 

intresse och som anses vara relevant för studien (Bryman & Bell, 2011). 

 

Vi har valt att utföra våra intervjuer efter det förstnämnda alternativet, då denna metod 

ansågs vara mest lämplig för vår studie. Vid en semi-strukturerad intervju finns det ett 

tema som ska följas samt ett antal frågor. Frågorna behöver inte ställas i någon speciell 
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ordning utan dessa kan ställas när det passar i intervjun (Bryman & Bell, 2011). Enligt 

Yin (2013) kan respondenten uttrycka sig med egna ord vid en semi-strukturerad 

intervju, vidare leder till att frågeställaren får djupare svar. 

 

I och med att det fanns en möjlighet för respondenterna att tolka och uttrycka frågorna 

efter egen uppfattning och vilja, var den semi-strukturerade intervjun ett attraktivt val 

för oss. Att det även fanns en öppenheten i den fria tolkningen som kunde resultera till 

information som kunde vara viktig för studien var av intresse. 

 

Vi har valt att utföra både telefonintervjuer samt ett fåtal personliga intervjuer. 

Anledningen till att telefonintervjuer var ett förstahandsval berodde på att majoriteten 

av respondenterna var utspridda över hela Sverige. Tidsbristen gjorde att det var 

omöjligt för oss att resa till varje stad för att utföra personliga intervjuer. 

Telefonintervjuer var även en preferens av våra respondenter. 

 

Under intervjun var det som tidigare nämnt en av oss som förde konversationen med 

respondenten och två som var observatörer vid samma tillfälle. Syftet var att öka 

reliabiliteten på vårt material. Om både intervjuare och observatörer registrerar samma 

svar kan det utgöra ett mått på reliabilitet som kallas för interbedömarreliabilitet (Patel 

& Davidson, 2011) 

 

Utöver två observatörer valde vi även att spela in materialet. Enligt Patel och Davidson 

(2011) är detta ett tillvägagångssätt som går att använda för att försäkra sig om att 

uppfattningarna har gjorts korrekt. Dessutom går det att spela upp filen igen för att 

kunna säkerställa att inget viktigt har missats.  

 

2.4 En diskussion kring för- och nackdelar om val av metod 

 

Valet för en kvalitativ metod kan både innebära för- och nackdelar. Fördelen med att 

välja en kvalitativ metod var öppenhet för fenomen som inte tidigare forskning gett oss 

indikationer på att vi borde leta efter, det vill säga att respondenten kunde svara på 

frågorna mer öppet.  Nackdelen kan däremot vara att det är svårt för frågeställaren att 

vara opartisk under intervjun, det gäller att kunna vara neutral och försöka att inte låta 
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sina egna uppfattningar ta över. Det gäller även när resultatet presenteras (Bryman & 

Bell, 2013). 

 

Att våra respondenter var anonyma var också en fördel för detta metodval då 

respondenterna vågade prata mer fritt om sina tankar och åsikter. Genom att 

respondenterna var anonyma kunde svaren från respondenterna vara mer djupgående 

och mer autentiska då de inte behövde tänka på några konsekvenser (Holme & Solvang, 

1997, Bryman, 2014). Ett exempel på en konsekvens skulle kunna vara att bli uppsagd. 

Till följd av att respondenterna inte behövde tänka på konsekvenser utgick vi ifrån att 

svararen skulle vara ärligare och mer autentisk för vår studie, vilket var en fördel. 

Nackdelen med att låta respondenterna vara anonyma, enligt Jacobsen (2002), är att 

anonymiteten sänker trovärdigheten då läsaren själv inte kan granska källan. 

 

Vi såg även fördelar med att utföra personliga intervjuer, det blev enkelt att läsa 

respondentens kroppsspråk, vilket förstärkte uttalandet angående en viss fråga, vi insåg 

däremot att de personliga intervjuerna tog något längre tid än vad våra telefonintervjuer 

tog. Enligt Ahrne och Svensson (2015) finns det risk för att intervjuerna kan bli något 

utdragna, därför försökte vi också att så mycket som möjligt att hålla oss inom ramarna. 

 

Vid våra telefonintervjuer fanns ingen personlig kontakt, detta försvårade då 

avläsningen av kroppsspråket, däremot kunde vi genom att lyssna på tonfallen höra om 

respondenten var nöjd eller missnöjd. 

 

Nackdelen med valet kring en kvalitativ metod kan vara att det fanns en risk att 

bemanningsföretag inte skulle höra av sig och vilja ställa upp på intervju, vilket var ett 

stort orosmoment. Detta var även något vi möttes av vid ett tillfälle. Dock löste det sig 

när vi anonymiserade studien.  

 

2.5 Etik  

 

Enligt Corbin och Strauss (2008) ska forskare behandla respondenterna på samma vis 

som forskare själva skulle vilja bli behandlade. Vi ansåg därför att det var viktigt att 

kunna skydda respondenternas identitet och behålla dem som anonyma i vår studie. 
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Forskare som intervjuar har en plikt att skydda respondenternas psykiska och fysiska 

integritet, det innebär att tystnadsplikten måste följas. Det är även viktigt för forskare att 

respondenterna inte kan ta reda på vilka andra kandidater som har deltagit i intervjun. 

Respondenterna ska själva vilja ta ställning till att delta i intervjun, därför är det 

väsentligt för forskaren att inte vilseleda respondenterna (Holme & Solvang, 1997, 

Bryman, 2014). 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska ge information till respondenterna vad 

gäller undersökningens syfte samt att de ska få information om vilka moment som ingår 

i undersökningen. Nyttjandekravet innebär att den information vi får genom 

insamlingen från respondenterna enbart får användas för forskningsändamålet (Bryman, 

2014). 

 

Tanken med anonymitet var att respondenterna skulle känna sig trygga till att yttra sig 

vilket i sin tur skulle leda till en bättre empiriinsamling. Respondenterna skulle 

dessutom inte känna sig pressade till att svara på känsliga frågor som kan innebära att 

de kan bli av med deras anställning, vilket är något som vi hade i åtanken med att 

skydda respondenternas identitet. 

 

Inför varje intervju har vi alltid börjat med att förmedla till respondenten att de kommer 

vara anonyma samt vad syftet med studien var. Vi gav även en grundlig förståelse till 

respondenterna om vårt arbete för att säkerställa att respondenterna fick tillräckligt med 

information för att kunna besluta om de ville delta eller inte. Information som har 

samlats in med hjälp av respondenterna har vi bestämt att den endast kommer att 

användas inom denna studie och inte någon annanstans. Dessa krav och samtycke har vi 

kommit överens om och gäller både för bemanningsanställda så som 

bemanningsföretag.  

 

2.6 Reliabilitet och validitet 

 
Begreppet reliabilitet är förknippad med det engelska verbet “rely on”, det vill säga lita 

på. Meningen är att resultatet skall bli densamma oavsett vem det är som utför studien 

när samma mätinstrument har använts (Eliasson, 2013; Jacobsen, 2002; Hartman, 2004; 

Trost 2010). 
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Eliasson (2013) menar att reliabilitet är ett uttryck för att studien i frågan bygger på 

tillförlitligt material och dessutom att empiriinsamlingen har gjorts på ett autentiskt sätt. 

Reliabilitet påverkas av hur mätningarna genomförs samt hur noga mätningarna 

behandlas. När det handlar om en kvalitativ undersökning ansvarar forskare för att de 

uppgifter forskaren får fram i undersökningen ska vara pålitliga. Forskaren som 

behandlar uppgifterna får inte missuppfatta källan eller personen som uppgifterna 

kommer ifrån. Det är viktigt att forskaren gör sitt bästa för att tolka personen eller källan 

på samma sätt som de hävdar (Eliasson, 2013).  

 

För att få en hög reliabilitet när en kvalitativ ansats används, ska forskaren kontrollera 

att den insamlade informationen dokumenterats på ett felfritt sätt (Eliasson, 2013). 

 

Enligt Gummersson (2000) är förförståelse en uppfattning kring vilka förkunskaper, 

upplevelser samt erfarenheter en forskare har haft innan forskningen påbörjats. Vi var 

medvetna om att våra egna erfarenheter inom bemanningsbranschen kunde påverka 

studien då olikheter har upplevts inom segmenten vi har begränsat oss till. För att 

studien inte skulle påverkas av tidigare erfarenheter har studiens författare som inte har 

några erfarenheter inom bemanningsbranschen varit kritiska för att studien ska upplevas 

neutral. Vi har dessutom utfört en reliabel studie, det vill säga att oavsett vem det är 

som utför studien ska resultatet för studien bli detsamma om samma mätinstrument 

används (Eliasson, 2013; Jacobsen, 2002; Hartman, 2004; Trost 2010) 

 

Begreppet validitet är förknippad med adjektivet ”valid” vilket betyder giltig och 

innebär att undersökningen verkligen mäter det som är giltigt (Eliasson 2013, Jacobsen, 

2002). Eliasson (2013) menar att det finns olika sätt att få en hög validitet. Det kan 

exempelvis vara att forskaren ska ha en klar frågeställning för att kunna veta vad 

forskaren ska mäta, vilket är en viktig faktor för en hög validitet. Sedan är det även 

viktigt att se till att informationen är giltig när forskaren börjar samla in data. 

 

För att kunna mäta begreppen ska forskaren försöka visa att forskaren har förförståelse 

över studien samt att begreppen ska stämma överens med den teoretiska delen. Forskare 

ska framställa olika indikationer för de begrepp forskarna använder sig av i 

undersökningen, vilket gör att forskare kan använda indikatorerna som ett mått på 
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validiteten. Det är viktigt att behandla validitet samt reliabilitet för att undersökningarna 

skall skapa en legitimitet menar (Patel & Davidson, 2011). 

 

I och med att vi har valt att utforma intervjuguiden (se bilaga) utifrån teori innebär det 

att resultatet ska bli densamma oavsett forskare som väljer att använda sig av vår 

mätinstrument. På så vis styrker vi vår studie och empiriinsamligen blir mer tillförlitlig.  

 

Datainsamlingen har gjorts på ett autentiskt sätt, då en genomförde intervjun och 

antecknade stödord samtidigt om vad som sades. Utöver frågeställaren fanns även 

studiens två andra medlemmar på plats och observerade respondenten och antecknade 

samtidigt. Under intervjuns gång spelades även intervjun in med mobiltelefoner för att 

säkerställa att vi inte skulle missa något viktigt. Då samtliga observatörer tolkade källan 

på samma vis ansåg vi att studien var väl reliabel. 

 

Studien får även en hög validitet då intervjuerna utfördes på information som än idag är 

giltig. Det vill säga att respondenterna fortfarande arbetade på bemanningsföretagen vid 

utförandet av intervjuerna. Det faktum att vi även har en klar intervjuguide baserad på 

trovärdiga teorier stärker validiteten. 
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3 Teori 
 
I följande kapitel kommer teorier som berör studien presenteras. Teorierna vi 

behandlar är motivation, belöningssystem, företagskultur, arbetstillfredsställelse samt 

beslutsfattande. Dessa begrepp presenteras under egna rubriker och är basen till våra 

intervjufrågor som presenteras som bilaga.    

 

3.1 Motivation 

 

Studiens syfte är bland annat att framföra mer kunskap om hur bemanningsföretag 

motiverar sina anställda. För att få en djupare förståelse av vad motivation innebär bör 

vi först behandla olika motivationsteorier. De valda motivationsteorierna är klassiska 

teorier som än idag är relevanta och har stor betydelse i arbetslivet. 

Alla människor behöver motivation i livet, hur människor blir motiverade beror på ens 

personlighet och vad personen strävar efter i livet (Ertas, 2015). Det finns olika 

motivationsteorier som kan användas för att motivera sina anställda. Under detta avsnitt 

kommer följande olika motivationsteorier att presenteras:  Maslows behovstrappa, 

Herzbergs motivationsteori samt Hackman och Oldhams “Job Characteristics Model”. 

 

 
3.1.1 Maslow behovstrappa 

 

Enligt Bolman och Deal, (2012) är behovshierarkin en förklaringsmodell inom 

psykologin som handlar om hur människor prioriterar sina behov. Modellen bygger på 

att individen eftersträvar att tillfredsställa sina behov i takt med att individen mognar. 

Maslows behovstrappa presenterades under 1950-talet av Abraham Maslow.  Maslows 

delade in människans behov i fem kategorier, kategorierna illustreras nedan: 

 

 Fysiologiska behov. Är de mest grundläggande behoven och innefattar de 

behov som blir tillfredsställda för att en människa i stort sett skall överleva, det 

vill säga vatten, mat, fysisk hälsa, syre samt välbefinnande. 

 Säkerhet. Efter att de fysiologiska behoven är någorlunda tillfredsställda träder 

säkerheten fram, vilket är trygghet, fridfullhet och säkerhet. 

 Tillhörighet och kärlek. Här omfattas behoven av positiva och kärleksfulla 

relationer med människor i allmänhet, nämligen vänner och familj. 
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 Uppskattning av självkänsla. Att känna sig värdefull, ha självrespekt samt att 

vara uppskattad är viktiga beståndsdelar som utgör självkänslan. 

 

 Självförverkligande. Dessa omfattar behoven av att vilja utvecklas och 

förverkliga sig som person och uppnå sin inneboende potential. 

 
3.1.2 Herbergs Motivationteori 

 

Fredrik Herzberg var grundaren till vad kom att kallas för Herzbergs tvåfaktorsteori, 

detta är en motivationsteori som har en grund i hygien- och motivationsfaktorer. Det var 

under 1950-talet som Herzberg undersökte vidare vad för roll motivation spelade i 

arbetslivet, han var bland dem första att undersöka ämnet och presentera en teori 

(Bergengren 1998). Herzberg presenterade en teori som sade att hygienfaktorerna 

handlar om den fysiska arbetsmiljön, lönen samt anställningstryggheten, vad han vidare 

menade var dock att dessa faktorer inte bidrog till att arbetaren kände motivation. Han 

menade att det krävdes något djupare än en fastanställning för att den anställde skulle 

finna motivation till att orka prestera bra på arbetet. Herzberg menade att det krävdes 

motivationsfaktorer som skulle bidra till önskat resultat på arbetet. Motivationsfaktorer 

handlade om den uppskattning den anställde fick för det utförda arbetet. Det var även 

viktigt att få känna eget ansvar och få känna en viss självständighet samt möjligheten att 

bli befordrad (Bergengren 1998). 

 

Enligt Herzberg fanns det åtta hygienfaktorer som inte bidrog till någon motivation utan 

var ett måste för att motivationsfaktorerna skulle ha någon effekt och för att vantrivsel 

inte skulle förekomma på arbetsplatsen (Bergengren 1998). Vidare menade Herzberg att 

det även fanns sex motivationsfaktorer som skapade trivsel om faktorerna uppfylldes på 

arbetsplatsen, däremot skapade motivationsfaktorerna inte vantrivsel om de skulle 

saknas (Bergengren 1998). Följande motivationsfaktorer och hygienfaktorer presenteras 

i Figur 2. 
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Figur 2 Herzbergs Motivationsteori (Jacobsen och Thorsvik, 2014, s.243) 

 

Hygienfaktorerna representerar alltså de faktorer som krävs för att grundtryggheten ska 

uträttas, det handlar snarare om människan egna krav för att må bra. Med andra ord 

handlar hygienfaktorer om yttre förhållanden medan motivationsfaktorerna handlar om 
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arbetslivet och själva arbetet. Herzberg menade också att till stor del skulle lägga tyngst 

vikt på motivationsfaktorerna (Abrahamsson & Andersen 2005). 

 

3.1.3 Job characteristices Model 

 

År 1980 utvecklade Hackman och Oldham en teori som heter “Job Characteristics 

Model” (Eriksson-Zetterquist m.fl. 2006). Teorin handlade om hur arbetet skulle 

underlättas om de anställda skulle kunna använda sin kompetens till att utföra 

arbetsuppgifter. Jacobsen och Thorsvik, (2014) menar att det psykologiska tillståndet 

måste vara tillfredsställt för de anställda för att de ska känna sig motiverade på 

arbetsplatsen,(se figur 3). De anställda ska känna att arbetsuppgiften är meningsfull 

samt att de har personligt ansvar som bidrar till ett resultat. Att ha kunskap inom ett 

visst ämne för att kunna bedömda om resultatet är bra eller dåligt ökar det psykologiska 

tillståndet, vilket bidrar till en hög motivation och bra trivsel på arbetsplatsen.   
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Figur 3 Job Characteristics Model (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s.245) 

 

Enigt Jacobsen och Thorsvik (2014) finns det fem grundläggande egenskaper i arbetet 

som kan bidra till det psykologiska tillståndet. Den första egenskapen är vilka 

kompetenser som efterfrågas för att kunna utföra arbetsuppgiften. Meningsfullt resultat 

är den andra egenskapen, vilket skapas genom att individen är med från början till slut 

av arbetsprocessen. Den tredje egenskapen är att utforma en givande arbetsuppgift för 

sina medarbetare, vilket skapar en känsla av att deras insats är viktig. Huvudsaken med 

den fjärde egenskapen är att de anställda ska känna ansvarstagande för resultatet de har 

bidragit med. Den femte egenskapen är att medarbetarna får konstruktiv återkoppling på 

deras utförda arbete, det vill säga om resultat blev bra eller dåligt.  Dessa faktorer måste 

uppfyllas för att en anställd ska känna att denne vill prestera bra på sitt arbete och 

därmed ha hög arbetstillfredsställelse. 

 

3.2 Belöningsystem 
 

Vi valde belöningssystem som en teori då vi var intresserade av att undersöka om 

bemanningsföretag använder belöningssystem som motivering för deras anställda. 

Armstrong (2002) anser att belöningssystem åt anställda ska utgå ifrån personalens 

kompetens, medverkan och kunskap. Samuelsson (2004) menar att företaget behöver ha 

en helhetssyn och en realistisk syn på belöningssystemet då belöningssystemet är ett 

mer specifikt och markerat system. Företaget ska därför utvärdera samt kartlägga hela 

belöningssystemet. 

 

Att använda sig av belöningssystem är strategiskt. När en organisation använder sig av 

belöningssystem ökar motivationen hos de anställda, det vill säga de presterar bättre. 

Detta medför även att organisationen blir konkurrenskraftigare. Genom att använda rätt 
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belöningssystem skapas en långsiktig relation mellan företaget och de anställda (Smitt 

et al.2002).    

 

Belöningar består av olika element; provision, incitament och lön, dessa är ofta 

väsentliga för att motivera samt inverka på anställda (Lopez, Hopkins och Raymond, 

2006).  Enligt Zoltners, Sinha, och Lorimer (2012) finns det inte något annat som leder 

till större motivation än en ren provision. Utöver detta menar Zoltners, Sinha, och 

Lorimer (2012) att incitament gör att anställda kan arbeta mycket självständigt, det vill 

säga utan strikt kontroll, dock ska cheferna inspirera dem till att följa företagets mål. 

Nilsson och Olve (2013) menar att det finns ett annat belöningssystem som inte är 

finansiellt, detta kan vara kompetensutveckling, vilket  innebär att medarbetaren får en 

internutbildning inom företaget för att förbättra sin kompetens. Ett sådant 

belöningssystem motiverar de anställda till att stanna kvar i företaget och prestera bättre 

då personen ser en karriärmöjlighet i företaget. 

 

 

 
3.2.1 Inre och yttre belöningar 
  

Enligt Jäghult och Wetterlund (2005) delas belöning upp i inre och yttre belöningar. De 

yttre belöningarna handlar om förmåner samt pengar medan de inre belöningarma 

handlar om den inre tillfredsställelsen, ett exempel på en inre belöning kan vara att en 

anställd känner att de har presterat och gjort ett bra arbete. 

 

Berry (1998) anser att inre belöningar framställs som en känsla av belåtenhet hos de 

anställda när de har gjort ett bra arbete som känns givande. Chefer kan däremot inte dela 

ut inre belöningar utan dessa inre belöningar måste de anställda själv uppnå. Amabile et 

al. (1994) hävdar att cheferna däremot kan skapa förutsättningar för de anställda så att 

de kan åstadkomma inre belöningar. Cheferna kan utföra detta genom att få de anställda 

att känna sig delaktiga i företaget samt genom att ge positiv feedback. 

 

Deci, Kostner, och Ryan (1999) gjorde en studie där syftet med studien var att 

undersöka på vilket sätt de yttre belöningarna kan ha verkan på den inre motivationen. 

De ansåg att materiella belöningar gav ett negativt inflytande på en människans inre 

motivation när det handlar om uppgifter som kändes intresseväckande. De fann även att 



  
 

21 

prestationsbetingade belöningar minskade effekten på människans beteende medan 

positiv feedback fick positiv effekt på människas inre motivation. 

 

3.3 Företagskultur 

 

Vi har valt att behandla företagskultur då alla företag har en viss mån av kultur på 

arbetsplatsen, när nya individer med annan kultur kommer till arbetsplatsen kan det ske 

en kulturkrock som bidrar till olikheter. 

 

Bolman och Deal, (2012, s320) beskriver kultur inom organisationer som ”Ett mönster 

med gemensamma grundantaganden som en grupp lärt sig när medlemmarna löst 

problemen med anpassning utåt och integration inåt och som fungerat tillräckligt bra 

för att man skall betrakta dessa antaganden som giltiga och för att nya medlemmar 

därför ska lära sig dem som det rätta sättet att uppfatta, tänka och känna när det gäller 

dessa problem”. 

 

Bolman och Deal, (2012) menar att företagskulturen består av sex olika faktorer, en av 

dessa faktorer är myter. Myter skapar ett sammanhang och solidaritet, myter legitimerar 

och samtalar ovetande konflikter och önskningar. Myter utökar och styrker den egenart 

som organisationen gör krav på samt gör arbetsstället till något mer än bara ettn 

arbetsplats. Värderingar är en annan faktor och handlar om vad organisationen står för. 

Värderingar är abstrakta som fastställer en huvudsaklig karaktär som skiljer en 

organisation från andra organisationer. Värderingar skapar en känsla av identitet, 

dessutom får det de anställda att känna sig speciella och utvalda. 

 

Bogdanowicz, M,(2014) beskriver två olika typer av organisationskulturer som håller 

ihop organisationen, dessa är klan och adhokrati. Klan kännetecknas som en trevlig 

arbetsplats där de anställda delar med sig en hel del om sig själva, det vill säga en 

arbetsplats där personalen känner sig trygga och delar en gemenskap. Belöningar för 

lagarbeten leder till delaktighet och samförstånd. Chefen på arbetsplatsen anses vara en 

mentor och tränare. Företaget hålls samman av traditioner, gemenskap, samarbete, 

lojalitet och moral. Adhokratin kännetecknas som en företagsinriktad, dynamisk och 

kreativ arbetsplats där företaget vill möta nya utmaningar. 
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3.4 Arbetstillfredställelse  
 

Vi valde arbetstillfredsställelse som en teori då teorin ökar förståelse över vilka 

olikheter det är som kan förekomma på en arbetsplats i förhållandet till 

arbetstillfredsställelse. Hur nöjda de anställda är med sitt arbete beror på vad det är för 

krav de ställer i livet samt om arbetsplatsen som den anställde befinner sig på uppfyller 

de krav som ställs. Exempelvis kan ett av kraven vara att det finns tillräckligt med 

resurser på arbetsplatsen vilket kan bidra till individuell trivsel på arbetsplatsen (Fan & 

Lin 2015). 

 

Goh, Chan och Chan (2015) menar att anställda som är missnöjda med sitt arbete blir 

distraherade och ger en dålig service gentemot sina kunder. Faktorer som leder till 

missnöjdhet kan exempelvis vara om deras krav inte blir uppfyllda vad gäller lön och 

trygghet. När den anställde har förväntningar på arbetet som inte överensstämmer med 

de faktiska förhållandena, kan en negativ psykologisk reaktion uppstå vilket är en risk 

för företaget. 

 

Goh, Chan och Chan (2015) menar att trivsel är en sammankoppling av individernas 

positiva och negativa känslor för sitt arbete. Att trivas på arbetsplatsen är viktigt för de 

anställda samt att företaget de arbetar på är etablerade. Trivsel är en drivkraft för de 

anställda att utveckla positiva inställningar för sitt arbete. För företaget är en nöjd 

anställd alltid en positiv anställd, vilket innebär att det är viktigt att de anställda är nöjda 

och trivs. Chefer kan även påverka tillfredsställelsen hos de anställda genom att visa att 

de bryr sig och tar hand om sina anställda. Detta kan göras genom att ge den anställda 

feedback, vilket resulterar i en positiv inställning mellan chefen och de anställda. 

 

När företaget inte uppfyller kraven som de anställda har ställt kan det uppstå en negativ 

påverkan hos individen och företaget. Den negativa påverkan kan exempelvis vara att 

de anställda blir frånvarande under sin arbetstid samt att utförandet av arbetet blir 

mindre effektivt, med andra ord kommer prestationen att minska Gözukara och 

Colakoglu (2015). 
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3.5 Beslutfattandet  
 

Vi valde att fördjupa oss i teorin om beslutsfattandet för att få en djupare förståelse om 

beslutprocessen för val av arbetsplats. 

 

Smallman och Moore, (2010) menar att beslutprocessen är något komplext som 

omfattar många små beslut som resulterar i ett stort beslut. Beslutprocessen innebär att 

beslutsfattaren samlar in och bearbetar information för att sedan kunna fatta ett beslut. 

Enligt Rollof (1999) är det viktigt att ha ett underlag när ett beslut ska fattats. Ett bra 

underlag är grunden för ett bra beslutsfattande. Ibland tvingas individen fatta beslut på 

ofullständiga underlag vilket ökar riskerna för dåliga beslut. Ett beslutsunderlag kan 

vara baserat på fakta, åsikter, tidigare erfarenheter och på information som nås både 

medvetet och omedvetet. Informationen som utgör beslutsunderlaget är en blandning av 

information som kommer från olika källor. 

 

Nemkova et al. (2015) menar att beslutsfattandet kan undersökas genom två olika 

metoder. Den normativa samt det beslutande. Det normativa beslutsfattandet tolkas som 

rationellt och är mest passande inom planering. Här gör beslutsfattaren det bästa möjliga 

valet. Beslutsfattaren samlar in och analyserar informationen och utvärderar det på olika 

möjliga sätt för att finna det bästa beslutet för situationen. 

 

Den andra metoden kallas för beslutande och kan beskrivas som en begränsning av 

rationalitet. Metoden är avsedd för beslutsfattaren som har flera beslut att ta samtidigt. 

Målet med detta beslut är att kunna lösa samtliga situationer samtidigt istället för att 

hitta det bästa möjliga val för just en situation. Beslutsfattaren som väljer denna metod 

kan beskrivas som improvisativ, vilket innebär att beslutsfattaren är lyhörd, flexibel, 

kreativ och spontan. Detta skapar mer flexibilitet och anpassning när det kommer till att 

fatta snabba beslut, då beslutsfattaren reagerar på situationen samt fattar snabba beslut 

redan sekunden efter. Kritiken mot beslutandet är att metoden oftast måste kombineras 

med ett annat alternativ för att beslutet ska bli korrekt, i övrigt kan metoden bidra till 

förvirring inför beslutsfattandet. Då denna metod är till för att utgöra snabba beslut 

tänker beslutsfattaren oftast inte på vilka konsekvenser valen kan få i framtiden 

(Nemkova et al.2015). 
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4 Empiri 
 
I följande kapitel görs en sammanställning av datan vi samlat in genom våra semi-

strukturerade intervjuer. För att ta hänsyn till respondenternas önskan av anonymitet 

har vi även valt ut fiktiva namn för att enklare förstå vem som har sagt vad. Vidare 

presenteras även de primära datan vi samlat in från intervjuerna med 

bemanningsföretagen, även dessa företag är anonyma, varför även de benämns med 

fiktiva namn. Vi har valt att skriva empirin utifrån vår intervjuguide som också är 

konstruerad utifrån studiens referensram (se bilaga). 

 

4.1 Intervju med bemanningsanställda 
 
4.1.1 Presentation av respondenter  

 
 Elin, Joakim och Daniel arbetar inom ekonomibranschen 

 Tina, Fredrik och Markus arbetar inom vårdbranschen   

 Viktor, Linda, Alma, Fiona och Amir arbetar inom lagerbranschen 

 Mikael och Anna arbetar inom livsmedelsbranschen 

 Lisa arbetar inom städbranschen 

 Moa arbetar på posten 

 

4.1.2 Val av bemaningsföretag 

 

Intervjun började med frågan “ Varför valde man att arbeta på bemanningsföretag?”. 

De flesta respondenter svarade att det var det enda som fanns på marknaden som de 

kunde söka till med den kompetensen de hade till sitt förfogande. 

 

Joakim som har en högskoleutbildning menade att det var svårt att få arbete inom 

ekonomibranschen utan kontakter, för att kunna förstora chanserna till att få arbete 

sökte Joakim jobb genom bemanningsföretag.  

Mikael som arbeta inom livsmedelsbranschen blev kontaktad av ett bemanningsföretag 

när han besökte en mässa och intresset väcktes. 



  
 

25 

Fredrik som arbetade inom vården gjorde undersökningar innan han sökte sig till 

bemanningsföretaget då han efter undersökningar kommit fram till att det var bättre 

betalat.   

Amir arbetade hos bemanningen sen gymnasiet och fick erbjudandet att arbeta där efter 

gymnasiet. 

 

4.1.3 Arbetstillfredsställelse 
 

Vid frågan om vad respondenterna såg som för- och nackdelar med att arbeta på 

bemanningsföretagen sade samtliga att arbetserfarenheten var ett stort plus. 

Moa berättade att hon ansåg att det var positivt att arbeta inom bemanningsföretag då 

hon fick garantilön, när Moa var schemalagd och det visade sig att det inte fanns något 

behov på kundföretaget fick Moa ändå lön. 

Mikael berättade att han enbart såg fördelar med att arbeta på bemanningsbranschen, 

när Mikael jobbade längre pass fick han mat av företaget.   

 

De flesta svarade också att det faktum att de själva kunde bestämma när de ville arbeta 

var en stor fördel. På somrarna kunde personalen ha semester när de själva ville, detta 

gällde dock inte för Elin, Joakim och Daniel som hade fastställda scheman. Även Tina 

och Fredrik hade ett fastställt schema, de såg istället fördelar i att få högre lön än de 

ordinarie anställda på arbetsplatsen. Tina och Fredrik såg även fördelar i de förmåner de 

fick genom att arbeta i bemanningsbranschen. 

 

Fredrik berättade att han fick bättre betalt än vad alla andra fick, hans flygbiljett var 

betald, dessutom fick han gratis boende. Fredrik fick även en bil under tiden han 

arbetade, även bensinen han förbrukade till och från jobbet var betald. 

Markus som även han arbetade inom vården berättade att han såg fördelar i 

kompetensutvecklingen, han hade fått kunskap inom flera olika vårdavdelningar som 

han tror att han inte hade fått om han inte arbetade inom bemanningsföretag.   

 

Vad gällde nackdelarna inom vården ansåg Markus och Tina att de blev orättvist 

behandlad. Inom ekonomibranschen ansåg samtliga att lönen var dålig. Daniel berättade 

att han av misstag kom över ett papper där det framgick att bemanningsföretaget Daniel 

arbetade för fick 270kr/h utbetalt av kundföretaget för Daniels tjänst. Daniel själv fick 

enbart 120kr/h.  
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Elin och Joakim tycker båda att lönen är väldigt dålig, då de har en examen i ekonomi. 

 

Hos resterande respondenter var nackdelarna samma, de ansåg att nackdelarna var att 

arbetsplatsen kunde variera ofta och att man ibland fick åka långt för att arbeta. 

Dessutom ansåg de att det faktum att de inte hade något fastställt schema var ett 

problem. Fiona berättade att det hade gynnat både henne samt bemanningsföretagen att 

ha ett fastställt schema då det fanns tillfällen då Fiona fick tacka nej vad gällde arbete då 

hon hade andra planer. Fiona menade att detta skapade ett dåligt intryck hos företaget 

och att det därmed fanns en risk till att hon inte skulle bli inringd till arbetspass lika 

ofta. Att det blev svårt att planera sina dagar var något respondenterna höll med om. 

 
4.1.4 Utveckling 

 

När frågan om utvecklingsmöjligheter ställdes, svarade de flesta av respondenterna att 

de ansåg att de inte fanns några utvecklingsmöjligheter. De kände att de ständigt fick 

likartade arbetsuppgifter. Överlag svarade de flesta respondenterna att i och med att de 

arbetade för ett bemanningsföretag kände de att de inte hade någon 

utvecklingsmöjlighet inom bemanningsbranschen. Amir som även han arbetade inom 

lager var den ende som såg utvecklingsmöjligheter i branschen. Han utvecklades från 

vanlig anställ som arbetade på golvet till en “teamleader” och därefter fick han en tjänst 

som personaladministratör.  

 

Det fanns även de som arbetade som inte hade något intresse att utvecklas, Viktor som 

arbetade inom lager var mer intresserade av lönen. 

 
4.1.5 Ansvar 

 

Det var viktigt för samtliga respondenter att känna ansvar, respondenterna kände ansvar 

över sina egna arbetsuppgifter. 

På lagerbranschen innebar det att de hade ansvar för att plocka, packa och posta varor. 

Inom posten fick de ansvar för att sortera posten till rätt person. Moa hade ansvar över 

att det skulle vara fint och rent när hon lämnade sin arbetsplats och Mikael samt Anna 

hade ansvar över att scanna varor. Dessa respondenter kände att de inte hade något 

större ansvar än så. Även inom ekonomibranschen hade de mindre ansvarsområden vad 

gällde deras arbetsuppgifter. 
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Amir var en av få som kände att han fick relativt mycket ansvar, han var ansvarig över 

cirka 100 underarbetare. Ansvaret fick Amir att vilja utvecklats mer och vara motiverad 

till att arbeta.  Även inom vården kände personalen att de hade stor ansvar, Tina menar 

att vara ansvar för en människas hälsa är en av de största uppgifterna hon hade upplevt. 

Fredrik som även han arbetade inom vården kände att han fick mer ansvar än vad han 

klarade av på sin arbetsplats då han fick ansvar över en hel avdelning. 

 

4.1.6 Feedback 
 

Alla respondenter tyckte att det var viktigt att få feedback då de ansåg att det var en 

bekräftelse på om de hade utfört ett bra eller mindre bra arbete. När frågan ställdes om 

hur ofta de fick feedback av deras bemanningsföretag var det enbart ett fåtal som sa att 

de fick feedback överhuvudtaget av bemanningsföretaget. 

 

8 av 15 respondenter berättade att de aldrig fått någon feedback av 

bemanningsföretaget. Elin, Joakim och Daniel berättade att de inte hade haft någon 

kontakt med deras bemanningsföretag sedan de fick anställning på kundföretaget. 

Viktor, Linda, Alma och Fiona berättade att de enbart fick generell feedback som gällde 

alla bemanningsanställda på arbetet men inga personliga. Amir berättade att han fick 

personlig feedback av hans chefer någon gång i månaden. 

 

Inom läkarbranschen berättade Fredrik och Markus att de snarare får uppskattning och 

inte feedback av personalen på arbetsplatsen, men inte från bemanningsföretaget i sig. 

Tina fick feedback varje gång hon har arbetat på en arbetsplats i minst en vecka. 

Mikael berättade att hans chef var väldigt duktig på att ge feedback och de hade en god 

kommunikation. Moa, Lisa och Anna fick ingen feedback alls. Anna som arbetar inom 

livsmedelsbranschen fick själv kontakta sin chef för att kunna få feedback och en 

bekräftelse att hon har utfört ett bra arbete.  

 

 
4.1.7 Olikheter 

 

De flesta av respondenter upplevde att det förekom olikheter på arbetsplatsen, speciellt 

inom arbetsuppgifter. 

Tina berättade att hon alltid fick ta “dirty jobs”, ett exempel Tina berättade om var att 

hon alltid fick ta hand om de brukarna som ansågs vara tunga att ta hand om. Även om 
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avdelningen hade ett schema som beskrev vems tur det var att duscha brukarna var det 

alltid Tina som fick ta det tunga arbetet. I och med att Tina var bemanningsanställd 

ansåg hon att hon inte vågade säga ifrån eller yttra sig om situationen.   

Elin kände att hon kunde bli utbytbar när som helst och att hon ägnade sig till uppgifter 

hon inte tycker ingick i hennes arbetsuppgifter. Elin sökte till en tjänst som 

inkassohandläggare men större delen av hennes arbetstid bestod av att sortera post, 

scanna in fakturor och svara på telefon i växel. Elin ansåg att hennes arbetsuppgifter 

inte behövde någon ekonomiutbildning.  

 

En del av respondenterna upplevde att de inte var delaktiga i kundföretaget utan att de 

enbart skulle utföra sitt arbete. Markus som arbetar inom vården kände att han inte var 

delaktig i kundföretaget när det kom till “after work” då han inte fick delta. Viktor som 

arbetar inom lager ansåg att han inte fick uppmärksamhet eller välkomnande av 

cheferna. Han menade att det enda kundföretaget ville var att de skulle utföra arbetet. 

Han ansåg även att han fick tyngre arbetsuppgift än ordinarie anställda fick. Daniel som 

arbetar inom ekonomibranschen berättade att han inte kunde delta på möte som 

ordinarie anställda fick delta.  

 

Somliga respondenter upplevde att det förekom olikheter vid förmåner. Fiona som 

arbetade inom lager upplevde att olikheter uppstod på hennes arbetsplats. När hennes 

arbetsgrupp slog rekord på arbetet var det enbart ordinarie anställda som fick frukt som 

belöning men inte bemanningsanställda.  

 

Alma som även hon arbetade på lager berättade om liknande olikheter inom förmåner. 

Hon berättade att de inte fick äta i samma matsal som ordinarie anställda fick. Hon 

berättade även att de hade olika parkeringsplatser, ordinarie personal fick en 

parkeringsplats nära arbetsplatsen medan bemanningsanställda fick parkera en bit 

utanför arbetsområdet.  

Lisa som arbetade inom städbranschen fick reda på att ordinarie städerskor fick betalt 

under deras körtid från arbetsplats till arbetsplats, Lisa själv fick enbart betalt på 

arbetsplatsen när hon städade. 

 



  
 

29 

Fredrik som arbetade inom vården menade att han fick mycket uppmärksamhet och alla 

uppskattade det han gjorde. De pratade väldigt bra om Fredrik och ville att han skulle 

stanna längre på kundföretaget.  

Anna upplevde inga olikheter och känner inte att det skilde sig mellan 

bemanningsanställda och ordinarie anställda.  

 
4.1.8 Förmåner 

 

Under intervjuns gång ställdes frågan om vilka förmåner respondenterna fick samt om 

förmånerna påverkade deras motivation. Respondenterna har upplevt olika förmåner 

vad gäller att arbeta som en bemanningsanställd. Anna berättade att de fick gratis mat 

under arbetstiden vid längre arbetspass.  

Andra respondenter ansåg att erfarenhet och att bilda nätverk var en förmån.  

Fredrik var väldigt nöjd med sina arbetsuppgifter, han fick både reseersättning, gratis 

boende, gratis tillgång till bil och gratis bensin när han körde till och från arbetsplatsen. 

 

En del anställda fick inga förmåner alls, Tina var väldigt missnöjd då hon inte ens fick 

delta på julborden när kundföretagen skulle fira. För Joakim som inte heller fick några 

förmåner eller bra lön enligt honom hade gärna bytt arbetsplats om han hade haft någon 

möjlighet berättar han. Även Fiona var missnöjd, hon fick inga förmåner alls, de 

ordinarie anställda på kundföretaget fick däremot 40 % rabatt på företagets webbutik.  

 
4.1.9 Lön och sociala aspekter 
 

De flesta av respondenterna ansåg att lönen var viktigare än den sociala aspekten. 

Viktor som arbetade inom lager berättade att det var viktigt att få en godtagbar lön 

vilket var drivkraften till motivationen. Lisa som arbetade inom städbranschen ansåg att 

det var obekvämt att arbeta vid situationer där personalen varken pratade eller hälsade 

på henne. Därför ansåg Lisa att lönen var en motivation till att gå till arbetet. Amir 

berättade att han var målmedveten, han ansåg att lönen var viktig men trivseln på 

arbetsplatsen var också viktigt.  

 

Fiona som även hon arbetade på lager ansåg att lönen var viktigare än den sociala 

aspekten då hon dagligen gick runt och plockade varor, dessutom fick hon inte föra en 

dialog med andra anställda enbart på rasterna. Linda som arbetade inom lager ansåg att 

trivsel var viktigt men att lönen hade en större betydelse enligt henne. Mikael som 
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arbetade inom livsmedel hade liknade åsikter som Fiona. I och med att hans arbete var 

att inventera och räkna varor var det svårt att vara social med andra anställda, därför 

ansåg han att lönen var viktigare än den sociala aspekten. Anna som även hon arbetade 

inom livsmedelsbranschen ansåg att trivsel var viktigt, men att lönen var viktigare vad 

gäller arbetet som hon hade då.  

 

Resterande respondenter ansåg att lönen inte var så viktig i jämförelse med de sociala 

aspekterna. Tina som arbetade inom våren ansåg att kunna hjälpa människor och trivas 

på arbetsplatsen var viktigt. I och med att arbetet som Tina arbeta med var tungt ansåg 

hon att lönen var viktig men att den sociala aspekten var viktigare. Elin som arbetade 

inom ekonomibranschen ansåg att trivseln på arbetsplatsen var viktigt, hon menade att 

hon inte hade kunnat stanna kvar på arbetsplatsen om hon inte trivdes.  

 

Fredrik som arbetade inom vården hade liknande åsikter som Tina, det vill säga att 

lönen inte var lika viktig som den sociala aspekten. Fredrik menade att yrkesvalet var 

medvetet utifrån vad han själv ville arbeta med, därför ansåg han att den sociala 

aspekten var viktigare. Markus som arbetade inom vården ansåg att trivseln var viktigt 

och var en motivation till att stanna kvar på arbetsplatsen. Han berättade att han hade 

tackat nej till att arbeta på samma avdelning igen om han någonsin skulle uppleva att 

personal var otrevliga och om han vantrivdes.  

 
4.1.10 Påverkar olikheterna inom arbetstillfredsställelse, trygghet och belöning 
motivationen? 

 

Elin berättade att hon inte helt var motiverad till att arbeta, hon menade att utan några 

förmåner överhuvudtaget och en dålig lön, var arbetserfarenheten och att hon hade 

trevliga kollegor det som var hennes motivation till att gå till arbetet.  

 

Viktor berättade att han enbart såg motivation i lönen och Fiona berättade att hon hade 

varit mer motiverad om även hon hade fått samma förmåner som ordinarie personal 

fick. Fiona berättade även att hon tycker att rädslan av att bli utbytbar var mindre 

motiverande. 

 

Alma berättade att hon inte alls var motiverad till att arbeta, hon berättade att hon var 

väldigt missnöjd med parkeringsförhållanderna på arbetsplatsen och det faktum att de 

inte fick sitta i samma matsalar som resterande personal var även det mindre 
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motiverande. Alma berättade även att hon ansåg att de hade mindre rättigheter på 

arbetsplatsen. Om Alma ville veta vad klockan var fick hon fråga ordinarie personal om 

tiden då hon inte fick kolla klockan på sin mobil. 

Mikael och Anna höll båda med om att arbetet inte var speciellt motiverande. Mikael 

berättade att han inte hade planer på att arbete på samma plats länge till, han saknade 

motivation till att gå till arbetet. 

 

Även Lisa tyckte att det inte var motiverande att arbeta, hon var missnöjd med det 

faktum att ordinarie personal fick ersättning för körtiden till varje arbetsplats medan 

Lisa inte fick någon ersättning alls.   

Moa trivdes med hennes kollegor och sade att hon fann motivation i sina trevliga 

kollegor. 

 

Inom vårdbranschen fann alla respondenter motivation i sitt arbete. Enligt Fredrik 

handlade det inte om att få motivation genom förmåner, feedback eller lön. Han fick 

motivation genom att veta att han gjorde skillnad i folks liv varje dag. Han sade att inget 

kunde vara mer motiverande än motivationen han fick av sina patienter.  

 

 

4.2 Intervju med bemanningsföretag 
 

 

 Bemanningsföretag A är HR-chef och har ansvar inom rekrytering, detta 

bemanningsföretag har fokus inom ekonomi, lager, handelsbranscher med mera. 

 Bemanningsföretag B är marknadschef och har även varit delaktig i 

uppbyggandet av bemanningsbolaget. Detta bemanningsföretag riktar in sig på 

branscher inom, ekonomi, omvårdnad samt lärobranschen. 

 Bemanningsföretag C arbetar med konsulter och har hand om uppföljning av 

deras konsulter samt rekryteringsprocessen. Bemanningsföretaget riktar in sig på 

branscher som lager, ekonomi, post med mera. 

 Bemanningsföretag D är rekryteringsansvarig och har hand om uppföljning av 

deras anställda, företaget riktar enbart in sig på vården. 
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4.2.1 Hantering av olikheter 

 

Det var viktigt för företagen att kunna ta del av olikheter som sker inom kundföretagen. 

I och med att bolaget hade många anställda som arbetar ute hos kundföretagen var det 

svårt för konsultchefen att följa upp alla och tiden för att kunna följa upp alla fanns inte. 

Bemanningsföretaget A förlitade därför på att kundföretagen skulle följa upp 

bemanningsanställdas prestation. 

När frågan ställdes om hur de hanterar olikheterna inom lönen och förmåner svarade 

bemanningsföretag A att deras anställda har samma lönevillkor som ordinarie personal. 

Bemanningsföretag A var också medveten om att olikheter sker vad gäller förmåner. 

Denna sort av olikhet löste bemanningsföretag A genom att ha egna förmåner för sina 

anställda som ordinarie personal inte kunde ta del av. 

Vid frågan om hur företaget hanterade det faktum att de anställda var rädda att tacka nej 

till arbete då de ansåg att risken för att inte bli uppringd igen eller lika ofta fanns, 

svarade HR chefen på bemanningsföretaget A “vi erbjuder olika anställningsformer och 

därav kommer de anställda följa olika avtal beroende på vilken anställningsform de 

har”. Om de anställda hade en tillsvidareanställning förväntade företaget att de ska vara 

tillgängliga under de tider som var avtalat. Var du däremot en student som arbetade för 

företaget och tackade nej på grund av att den anställde exempelvis hade en tentamen var 

det inga problem. Bemanningsföretag A menade även att om den anställde vid 

upprepande tillfällen tackar nej till arbete, blev det en fråga om byte av 

anställningsform. Samtalen till personal som tackar nej vid flera tillfällen kunde bli mer 

sporadiska och det kunde även sluta med att bemanningsföretag A kontakta den 

anställde och frågade om de faktiskt vill fortsätta sin anställning hos företaget. 

 

Bemanningsföretag B kunde inte svarade inte på denna fråga. 

 

Chefen på bemanningsföretag B ansåg att företagskultur var en viktig del och var 

grunden för företaget. 

 

Vid frågan om hur de hanterade känslan av utanförskap i kundföretagen svarade 

bemanningsföretag B “ det är viktig att de bemanningsanställa känner att de är en del 

av företaget”. Vidare berättade bemanningsföretag B att det kan ibland hända att en del 

personal inte kände sig delaktiga i kundföretagen. Bemanningsföretaget B försökte 

hantera detta genom att ha dialoger med de bemanningsanställda samt kundföretagen så 
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att olikheten lyftes upp så att båda parterna blev medvetna om att olikheterna fanns. 

Bemanningsföretaget B berättade “därefter går det oftast att reda ut problemet”. 

 

“Det är svårt att möta alla olikheter” berättade bemanningsföretag B, i exemplet om 

missnöje med att bemanningsanställda inte alltid fick delta på exempelvis julbord 

menade bemanningsföretag B att det kunde bero på hur länge personalen hade arbetat 

på arbetsplatsen. Det var nämligen svårt för kundföretagen att kunna beräkna hur många 

från bemanningsföretaget som skulle arbeta den dagen, då det kan variera väldigt 

mycket från dag till dag. Har personalen däremot arbetat på arbetsplatsen en längre tid 

och det finns goda skäl att tro att personalen även kommer arbeta under julbordsdagen 

ansåg bemanningsföretag B att det var en självklarhet att även bemanningspersonalen 

skulle få delta på julbordet. Skulle det komma till bemanningsföretagets B kännedom att 

en sådan olikhet uppstod skulle bemanningsföretag B ta kontakt med kundföretaget 

menade företag B. 

Bemanningsföretag C berättade att de försökte hantera olikheterna på arbetsplatsen 

genom att lyssna på sina anställda. Chefen på bemanningsföretag C lade även mycket 

ansvar på sina anställda, de förlitade sig på att om olikheter uppstod skulle de anställda 

vidarebefordra detta så att bemanningsföretaget blev medvetna om det skulle ske någon 

olikhet. Vidare berättade chefen på bemanningsföretag C att det var viktigt för företaget 

att ha god kommunikation med bemanningsföretagets kunder, genom att ha god 

kommunikation kunde de hela tiden få feedback och på detta sätt få reda på hur det går 

på arbetsplatsen. Om olikheter skulle uppstå menar bemanningsföretag C att de skulle 

kontakta kundföretaget i fråga för att diskutera detta. 

 

Under intervjuns gång ställdes frågan om hur företaget hanterade det faktum att dess 

anställda inte vågade tacka nej till arbete för att risken för att inte bli uppringd igen 

fanns. Då svarade chefen på bemanningsföretag C “vi vill att våra anställda själva får 

välja när dem vill arbeta”. För att hantera problemet har företaget C en hemsida där de 

anställda kan skriva upp dess tillgänglighet. På detta sätt blir det enklare för 

bemanningsföretaget att schemalägga personal. Det kunde dock hända att personalen 

möjligen har angivit att de inte var tillgängliga en dag och det kan vara brist på 

personal, då kunde det hända att bemanningsföretaget C ringde och frågade om det 

fanns möjlighet att komma in på arbetet. Skulle personalen säga nej, skulle det dock inte 

påverka arbetsmöjligheterna för de anställda i framtiden berättade bemanningsföretag C. 
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Respondenten berättade även att de sedan någon månad tillbaka har infört en regel där 

alla anställda som arbetar för bemanningsföretaget har ett uppföljningssamtal för att få 

bättre kommunikation med deras anställda. På så vis skulle företaget bli mer medvetet 

om vad de anställda tyckte var bra eller mindre bra och därmed också bli bättre på att 

hantera olikheter. 

 

Chefen på bemanningsföretag D kunde inte svara på denna fråga. 

 
4.2.2 Förmåner  

 

Förmåner som bemanningsföretag A erbjöd sina anställda var kompetensutveckling 

beroende på vilken tjänst de anställda hade. Företaget erbjöd även monetära ersättningar 

och friskvård med mera. HR-chefen på bemanningsföretag A berättade att det kunde 

förekomma att ordinarieanställda hade en del förmåner som inte bemanningsanställda 

hade vilket bolaget var medvetna om. Bemanningsföretag A använde bolagets egna 

förmåner som en komplettering av olikheterna som uppstod inom förmåner så att deras 

anställda inte skulle vara missnöjda. Det kunde vara svårt att kräva att deras 

bemanningsanställda skulle få samma villkor och förmåner som ordinarie personal 

hade, om inte kundföretaget var villig att ge det. Vidare sade bemanningsföretag A 

“oftast är det inte ett stort problem inom den ramen då vi oftast kommer bra överens 

med kundföretaget om liknande villkor till vår personal.”   

 

Ett sätt att hantera olikheterna kunde vara att bemanningsföretag B erbjöd 

kompetensutveckling till sina anställda. Dessutom erbjöd det även specifika förmåner 

beroende på vilken bransch deras personal arbetade inom. Inom vården exempelvis, 

erbjöd bemanningsföretaget sin anställda ersättning av tjänsteresor samt boende. Inom 

skolbranschen erbjuds skolverktyg, vilket var redskap för pedagogiskt lärande. 

 

Bemanningsföretag C hanterade olikheterna genom att föra en dialog med 

kundföretagen för att först förstå vad kundföretagen hade för förmåner. För att det inte 

skulle uppstå olikheter inom förmånerna försökte därför bemanningsföretag C att 

förhandla om samma förmånsvillkor för bemanningspersonal hos kundföretaget. 

 

Bemanningsföretag C berättade att det var väldigt svårt att implementera ett 

belöningssystem. Tidigare hade alla anställda ett gymkort som förmån, detta fick de ta 



  
 

35 

bort då samma gym inte fanns i alla städer de aktivt arbetade i. Vidare berättade 

bemanningsföretag C att de arbetade idag med att utveckla en ny förmån till företagets 

anställda, ett Office paket som inte riktigt var färdigställt för användning än. Utöver 

Office paketet ansåg de även att arbetet i sig blev en förmån, “kompetensutvecklingen 

blir en förmån för våra anställda” sade bemanningsföretag C. 

 

Bemanningsföretag D erbjöd kompetensutveckling till sina anställda. Utöver 

kompetensutveckling erbjöd bemanningsföretag D även boende till sina anställda om 

det behövdes och reseersättning om personalen skulle resa långt. 

 

4.2.3 Motivation 

 

Under intervjuns gång ställdes frågan om hur bemanningsföretaget arbetade med att 

motivera sina anställda. Bemanningsföretag A sade “det är mycket enklare att motivera 

sina anställda internt än anställda som arbetar ute hos våra 

kundföretag”.  Bemanningsföretag A menade att det var en utmaning som bolaget 

fortfarande arbetade med. Hur bemanningsföretag A motiverade sina anställda berodde 

på vilken anställningsform de hade, hur länge de tänkte stanna kvar i företaget samt 

vilka förväntningar de anställda hade. 

 

Företag A motiverade sina anställda efter personalens egna mål, “en del vill inte ha 

någon motivation alls, de vill enbart utföra sitt arbete och gå hem. En annan del vill ha 

mycket motivation, det är väldigt individuellt” sade bemanningsföretag A. 

Bemanningsföretag A arbetade med att utbilda chefer som i sin tur skulle kunna 

motivera bemanningspersonal på plats i kundföretagen. Chefens uppgift var att kunna 

kommunicera och förstå vilka förväntningar bemanningspersonal hade, det var även 

viktigt att konsultchefen använde ett bra ledarskap. Genom att ha en bra kommunikation 

kunde bolaget ta del av vad personalen förväntade sig i sin anställning och därefter 

kunde bolaget anpassa personalens arbetsuppgifter efter det. Som motivation för de 

anställda arrangerade även företag A olika former av kick off. 

 

Bemanningsföretag B svarade på samma fråga, alltså hur bemanningsföretaget arbetade 

med motivation för sina anställda. Bemanningsföretag B svarade att de arbetade med att 

motivera sina anställda genom att ge kompetensutveckling. Vidare berättade 
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bemanningsföretaget att det ökade motivationen när anställda själva kunde bestämma 

när de ville arbeta och själv hade valmöjligheten till upplägget av schemat. 

 

Bemanningsföretag C berättade att det var svårt att motivera sina anställda om de inte 

var medvetna om vad de anställda krävde eller hur mycket motivation denne behövde. 

Vidare berättade chefen på bemanningsföretaget C att det kunde bli svårt att motivera 

de anställda då de kunde befinna sig på olika arbetsplatser och var väldigt utspridda. 

Därför lade de även stort ansvar på att kundföretagen skall motivera de anställda. 

För att öka på motivationen hos de anställda arrangerar bemanningsföretaget C minst en 

gång om året en after work, tillsammans med resten av de bemanningsanställda på 

samma arbetsplats. After work kunde exempelvis vara att man gick på bowling och 

avslutningsvis åt en middag. Chefen på bemanningsföretag C menade att 

bemanningsföretaget har väldigt många kundföretag de arbetar hos, och kunde inte med 

all säkerhet uttala sig om att alla bemanningschefer på alla arbetsplatser faktiskt gjorde 

en sådan aktivitet eller inte. 

 

Bemanningsföretag D menade att hen oftast fick höra att det var en frihet att arbeta 

inom bemanningsföretag. Bemanningsanställda hade en frihet till att själv välja hur 

mycket personen ville arbeta. Som en konsult hade personen flera valmöjligheter till att 

välja uppdrag samt förslag om olika uppdrag. Det var upp till individen själva vilka 

uppdrag de valde att arbeta med då det skulle stämma överens med anställdas 

kompetens och tid. Chefen på bemanningsföretag D menade att ha frihet och 

valmöjligheterna till att välja vad konsulter själv ville arbeta med var en motivation i 

sig. Vidare berättade bemanningsföretag D att de hade även så kallade 

“motivationskampanjer” som innebar att om du kunde ställa upp och arbeta dessa 

veckor på detta uppdrag så fick du exempelvis en ipad som belöning. Kampanjen 

används ofta på oförutsebara situationer, exempelvis om konsulten har tänkt vara ledig 

under tiden som kriser inträffade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

37 

 

 

5 Analys 
 

I följande kapitel kommer läsaren ta del av vår analys som är en sammanvävande av 

teorin vi har fördjupat oss i samt empirin vi har samlat in. Diskussionen i analysen har 

vi valt att diskutera utifrån studiens tre underfrågor samt studiens huvudfråga. 

 

 

5.1 Vilka är de främsta olikheterna som bemanningsasntällda upplever 
mellan bemanningspersonalen och ordinarie anställda på olika 
arbetsplatser?  
 

Vi har valt att begränsa oss till olikheter inom arbetstillfredsställelse, trygghet och 

belöning. Nedan presenteras de främsta olikheterna som förekom på arbetsplatsen som 

vi fann under studiens gång i arbetstillfredställande, trygghet och belöning. 

 
5.1.1 Arbetstillfredställande  

 

Hur tillfredsställda våra respondenter blev på arbetsplatsen varierade väldigt mycket. 

Respondenterna hade alla olika erfarenheter och hade olika krav på vad de ansåg var 

tillfredsställande på arbetsplatsen. Fan och Lin (2015) menar att människan blir 

tillfredsställd på arbetet beroende på vilka krav de ställer på arbetsplatsen. Viktor som 

arbetade inom lager kände att han inte fick något välkomnande eller uppmärksamhet. 

Han kände att han inte hade något ansvar mer än att han skulle utföra arbetet som han 

blev tillsagt. Enligt Bergengren (1998) är det viktigt att anställda kan känna ett eget 

ansvar samt känna att det arbetet de utför har en mening. 

 

Enligt Goh, Chan och Chan (2015) uppstår det en negativ psykologisk reaktion när 

förväntningar på arbetet inte överstämmer med det faktiska förhållandet, därför är 

trivsel på en arbetsplats viktigt för de anställda. Elin var väldigt missnöjd med hennes 

anställning då hon hade stora förväntningar över arbetet. Då det sedan visade sig att Elin 

fick utföra en hel del uppgifter som hon ansåg inte ingick i hennes arbetsuppgifter 

kunde detta skapa en negativ reaktion hos Elin. Elins krav vad gällde lönen var 

dessutom inte uppfyllda vilket förstärkte den negativa reaktionen hos Elin. Enligt Goh, 

Chan och Chan (2015) kan en anställd vara missnöjd med sitt arbete om de anställdas 

krav inte blir uppfyllda vad gäller lön och trygghet. Även Daniel delade samma 
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missnöje vad gällde lönen. Trots att Elin och Daniel hade en utbildning bakom sig 

kände de fortfarande missnöje. 

 

Goh, Chan och Chan (2015) anser att trivsel är en drivkraft för de anställda att utveckla 

positiva inställningar för sitt arbete. För företaget är en nöjd anställd alltid en positiv 

anställd, vilket innebär att det är viktigt att de anställda är nöjda och trivs Markus var i 

helhet nöjd med sitt arbete, kände sig inte helt delaktig i kundföretaget då han inte fick 

vara med på after work med sina kollegor. Detta missnöje kunde resultera till att 

Markus börjar trivas mindre på arbetsplatsen, Goh, Chan och Chan (2015) menar att 

anställda som är missnöjda med sitt arbete blir distraherade och ger en dålig service 

gentemot sina kunder. Skulle Markus börja trivas mindre på arbetet skulle hans brukare 

bli lidande. 

 

Chefer kan även påverka tillfredsställelsen hos de anställda genom att visa att de bryr 

sig och tar hand om sina anställda. Detta kan göras genom att ge de anställda feedback, 

vilket resulterar i en positiv inställning mellan chefen och de anställda (Goh, Chan och 

Chan, 2015). Daniel som inte fick delta på personalmötet var inte fullt tillfredsställd 

med arbetet, genom att inte få delta på mötet kände Daniel inte sig delaktig. Han kände 

utanförskap och kunde inte skapa lika starka band med hans chef. Dessa faktorer kunde 

leda till missnöje och även här sämre service. 

 
5.1.2 Trygghet 

 

Bolman och Deal (2012) menade att den andra trappan av Maslows behovstrappa är 

säkerhet, med säkerhet syftar Maslow på trygghet och fridfullhet. Bogdanowicz, 

M,(2014) menar att kunna berätta om sig själv och dela med det till sina arbetskamrater 

skulle skapa en trygghet på arbetsplatsen. 

Tina som arbetade inom vården kände att hon upplevde olikhet inom arbetsuppgifter. 

Hon fick alltid ta de tyngre arbetsuppgifterna som ingen utav ordinarie personalen ville 

utföra. Då hon inte vågade yttra sig för att konsekvenserna kunde bli att hon inte blev 

inringd till samma arbetsplats igen, resulterade det till att Tina kände sig otrygg på 

arbetsplatsen. Tina trivdes fortsatt på arbetet då hon trivdes med sina brukare, hon 

kände även mycket ansvar, vilket styrker hennes motivation till att fortsätta arbeta.  
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Ännu en gång blev det relevant för studien att nämna att anställda som är missnöjda 

med sitt arbete blir distraherade och ger en dålig service gentemot sina kunder (Goh, 

Chan och Chan 2015). För Tina hade det inneburit att hon skulle utföra ett sämre arbete 

och då blir både kollegorna och brukaren lidande. Kollegorna kan få ta mer ansvar och 

brukarna kan få sämre vård. Vidare kunde det leda till att kundföretaget blir missnöjd 

med Tinas insats, kundföretaget kan då byta ut henne till någon annan, vilket innebar att 

Tina kunde bli av med sitt arbete.  

 

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) representera hygienfaktorer flera olika punkter 

bland annat arbetsvillkor, lön, status, arbetstrygghet med mera. Dessa punkter behövs 

för att människan ska känna sig trygg och må bra. Lönen är även en viktig hygienfaktor, 

om inte kraven på lönen uppnås kan det leda till vantrivsel. Lisa kände att det fanns en 

olikhet inom lönen. 

Lisa får enbart betalat under den tiden hon utför sitt arbete, alltså vid städningen. Lisas 

kollegor som är ordinarie personal fick dock betalat under körningen de gör från 

städplats till städplats. Detta fann Lisa väldigt orättvist. 

 
5.1.3 Belöning 

 

Av empiri insamlingen går det att tyda ett tydligt mönster, förmåner och olikheterna 

beror mycket på vilken bransch respondenterna arbetar inom. Exempelvis får 

bemanningsanställda inom vården mycket bättre förmåner än vad personalen inom 

lagerbranschen får. 

 

Enligt Lopez, Hopkins och Raymond (2006) består belöning av olika element. Det kan 

bestå av provision, incitament och lön. Dessa element har en väsentlig inverkan på 

anställdas motivation. . Belöning ska dessutom utgå ifrån anställdas, kompetens, 

medverkade och kunskap (Armstrong, 2002). Amstrong (2002) menar att  belöningar 

ska utgå ifrån anställdas kompetens, medverkan och kunskap. Med vår empiriska 

insamling gick det att tyda att respondenterna som arbetade inom lager, ekonomi, 

posten samt städ hade sämre förmåner än vad exempelvis bemanningsanställda inom 

vården har. Fiona som arbetade inom lager har upplevt ett flertal olikheter, bland annat 

berättade hon att ordinarie personal fick 40% rabatt på webbutiken medan 

bemanningsanställda inte fick några rabatt alls. Hon berättade även vidare att när hennes 

arbetsgrupp nådde ett mål bjöd kundföretaget på frukt men inte till bemanningsanställda 
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utan enbart till ordinarie även om de hade samma arbetsuppgifter. Alma som även hon 

arbetade på lager upplevde att hon som bemanningsanställd fick parkera fem minuter 

bort från arbetsplatsen medan ordinarie anställda fick parkera framför arbetsplatsen. 

 

5.2 Hur kan bemanningsanställda motivation bli påverkad? 
 

Enligt Ertas (2015) behöver alla människor motivation, människor motiveras dock på 

olika sätt. För att förstå på vilket sätt en person ska bli motiveras måste personen först 

förstå människans personlighet samt strävan i livet hos personen i fråga.  

 

Enligt Bolman och Deal (2012) menar Maslows att människan måste uppfylla fyra steg 

i behovstrappan för att nå det femte steget som är “självförverkligande”.  

 

Vägen till den sista trappan är lång och en rad andra mindre mål måste uppnås först. Det 

första steget i behovstrappan är målet om de fysiologiska behoven. Vi räknar med att 

alla våra respondenter redan uppnått detta mål. Det som var mer intressant för vår studie 

var att undersöka steg numer två till fyra på trappan, nämligen säkerhet, tillhörighet och 

kärlek, uppskattning och självkänsla. 

 
5.2.1 Säkerhet  

 

Maslow menar att trygghet, fridfullhet och säkerhet är viktigt för att människan ska 

finna motivation (Bolman och Deal, 2012). För vår respondent, Elin, var det svårt att 

uppnå detta steg. Elin menade att hennes arbete kändes väldigt otryggt, hon utförde 

väldigt enkla uppgifter som egentligen inte krävde några förkunskaper inom ekonomi. 

Hon sökte till inkassohandläggare men att svara på telefon och hämta posten är något av 

hennes dagliga rutiner.  

 

Även Tina som arbetar inom vården ansåg att det var enkelt att bli utbytt i branschen, 

när hon blev orättvist behandlad vågade hon inte säga ifrån. Det fanns fler som arbetade 

inom bemanningsbranschen, många kunde ta hennes plats om det skulle visa sig att hon 

exempelvis klagade över sina arbetsuppgifter. Tina kände alltså ingen riktig trygghet, 

dock valde hon att arbeta vidare trots att hon många gånger fick utföra de tyngre 

uppgifterna. Elin och Tina fick istället finna motivation i annat. Elin fann motivation i 

den sociala arbetskretsen medan Tina fann den i hennes brukare. 
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Många respondenter kände sig vid otryggheten när det kom till att inte vara schemalagd. 

Fiona berättade att hon fick ofta samtal i sista minuten, vilket kunde vara ett problem då 

hon redan hade gjort andra planer för dagen. Hon menade att det gav fel intryck till 

företaget om hon tackade nej och rädslan att inte bli inringd igen fanns. 

 

 
5.2.2 Tillhörighet 

 

Enligt Maslow är det viktigt att känna tillhörighet och kärlek för att finna motivation, 

detta är också det tredje målet i behovstrappan (Bolman & Deal, 2012). I intervjuerna vi 

utförde med de bemanningsanställda fann vi olika resultat när det kom till känslan av 

tillhörighet på arbetsplatsen. 

 

Många av de deltagande respondenterna ansåg att de inte fick ta del av aktiviteterna som 

arrangerades på arbetsplatserna. Markus exempelvis berättade att personalen på hans 

arbetsplats skulle på after work, kollegorna kunde prata och planera after worken 

framför honom men han själv blev aldrig tillfrågad om han ville vara med på 

aktiviteten. Även Daniel var missnöjd gällande delaktigheten på arbetsplatsen. När 

kollegorna hade möten fick Daniel inte delta då han inte var ordinarie personal, Daniel 

fick arbeta vidare medan ordinarie personal hade sitt möte. Viktor kände att han varken 

fick ett välkommande eller uppmärksamhet på sin arbetsplats. 

 

Även Fiona och Alma var väldigt missnöjda, på deras arbetsplats skiljdes det på 

ordinarie- samt bemanningspersonal. Fiona berättade att hon var missnöjd över att hon 

inte blev bjuden på frukt exempelvis när hennes arbetsgrupp slog nya rekord på 

företaget, enbart de ordinarie anställda fick den belöningen. Alma var missnöjd med att 

hon inte fick parkera sin bil på arbetsplatsens område utan var tvungen att parkera bilen 

längre bort. Hon var även missnöjd med att kundföretaget delade på ordinarie personal 

och bemanningsanställde genom att dela upp dem i två olika matsalar. 

 
5.2.3 Feedback 

 

I det fjärde och sista steget som ska diskuteras berättade Maslow om “självkänsla och 

uppskattning”. Maslow menade att det är viktigt att få bekräftelse i form av 

uppskattning för att få en bättre självkänsla och få motivation (Bolman & Deal, 2012). 

Enligt Deci, Kostner, och Ryan (1999) ger materiella belöningar ett negativt inflytande 

på en anställds inre motivation när det handlade om uppgifter som kändes 
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intresseväckande. Däremot öka den anställdas inre motivation genom positiv feedback. 

Det var många av respondenterna som inte fick någon feedback alls, hela 8 av 15, det 

vill säga mer än hälften hade aldrig fått feedback av bemanningsföretaget. Personalen 

fick oftast enbart feedback eller uppskattning av kundföretaget de arbetade på. 

Personalen inom lagerbranschen fick enbart generella feedback men inga personliga, 

Amir fick däremot personlig feedback någon gång i månaden. Lisa har enbart blivit 

tillsagt av kundföretagets personal om hon någon gång hade missat att städa på någon 

plats. För Anna gick det så långt att hon själv tog saken i sina händer, hon ringde till sin 

chef och bad om att få feedback för att få bekräftelse om hon utförde arbetsuppgifterna 

bra. 

 

Enligt Goh, Chan och Chan (2015) kan chefer även påverka tillfredsställelsen hos de 

anställda. Genom att visa att chefen bryr sig om sina anställda och ta hand om sina 

anställda. Ett sätt att att kunna påverka de anställda är genom feedback, vilket resulterar 

i en positiv inställning mellan chefen och de anställda. Även Amabile et al. (1994) 

menar att cheferna kan skapa förutsättningar för de anställda genom att få anställda att 

känna sig delaktiga i företaget samt ge positiv feedback. Många respondenter ansåg att 

det var viktigt att anställda hade personliga samtal med dess chef för att veta hur de har 

presterat på arbetet. Trots detta saknades kommunikationen mellan chef och anställd.  

 

5.3 Hur arbetar bemaningsföretag med att hantera dessa olikheter? 

 

Som vi tidigare har nämnt i studien har vi valt att begränsa oss till olikheter i 

arbetstillfredsställelse, trygghet och belöning som kan förekomma på arbetsplatsen. 

 
5.3.1 Arbetstillfredställesle  

 

Trivsel är en sammankoppling av de positiva och negativa känslorna för arbetet hos 

individen. En nöjd anställd gynnar alltid företaget i slutändan. Chefen ska kunna 

påverka tillfredsställelsen hos den anställda genom feedback detta bidra till en positiv 

inställning hos den anställda (Goh, Chan och Chan, 2015). Företag A menade att det var 

svårt att följa upp alla anställda då de finns utspridda över landet och 

bemanningsanställda är alldeles för många för att företaget ska kunna ha personliga 

möten för att diskutera personalens tillfredsställelse inom arbetet. Enligt företag A 

förlitar sig företaget även på att kundföretaget ska se bemanningspersonalen som dess 
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egen personal och därför också ge de bemanningsanställda den feedback de behöver få. 

Samtidigt säger de att det är viktigt att bemanningsföretaget får reda på olikheterna. 

 

Bemanningsföretag B menade att de uppmuntrade dess personal till att vara öppna med 

att berätta om de var missnöjda med något inom arbetet. Det vill säga att 

bemanningsföretaget förlitade sig på att de anställda skulle ha mod nog att gå till dess 

chef för att berätta om eventuella missnöjen. 

 

På bemanningsföretag C ansåg de att det var viktigt att lyssna på deras anställda. De har 

sedan någon månad tillbaka infört en ny regel, vilket innebär att alla ansvariga chefer 

ska ha uppföljningssamtal med dess personal för att få en bättre kommunikation med 

dess anställda. Vidare berättade även företag C att de ansåg att det var viktigt för 

bemanningsföretaget att ha en god kommunikation med dess kundföretag för att få 

återkoppling och feedback. På företag C menade de att om olikheter skulle uppstå hade 

man talat med kundföretaget för att reda ut problemen eller också få en förståelse om 

varför dessa olikheter uppstår. 

 

I företag D gjorde de kontinuerligt uppföljningar på dess personal, detta kunde ske mer 

aktivt genom telefon- samt mailkonversationer eller också genom personliga möten som 

sker mer sporadiskt, ungefär en gång om året. För att minska på olikheterna menade 

företag D också att det var viktigt att lyssna på dess konsulter samt att man bör placera 

rätt konsult i rätt uppdrag. “En nöjd konsult innebär en nöjd kund för 

bemanningsföretag vilket innebär en win-win situation för alla parter”. 

 
5.3.2 Trygghet 

 

Bolman och Deal (2012) hävdar att säkerhet är en faktor som behövs för att kunna vara 

trygg och tillfredsställd på arbetsplatsen. Bemanningsföretag A menade att 

bemanningsföretaget hanterade otryggheten av att inte bli uppringd som en fråga om 

anställningsformer. Företag A menade att om man var en tillsvidareanställd förväntade 

bemanningsföretaget att bemanningspersonalen skulle vara tillgängliga under avtalat 

tid. Är den anställda däremot en student som tackar nej på grund av en tentamen skulle 

det inte påverka studentens framtid hos företaget. Skulle det dock upprepa sig, det vill 

säga att den anställda vid ett flertal tillfällen tackar nej kunde det leda till att 

bemanningsföretaget undrade om studenten faktiskt ville arbeta kvar. 
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På bemanningsföretag C ville företaget att de anställda själva skulle bestämma när de 

ville arbeta. Bemanningsföretagets C lösning var att de har en hemsida som personalen 

kan skriva upp sin tillgänglighet, på så vis blir det enklare för bemanningsföretaget att 

schemalägga personalen. Skulle bemanningsföretaget trots allt ringa till personal som 

inte var tillgängliga för arbete och de tackar nej, skulle de inte påverka 

arbetsmöjligheterna i framtiden. 

 
5.3.3 Förmån 

 

Belöning kan vara en del av provisioner, lön, incitament med mera. För att kunna 

motivera företagets anställda är dessa faktorer väsentliga (Lopez, Hopkins & Raymond, 

2006). På bemanningsföretag A försöker företaget avtala med kundföretagen om att få 

samma förmåner till sina bemanningsanställda som ordinarie personal fick. Företag A 

menade dock att det kunde vara svårt att förhandla fram ett sådant avtal. På 

bemanningsföretag A hanterade företaget olikheterna som uppstod inom förmåner 

genom att erbjuda egna förmåner som enbart bemanningspersonalen fick ta del av som 

en komplettering till att bemanningsföretagen inte fick samma förmåner som ordinarie 

personal. 

 

Företag B erbjöd kompetensutveckling till sina anställda. Företaget erbjöd även 

specifika förmåner beroende på vilken bransch deras personal arbetade inom. Inom 

skolbranschen erbjöds skolverktyg, vilket var redskap för pedagogisk lärande. Inom 

vården erbjöds det ersättning av tjänsteresor samt boende. Detta erbjudande var en 

hantering av olikheter för sina bemanningsanställda. Företag C ansåg att det var en svår 

olikhet att hantera, idag håller företaget på att utveckla ett Office paket som personalen 

kommer få ta del som förmån. Utöver Office paketet ansåg dem att arbetet i sig blir en 

kompetensutveckling. 

 

Bemanningsföretag D erbjöd boende till sina anställda samt reseersättning utöver dessa 

erbjöd företaget även kompetensutveckling till sina anställda. 

Av att tyda av intervjuerna vi hade med bemanningsföretagen kunde vi sammanställa att 

det var väldigt svårt för bemanningsföretagen att få samma förmåner som ordinarie 

personal fick, det handlade om en förhandlingsfråga. Företagen försökte istället erbjuda 

egna förmåner för att kunna hantera olikheterna.  
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5.3.4 Motivation 

 

Den anställda måste få sina psykologiska tillstånd tillfredsställda för att kunna känna sig 

motiverad på arbetsplatsen. Det är viktigt att den anställde ska känna att utförande av 

arbetet är meningsfullt och har en betydelse, vilket bidra till att personen känner ansvar. 

Att ha en kompetens inom ett specifikt område öka det psykologiska tillståndet 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014). På bemanningsföretag A arrangerade företaget olika 

aktiviteter för att motivera dess personal, utöver detta utbildar de även chefer vars roll 

skall vara att motivera bemanningsanställda på kundföretagen. Målet är att förstå de 

bemanningsanställda för att kunna ge bästa möjliga feedback och motivationsverktyg. 

 

På bemanningsföretag B ansåg de att kompetensutveckling var nyckeln till att motivera 

sina anställda. Dessutom ansåg de att valmöjligheten till att själv bestämma när de ville 

arbeta var en motivation. Företaget A menade dock att det var svårt att nå ut till alla sina 

anställda då de är utspridda över hela landet och därför förlita företaget på att 

kundföretaget ska kunna motivera de anställda. 

 

På Bemanningsföretag C arbetade företaget med att utföra aktiviteter med de 

bemanningsanställda på respektive arbetsplats minst en gång om året för att motivera 

dess anställda. Dock kunde företag C inte lova att alla bemanningschefer på respektive 

arbetsplats fullföljde rekommendationen. Bemanningsföretag C anförtrodde också 

kundföretaget med uppgiften om att motivera bemanningspersonalen. 

 

Att det var en frihet att arbeta inom bemanning är något som chefen på 

bemanningsföretag D fick höra. Hen menade att som en konsult hade den anställde flera 

valmöjligheter utifrån vilken uppdrag konsulten väljer var en del av motivation. 

Bemanningsföretag hade även en “motivationskampanjer” som innebär att konsulten får 

exempelvis en ipad om hen ställer upp på uppdrag under en tid hen har ledigt, under 

kritiska situationer. 
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6 Slutsats 
 
Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur svenska bemanningsföretag hanterar 

olikheter på olika arbetsplatser samt kunskap om hur de arbetar med att motivera sin 

personal. Vi har fått svar på uppsatsens syfte, som framfördes i början av uppsatsen, 

med hjälp av vår diskussion i analysen. 

 

Vilka är de främsta olikheterna som bemanningspersonalen upplever på 

arbetsplatsen?  

Vi har kommit fram till att det idag finns väsentliga olikheter mellan 

bemanningsanställda och ordinarie personal i områdena: arbetstillfredsställelse, trygghet 

samt belöningar och förmåner. I studiens problemdiskussion nämnde Isidorsson (2013) 

att arbetstillfredsställelsen för bemanningsanställda var lägre än andra arbetsgrupper. 

Till följd av att de bemanningsanställda kände sig otrygga i sin anställning blev 

arbetstillfredsställelsen låg. De anställda på bemanningsföretaget kände även att de inte 

hade möjlighet att ta egna beslut, dessutom ansåg de att möjligheten till 

kompetensutveckling var låg. Enligt Öster (2013) kan otrygghet på arbetsplatsen leda 

till att de anställda blir mindre motiverade. 

 

Enligt vår empiriska datainsamling kände våra respondenter att de hade enkla 

arbetsuppgifter vilket gjorde att de kände sig utbytbara. Respondenterna kände även att 

de inte vågade säga ifrån när de ansåg att de blivit orättvist behandlade då de var rädda 

för att bli utbytta mot andra bemanningsanställda. Detta medförde att respondeterna 

kände sig otrygga på arbetsplatsen vilket resulterade i låg arbetstillfredsställelse. Våra 

respondenter upplevde även olikheter inom belöningsystem, exempelvis fick inte 

respondenterna samma förmåner som de ordinarieanställda fick. Olikheterna inom 

förmåner kunde handla om att de bemanningsanställda saknade rabatter hos 

kundföretagen de arbetade för, att de inte fick parkera på kundföretagets parkeringsplats 

och att de bemanningsanställda inte fick dela samma matsal med de ordinarieanställda. 

Dessa olikheter inom belöning  var en bidragande orsak till att bemanningspersonalen 

kände mindre motivation till att arbeta, vilket också påverkade bemanningspersonalens 

arbetstillfredsställelse.  
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Vidare upplevde även respondenterna att de inte fick samma möjlighet till 

kompetensutveckling på arbetsplatsen som de ordinarieanställda fick, även detta var en 

bidragande faktor till att personalen kände låg arbetstillfredsställelse. 

 

Efter studiens empiriinsamling kunde vi bekräfta att otryggheten samt den bristande 

kompetensutvecklingen resulterade i en bristande arbetstillfredsställelse hos våra 

respondenter.  

 

Hur hanterar bemanningsföretagen olikheterna och hur arbetar 

bemanningsföretagen med att motivera sina bemanningsanställda? 

 

Hantering av olikheter 

Bemanningsföretagen anser att de hanterar olikheterna som kan uppstå på 

kundföretagen genom att arrangera uppföljningar/feedback. Enligt bemanningsföretagen 

är de villiga att lyssna på deras personal och anser att det är viktigt att vara uppdaterade 

vad gäller personalens åsikter på arbetsplatsen. Uppföljningen av personalen är dock 

ändå bristfällig eftersom att företagen  har personliga uppföljningar där de ger feedback 

så lite som en gång om året. Bemanningsföretagen lade mycket ansvar på 

kundföretagen, det vill säga att de ansåg att kundföretagen skulle göra uppföljningarna. 

Bemanningsföretagen menade att om det skulle komma till företagens kännedom att 

olikheter mellan bemanningspersonal och ordinariepersonal uppstår, skulle de hantera 

problemet genom att kontakta kundföretaget i fråga. En annan del av företagen lade 

kommunikationsansvaret på sina anställda. Ett av företagen säger även att det beror på 

deras personal och hur mycket deras personal är i behov av feedback. Med andra ord är 

det personalen själv som ska ta saken i egna händer och bestämma hur ofta möten ska 

hållas.  

 

Vi ansåg dock att kommunikationsansvaret skulle vara tvärtom. Efter att ha analyserat 

studiens empiriinsamling visar det sig att bemanningspersonalen inte var trygga på 

arbetsplatsen vilket kunde vara en orsak till att bemanningspersonalen inte ville, eller 

vågade nå ut till deras chefer om olikheter på arbetsplatsen skulle uppstå. Personalen 

kanske inte har mod till att uttrycka sig om olikheterna då de anställda är rädda för vad 

konsekvenserna kan bli. Enligt Goh, Chan och Chan (2015) är trivsel en 

sammankoppling av de positiva och negativa känslorna för arbetet hos individen. En 



  
 

48 

nöjd anställd gynnar alltid företaget i slutändan. Därför ansåg vi att det bör ligga i 

chefens intresse att göra en uppföljning på deras personal då personalen är nyckeln till 

företagets framgång. Att utföra en uppföljning en gång om året ansåg vi dessutom vara 

lite för sporadiskt, mycket kan hända under ett helt år. Olikheter som har uppstått 

kanske inte skulle vara lika aktuella längre och därför undviker personalen att framföra 

dessa olikheter på det årliga mötet. Det kan dessutom vara för sent att göra något åt 

problemet då skadan redan kan ha skett. 

 

Att bemanningsföretag förlitar sig på att kundföretaget ska utföra dessa återkopplingar 

och uppföljningar kan leda till en ofullständig feedback. I och med att kundföretaget har 

egna anställda ansåg vi att de bemanningsanställda kanske inte kommer att prioriteras. 

Hur viktig bemanningsföretagen ansåg att kommunikationen samt uppföljningen var 

tror vi kunde bero på vilken strategi företaget använde. Vi ansåg även att det berodde på 

hur viktig chefen ansåg att det var med uppföljning samt vilken ledarstil chefen hade. 

Genom att inte få feedback ansåg vi att det kunde påverka respondenternas motivation. 

Under intervjuns gång insåg vi att det fanns en brist på kommunikation inom 

bemanningsbranschen, många av de anställda hade aldrig fått någon feedback alls. Vid 

brist av kommunikation mellan anställd och chef uppmärksammas inte olikheterna hos 

bemanningsföretagen, detta skulle vidare kunna leda till att olikheter fortsätter att uppstå 

på kundföretaget. Motivationen kan återigen bli bristande hos de bemanningsanställda. 

Kundföretaget kan bli påverkade då personalen inte utför ett bra arbete vilket kan leda 

till att kundföretaget uttrycker sitt missnöje till rekryteringcheferna på 

bemanningsföretaget. På bemanningsföretaget förstår inte cheferna varför motivationen 

blir bristande då det inte har förts någon kommunikation mellan chef och anställd. Detta 

kan leda till att bemanningsföretaget går miste om ett kundföretag och denna gång till 

följd av brist på kommunikation.   

 

Under studiens gång har vi kommit fram till att företagen idag inte har några tydliga 

strategier för att hantera eventuella olikheter som skulle kunna uppstå. Företagen menar 

som sagt att om det skulle framkomma att olikheter uppstår skulle bemanningsföretagen 

kontakta kundföretagen. Eftersom att de bemanningsanställda inte tar initiativet att 

kommunicera med deras bemanningsföretag och att bemanningsföretagen förlitar sig på 

att de anställda ska meddela om det finns missnöjen, blir det en bristande 

kommunikation vilket gör att olikheterna i stor grad inte uppmärksammas av 
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bemanningsföretagen. Det var enbart ett utav företagen som vi intervjuade som 

verkligen tog sig tiden att utföra uppföljningar för att få en bättre kommunikation med 

deras anställda för att på så vis framhäva eventuella olikheter. Vi anser att sättet 

bemanningsföretagen hanterar olikheter på kan bero på vilken chef företaget har och om 

de anser att det är viktigt med uppföljningar. När det gäller stora bemanningsföretag 

verkar det som att cheferna anser att det är mindre viktigt med uppföljningar medan det 

i de mindre bemanningsföretagen ansågs vara viktigt. Det handlar alltså snarare om 

vilken struktur samt strategi som chefen på bemanningsföretaget väljer att 

implementera. 

 

Hantering av motivation 

Hur bemanningsföretaget motiverar sina anställda beror på vilken storlek och 

organisationskultur företaget har. Bemanningsföretag A motiverar sina anställda genom 

att erbjuda olika förmåner som inte kundföretaget har att erbjuda till sina 

bemanningsanställda, exempelvis genom friskvård. Utöver det arrangerar 

bemanningsföretag A även “kick off” och sommarfester för sina anställda. 

Bemanningsföretag B erbjuder ersättning av tjänsteresor samt andra förmåner beroende 

på vilken bransch de anställda befinner sig i. Bemanningsföretag C försöker att 

förhandla tilll sig liknande förmåner till sina anställda som ordinariepersonal får hos 

kundföretaget. Det kan dock i vissa situationer vara svårt att förhandla till sig liknande 

villkor för de bemanningsanställda. Bemanningsföretag D motiverar sina anställda 

genom att dela ut Ipads om de är villig att ställa upp på uppdrag där personal behövs 

omgående.  

 

Gemensamt för alla bemanningsföretag är att alla bemanningsföretag erbjuder 

kompetensutveckling till sina anställda. Kompetensutvecklingen kan variera beroende 

på vilken bransch och arbetsform de bemanningsanställda har. Enligt Nilsson och Olve 

(2013) är kompetensutveckling ett annat belöningssystem som inte är finansiellt. 

Kompetensutveckling kan generera till att de anställda stannar kvar i företaget och att de 

presterar bättre då de ser en karriärmöjlighet i företaget. 

 

Även här ansåg vi att bemanningsföretagen inte hade någon tydlig struktur på hur de 

skulle motivera deras personal. Det som gjorde oss ambivalenta var det faktum att alla 

bemanningsföretag erbjöd förmåner men det var enbart ett fåtal av våra respondenter 
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som fick förmåner. Att förmånerna inom läkarbranschen var många och bra var inte 

överraskande för oss, det som var mer överraskande var varför inte de 

bemanningsanställda visste att de hade förmåner. Vi hade intervjuat personal som 

arbetade inom dessa bemanningsföretag, A till D, som uttalade sig om att de inte hade 

några förmåner. Då Smitt et al. (2002) menar att ett korrekt belöningssystemet både 

bidrar till en bättre och långsiktig relation mellan företaget och de anställda anser vi att 

bemanningsföretagen borde trycka på dess förmåner för att stärka banden samt 

motivationen för deras personal. Som vi tidigare har diskuterat tror vi att motivationen 

hos de bemanningsanställda blir lidande då det förekommer, enligt oss, en klar 

kommunikationsbrist mellan bemanningsföretagen och de bemanningsanställda samt 

mellan bemanningsföretagen och kundföretagen. Bemanningsföretaget kanske förlitar 

sig på att kundföretaget ska motivera de anställda medan kundföretaget förlitar sig på att 

bemanningsföretaget ska motivera de anställda. I slutändan blir bristen på 

kommunikation en konsekvens för båda företagen då de bemanningsanställda kan få 

brist på motivation. 

 

Vi tror att i och med att bemanningsföretagen arbetar inom flera olika branscher med 

mycket personal och på olika arbetsplatser kan det leda till att kommunikationen brister 

mellan de anställda och bemanningsföretagen, vilket också kan vara en orsak till att de 

bemanningsanställda inte kan ta del av bemanningsföretagens förmåner. Samuelsson 

(2004) menar att företaget behöver ha en helhetssyn på belöningssystemet. Det är 

viktigt att företaget ska kunna utvärdera och kartlägga hela belöningssystemet. Vi ansåg 

att bemanningsföretagen hade en helhetssyn på belöningssystemet men på grund av 

kommunikationsbristen ansåg vi att belöningssystemet inte kartlades ordentligt. 

I det hela anser vi att bemanningsföretagen hade vunnit på att införa tydliga strukturer 

när det kommer till att hantera olikheter inom bemanningsbranschen. Det bör även 

förekomma tydligare strukturer vad gäller att motivera deras personal. Genom att 

förbättra kommunikationen mellan bemanningsföretagen och de bemanningsanställda, 

samt bemanningsföretagen och kundföretagen hade mindre olikheter uppstått vilket 

hade resulterat i nöjdare och mer motiverad personal. 
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samhällsvetenskapliga ämnen (1:5 upplagan uppl.). Lund: Studentlitteratur.  

 

Jacobsen. D.I. & Thorsvik Jan, (2014): Hur moderna organisationer fungerar, (4 

upplagan uppl.)  Lund: Studentlitteratur. 

 

Johansson, Kerstin (2013). Bemanningsanställda Niklas: ”Man känner sig väldigt 
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Biliga  
 

 

Intervjufrågor utifrån teori  

 

Till bemanningsanställda 

 

Inom vilken bransch arbetar ni? 

Detta är en fråga vi ville få besvarad då vi ville se hur olikheter kan skilja sig utifrån 

vilken bransch respondenterna arbetar i. Enligt Andersson (2012) får läkare inom 

bemanningsföretag högre lön än andra bemanningsföretag. Johansson (2013) menar att 

det finns stora skillnader beroende på vilken bransch bemanningsanställda befinner sig 

i. Exempelvis kan det vara stora skillnaden mellan mediabranschen där 

bemanningspersonal får lägre lön och sämre villkor jämfört med ordinarie personal. 

 

Varför valde du att arbeta hos detta bemanningsföretag? 

Med denna fråga ville vi ta reda på varför respondenten valde bemanningsföretaget som 

arbetsgivare. Vad hade respondenterna för beslutsunderlag?  Enligt Rollof (1999) är det 

viktigt att ha ett bra beslutsunderlag för ett beslutsfattande. Underlaget kan vara baserat 

på fakta samt annan information från olika källor. Nemkova et al. (2015) tog upp två 

metoder för beslutsfattandet, det normativa samt beslutandet. Det normativa är baserat 

på den rationella och att hitta det bästa möjliga valet för det rätta beslutet medan 

beslutandet är baserat på kreativitet samt spontanitet. Med dessa teorier inom 

beslutsfattandet ville vi undersöka om respondenten gjorde ett beslutsunderlag, det vill 

säga om de samlade in information om själva bemanningsföretaget innan sin anställning 

eller om det var en beslutande metod vilket således är ett spontant beslut. 

 

Var du nöjd med din anställning? Vad fanns det för för- respektive nackdelar med din 

anställning?  

Fan och Lin (2015) menar att nöjdhet på arbetsplatsen beror på vilka krav de anställda 

har i livet och om arbetsplatsen har dessa krav som personen befinner sig på. Att ha 

tillräckligt med resurser på arbetsplatsen kan vara en trivsel för de anställda, om det nu 

är det kravet de ställer. Vi ansåg att nöjdhet var ett viktigt krav för att kunna trivas på 

arbetsplatsen därför ställde vi frågan ” Var du nöjd med din anställning? Vad fanns det 
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för för- respektive nackdelar med din anställning?” för att förstå vilka krav 

respondenterna ställde på sin arbetsplats de befann sig på och om kraven blev bemötta 

av företaget. 

 

Kände du att du hade möjlighet till att utvecklas inom företaget? 

Enligt Nilsson och Olve (2013) kan ett icke finansiellt belöningssystem vara 

kompetensutveckling. Syftet med kompetensutveckling är att ge anställda en chans att 

uppnå en högre position i företaget. Med denna fråga ville vi ta reda på om 

respondenterna fick chansen till kompetensutveckling eller om de överhuvudtaget kände 

att möjlighet till utveckling fanns. Det var även intressant att studera om respondenterna 

fick samma förmåner som en ordinarie anställd fick när de kom till internutbildning.   

 

Vilka arbetsuppgifter hade/har ni och var det viktigt att känna ansvar/fick du känna 

ansvar inom området? 

Enligt Bergengren (1998) handlar motivationsfaktorer om den uppskattning som de 

anställda får för det utförda arbetet. Att de anställda får en chans att känna sig 

självständiga och ta eget ansvar är viktigt för motivationen. Med denna fråga ville vi 

undersöka vilken/vilka arbetsuppgift/er våra respondenter hade samt om det var viktigt 

att känna ansvar då ansvar är ett steg till större motivation enligt Bergengren. 

 

Kände du att arbetet DU utförde hade en mening? 

Enligt Berry (1998) känner tjänstemannen belåtenhet när de känner att han eller hon har 

utfört ett bra arbete. Detta är något som är motivationsgivande, det är därför av intresse 

att undersöka om våra respondenter fann en mening med arbetet de utförde. 

 

Finns det några olikheter mellan er som är tillsatta av ett bemanningsföretag och de 

som är anställda på företaget ni är på? 

”Ett mönster med gemensamma grundantaganden som en grupp lärt sig när 

medlemmarna löst problemen med anpassning utåt och integration inåt och som 

fungerat tillräckligt bra för att man skall betrakta dessa antaganden som giltiga och för 

att nya medlemmar därför ska lära sig dem som det rätta sättet att uppfatta, tänka och 

känna när det gäller dessa problem.” citatet beskriver kulturen inom organisationen 

(Bolman & Deal, 2012, s.320). Som teorin beskriver kan det vara tufft för en 

bemanningsanställd att komma in i ett kundföretag med nya arbetskamrater och ett 
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okänt företagskultur. Vi beslutade därför att ställa frågan ”Finns det några olikheter 

mellan er som är tillsatta av ett bemanningsföretag och de som är anställda på 

företaget ni är på? ” för att undersöka om det var svårt för respondenterna att komma in 

samt anpassa sig till den nya företagskulturen. 

 

Vilka förmåner och/eller belöningar utöver lön medförde ditt jobb? 

Enligt Lopez, Hopkins och Raymond (2006) kan belöningar vara provisioner, 

incitament, lön med mera, dessa belöningar är de viktigaste faktorerna för att få de 

anställda att vara motiverade. Smitt et, al. (2002) hävdar att rätt belöningssystemet 

skapar en långsiktig samt en bättre relation mellan företaget och de anställda. Dessa 

teorier som nämnts ovan fick oss att ställa frågan ”Vilka förmåner och/eller belöningar 

utöver lön medförde ditt jobb?” då vi ville förstå om våra respondenter fick några 

förmåner som belöning för att kunna skapa en bättre relation mellan 

bemanningsanställda och kundföretagen. Det var även intressant att undersöka om 

företagen använde sig av belöningssystem eller förmåner till att motivera dess personal. 

 

Hur viktig är lönen i relation till andra aspekter av jobbet? 

Hygienfaktorerna handlar om lönen, anställningstrygghet samt den fysiska arbetsmiljön 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014).  Eftersom Herzberg uttalde sig om att lön enbart var en 

hygienfaktor ansåg vi att det var intressant att undersöka om detta var 

motivationsgivande för våra respondenter eller om de var eniga med Herzberg. 

 

Hur viktigt var den sociala kretsen på arbetet i relation till andra aspekter av jobbet? 

Enligt Bolman och Deal, (2012) är tillhörighet och kärlek viktigt. Människor är i behov 

av positiva och kärleksfulla relationer med människor i allmänheten. Vi ansåg att kärlek 

samt trivsel på arbetsplatsen är lika viktigt som kärleken och trivsel utanför 

arbetsplatsen. Därför ställdes denna fråga “ Hur viktigt var den sociala kretsen på 

arbetet i relation till andra aspekter av jobbet?”. Det var intressant att analysera om de 

sociala relationerna var en viktig faktor för respondenterna och om det kan vara en 

bidragande faktor till att respondenter finner motivation till att gå till arbetet. 

 

Hur ofta upplevde du att du fick feedback om din arbetsprestation från dina chefer och 

hur ofta hände det? 
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Enligt Gözukara och Colakoglu (2015) är det viktigt att chefen kan påverka de anställda 

genom att visa sin nöjdhet över personens prestation samt ge feedback om uppgiften 

som har utförts. Detta resulterar till en positiv inställning mellan chefen och de 

anställda. Genom att ge feedback ansåg vi att detta skapar en bra relation mellan de 

anställda och chefen. Dessa faktorer är viktiga eftersom det kan påverka de 

bemanningsanställdas trivsel hos kundföretaget därav ställde vi en sådan fråga till 

respondenten. 

 

Har dessa olikheter och förmåner påverkat din motivation? 

Enligt Bergengren (1998) handlar hygienfaktorerna om den fysiska arbetsmiljön, lönen 

samt anställningstrygghet, men hygienfaktorerna bidrog inte till motivation. Det krävs 

mer än dessa faktorer för att en anställd ska vara motiverade. Att undersöka om 

olikheter och förmåner påverkar respondenternas motivation var en viktig fråga till vår 

studie, därför ansåg vi att den var intressant. 

 

Till bemanningsföretag 

 

Vad har du för anställningsposition? 

Denna fråga ställdes som en inledning till vår intervju och är inte väsentlig till studien. 

 

Motivation är idag ett väldigt omtalat och mycket viktig faktor för ett framgångsrikt 

företag. Hur ser ni på motivation och hur arbetar ni med att motivera era anställda? 

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) måste människans psykologiska tillstånd 

tillfredsställas för att personalen ska finna motivation på arbetsplatsen. Vi undrade om 

bemanningsföretaget tog hänsyn till personalens psykologiska tillstånd för att på så vis 

motivera dess personal. Dessutom var det intressant att undersöka om de använde andra 

motivationsmetoder för att motivera personalen. 

  

Enligt vår insamlade empiri har vi kommit fram till att det förekommer olikheter inom 

arbetstillfredställande, trygghet samt belöning är ni medvetna om att dessa olikheter 

upplevs av anställda? Hur arbetar ni med att motverka dessa olikheter? Hur kan ni i så 

fall arbeta för att motverka dessa olikheter? 
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Efter vår empiriska insamling ville vi undersöka vad bemanningsföretaget hade för syn 

på dessa olikheter samt hur det hanteras. Denna fråga är baserade på vår empiriska 

insamling varför denna fråga inte stöds av någon teori.
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