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Förord 
 
Genomförandet av detta projekt har varit en minnesrik vandring där vi tagit oss igenom olika 
strapatser fyllda med äventyr. Vandringen har bestått av såväl slingriga skogsstigar som raka 
autostrador där slutmålet legat dolt bakom horisonten. Trots att vi ibland trevat i mörker har 
detta projekt givit oss nya upplevelser och kunskaper inom ett ämne som för oss tidigare varit 
okänt. 
 
Under projektets gång har vi träffat många tillmötesgående människor vars bidragande har 
tillfört projektet värdefull och nödvändig information. Utan deras engagemang och tid hade 
detta projekt aldrig kunnat rots i hamn. Vi vill därför tacka ALLA som har ställt upp och sett 
till att detta projekt har kunnat genomföras. Vi vill framföra ett särskilt varmt tack till: 
 
– Konsulterna som ställde upp i våra intervjuer 
 
– Personalchefen för Brain Bemanning som gav oss förtroendet för detta uppdrag 
 
– Personalansvarig 
 
– Vice VD och tillika grundare  
 
 
Slutligen vill vi framföra ett stort tack till vår handledare Roland Hansson, ekonomie doktor 
och assisterande professor, för hans engagemang, intresse och klara synpunkter under 
projektets genomförande.  
 
 
Stockholm den 29 maj 2006 
 
 
Sanna Kihlström   Jennie Sundahl 
 
 
 
 

    



Sammanfattning 
 
Bemanningsbranschen är en ny och expanderande bransch i Sverige. Brain Bemanning är en 
av branschens aktörer som inriktar sig på att hyra ut högskolestudenter till företag och detta 
projekt utgår ifrån ett uppdrag för företaget i fråga. 
 
Projektets syfte var att utveckla ett förslag till lojalitetsprogram för Brain Bemannings uthyrda 
konsulter. Företaget ville ha hjälp med att deras uthyrda konsulter skall känna sig mer 
integrerade i företaget. 
 
För att kunna svara på projektets frågeställning genomfördes kvalitativa intervjuer där 
hermeneutiken använts som vårt vetenskapliga angreppssätt. Intervjuer har genomförts med 
tretton konsulter samt två representanter från företaget vilka var personalansvarig och Vice 
VD. Avsikten med intervjuerna var att få en bild av hur konsulterna upplever sin relation och 
identitet till Brain Bemanning samt vad som motiverar dem i arbetet. Dessa svar jämfördes 
sedan med de svar vi fick ifrån Vice VD samt personalansvarig om hur relationen, 
motivationen och identiteten är i dagsläget samt hur de vill att dessa skall vara. Slutligen 
frågade vi båda parterna om egna förslag som de önskar ha med i ett lojalitetsprogram.  
 
Den empiriska studien visar att konsulterna har en nära relation till företaget men det som 
skiljer sig är vad som motiverar dem i sitt arbete och hur integrerade de känner sig med Brain 
Bemannings identitet och organisationskultur. 
 
Slutsatsen visar på att allting har sin utgångspunkt i relationen mellan konsulten och 
företagets kontor. Vi menar att om det inte finns en fungerande relation mellan kontoret och 
konsulterna, så motiveras inte konsulterna till att känna ett engagemang och vara lojala mot 
Brain Bemanning. Vi anser även att Brain Bemanning behöver arbeta med att försöka behålla 
sin personliga profil även i det expanderande skedet som företaget befinner sig just nu i. 
 
Som förslag till lojalitetsprogrammet föreslår vi att Brain Bemanning bör införa en personal-
idé som en grund. Sedermera behöver de arrangera aktiviteter som i sin tur generar en bra 
relation och motiverar konsulterna, vilket gör att konsulterna förstår Brain Bemannings vision 
om identitet och kultur.  
 
Nyckelord: bemanningsföretag, lojalitetsprogram, relation, motivation, identitet 
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Inledning 
Kapitel 1 

 
I detta avsnitt beskriver vi bakgrunden till den problemformulering som projektet utgår ifrån. 
Vidare redogör vi för uppdraget och sedan följer en företagspresentation. Därefter beskrivs 
syftet med projektet samt en disposition presenteras som tydliggör arbetets struktur för 
läsaren. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Idag är det inte längre en självklarhet att människor utbildar sig inom ett specifikt yrke och 
sedan stannar där resten av livet. Istället blir det allt vanligare att sträva efter utvecklande 
arbeten med möjlighet att få prova nya saker, något som en anställning hos ett 
bemanningsföretag kan erbjuda. Som nyutexaminerad utan arbetslivserfarenhet är det ofta 
svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Företagen som hyr ut högskolestudenter har gjort 
detta till sin affärsidé. Studenterna får arbetslivserfarenhet under studietiden och företagen 
som hyr in studenterna kan på kortare och längre uppdrag få hjälp i sin verksamhet utan att 
behöva anställa. 
 
Privat arbetsförmedling var inte tillåten fram till 1992. Då marknaden avreglerades bidrog 
detta till att bemanningsföretagen nu är en bransch som expanderar. Branschen har med tiden 
mognat och kollektivavtal har skrivits. Branschorganisationen Bemanningsföretagen ingår 
sedan 2003 i Svenskt Näringsliv. Branschens omsättning ökade, enligt Dagens Nyheter 
måndagen den 27 februari 2006, med 30 procent 2005. Antalet anställda uppmäts år 2005 till 
ca 32 000 och utgör 0.87 procent av den totala sysselsättningen i Sverige (www.almega.se). 
 
Bemanningsbranschen utgör idag en angelägen funktion i den svenska samhällsekonomin. 
Företagen på den svenska arbetsmarknaden behöver flexibilitet i verksamheten. Det innebär 
att det lätt och snabbt måste finnas möjlighet att få in kompetent arbetskraft vid behov. 
 
För de anställda i bemanningsföretagen, vilka benämns konsulter, blir situationen speciell då 
de det inte har någon naturlig mötesplats mellan sig och bemanningsföretaget. Konsulterna 
som är uthyrda saknar dessutom den dagliga sociala interaktionen mellan de andra 
konsulterna på bemanningsföretaget. Det kan därför vara svårt att skapa en lojalitet för 
konsulten till bemanningsföretaget, då länken mellan dessa brister (Personalchefen på Brain 
Bemanning).  
 
Rousseau (1989) beskriver det psykologiska kontraktet som skapas mellan arbetstagaren och 
arbetsgivaren. Detta baseras på ömsesidig tillit mellan parterna. Det psykologiska kontraktet 
har inte diskuterats mellan parterna och kan se olika ut beroende på vem man frågar. Att värna 
om sin personal kan vara ett sätt att se till att kontraktet inte bryts. 
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Hur skapas motivation samt identitet och hur stärker man relationen till företaget?  Näswall et 
al (2003) menar att de anställda påverkar ett företags framgång genom att vara engagerade 
och lojala.  
 
 

1.2 Uppdraget 
 
Bemanningsföretaget Brain Bemanning vill ha hjälp med att se till att deras uthyrda konsulter 
skall känna sig integrerade i företaget. Konsulterna är företagets viktigaste tillgång och de vill 
att konsulterna skall känna att de representerar företaget ute på uppdrag hos kunder. Den enda 
relationen som konsulten har med företaget, är en regelbunden kontakt med en 
personalansvarig via telefon. 
 
Författarna har fått i uppdrag av Brain Bemanning att utforma ett förslag till lojalitetsprogram 
för deras uthyrda konsulter. 
 
 

1.3 Bemanningsföretaget Brain Bemanning 
 
Här följer en kortare beskrivning av företaget. Brain Bemanning är ett relativt ungt företag 
som startade sin verksamhet år 2003. Företaget har som affärsidé att arbeta med uthyrning och 
rekrytering av högskolestudenter i Stockholmsområdet. Genom ett ökat samarbete mellan 
näringsliv och högskolestudenter vill företaget bidra till tillväxt i samhället genom utbyte av 
kompetens, kreativitet och kontaktnät. Deras intressenter består utav kunden och studenten. 
Brain Bemanning menar att nöjd och glad personal gör ett bättre jobb vilket i sin tur genererar 
ett gott resultat hos kunden (www.brainbemanning.se). 
 
Brain Bemanning anser att för att lyckas med ovanstående så är det viktigt att de är 
engagerade, prestigelösa och kompetenta. Vidare menar de att genom att vara omtänksamma 
och ärliga skapar de ett positivt arbetsklimat som stimulerar till utveckling och ett nytänkande 
(Personalchefen på Brain Bemanning). 
 

1.4 Problemformulering 
 
Då Brain Bemanning är tämligen nystartat har det begränsade ekonomiska resurser. Idag 
saknar företaget ett lojalitetsprogram för att generera en bra relation och sammanhållning 
mellan parterna. Brain Bemanning anser att en bra relation till konsulten är av yppersta vikt 
för att denne skall välja att stanna kvar i företaget. Hur skall ett lojalitetsprogram utformas för 
konsulterna så att de känner sig integrerade med Brain Bemanning? 
 

1.5 Syfte 
 
Projektets syfte är att utveckla ett förslag till lojalitetsprogram för Brain Bemannings uthyrda 
konsulter.  
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1.6 Avgränsning 
 
Projektet är begränsat till det bemanningsföretag som vi skall genomföra vårt uppdrag för. 
Förslag och riktlinjer som vi kommer fram till är avsedda och anpassade för Brain 
Bemanning. På grund av projektets tidsram har vi intervjuat de konsulter som frivilligt ställde 
upp. 
 
 

1.7 Disposition 
 
Här introduceras läsaren med en kort beskrivning om vad varje kapitel kommer att beröra. 
 
Kapitel två 
I kapitlet Metod kommer vi att beskriva vårt vetenskapliga tillvägagångssätt samt den metod 
som vi avser använda oss av.  
 
Kapitel tre 
I kapitlet Teori avser vi att redovisa de teorier som finns i litteraturen för att kunna använda 
dessa i projektets frågeställningar. 
 
Kapitel fyra 
I kapitlet Empiri kommer resultaten av intervjuerna redovisas. 
 
Kapitel fem  
I kapitlet Analys kommer vår empiri kopplas ihop mot den teorin vi presenterat och 
härigenom analyseras.  
 
Kapitel sex 
I kapitlet Slutsatser diskuteras slutsatserna i vårt projekt samt här redovisas det förslag på 
lojalitetsprogram som vi kommit fram till i projektet. Kapitlet avslutas med förslag på vidare 
forskning.
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2  Metod  
 

 

Inledning 
Kapitel 1 

Metod 
Kapitel 2 

Empiri 
Kapitel 4 

Teori 
Kapitel 3 

Analys 
Kapitel 5 

Slutsats 
Kapitel 6 

 
I detta kapitel beskriver vi vad metod är, samt två vetenskapliga förhållningssätt och vilken av 
dessa vi valt att arbeta mot. Därefter belyser vi vårt tillvägagångssätt för att genomföra 
undersökningen. Avslutningsvis tar vi upp den källkritik som vi anser vara förenad med vårt 
val av källor. Vårt val av metod är anpassat efter vår problemformulering som lyder; Hur 
skall bemanningsföretaget Brain Bemanning utforma ett lojalitetsprogram för uthyrda 
konsulter? 
 
 

2.1 Vad är metod? 
 
Alvesson & Deetz (2000) beskriver metoden som ett grundval för forskarens arbete med 
empiriskt material. Metod är på vilket sätt man utvecklar forskningsfrågor. Metod är också 
hur man åstadkommer en viss nivå av systematik och logik i behandlingen av empiriskt 
material (ibid). 
 
Jacobsen (2002) menar att vi behöver metodkunskaper för att kritiskt kunna bedöma i hur hög 
grad resultatet av en undersökning orsakats av metoden eller om resultatet faktiskt är en 
korrekt bild av verkligheten. Det krävs god kunskap om metoden varför vi också anser att 
denna del av uppsatsen är viktig. Metoden förmår oss helt enkelt att gå igenom vissa steg för 
att kunna genomföra undersökningen. En beskrivning kan vara precis som ett recept på hur 
undersökningen kan genomföras, det vill säga något med definitivt praktisk inriktning (ibid). 
 

Det jag hör, glömmer jag 
Det jag ser, minns jag 

Men det jag gör, förstår jag 
  

Kinesiskt ordspråk  
Hämtat ur Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001. 

 
 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt – positivism eller hermeneutik  
 
Eriksson & Wiedersheim (2001) menar att det idag finns två vetenskapliga förhållningssätt, 
positivism och hermeneutik. Den förra utgår från en absolut kunskap som ideal, medan den 
senare relativiserar kunskapen.  
 
Positivism syftar på att man vill bygga på positiv, det vill säga säker kunskap. Positivismen 
menar att vi endast har två källor till kunskap. Den ena är det vi kan registrera med våra 
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sinnen och det andra är det vi kan resonera oss fram med hjälp av mänsklig logik, det vill säga 
vårt förnuft (ibid).  
 
Positivismen innehar en tanke på den enhetliga vetenskapen där alla vetenskaper i grunden 
byggs på samma sätt. Forskaren bör sträva efter att bygga upp kunskap som består av 
generella kausallagar där orsak – verkan samband beskrivs. Ett utmärkande drag för 
positivisterna är att de står i yttre relation till forskningsobjektet. Forskarens person, politiska, 
religiösa och känslomässiga läggning skall inte kunna påverka forskningsresultatet utan denne 
skall alltid vara objektiv i sitt arbete. Därmed bör utfallet bli detsamma oavsett forskare. 
Positivismen har fått utstå mycket kritik för att den skulle betona strikta regler på bekostnad 
av det nyfikna, kreativa upptäckandet (ibid). 
 
Hermeneutiken kan sägas vara positivismens raka motsats. Till skillnad från positivisten är 
hermeneutikern inte intresserad av att förklara företeelser. Hermeneutikern menar att det 
istället går att förstå andra människor och vår egen livssituation genom att tolka hur mänskligt 
liv kommer till uttryck i människors handlingar (Patel & Davidson, 1994).   
 
Hermeneutiken handlar om att forskaren, utifrån sin egen förförståelse, närmar sig objektet på 
ett subjektivt sätt. Forskarens förförståelse och kunskap är en tillgång för att tolka och förstå 
det som studeras och dennes roll blir med andra ord öppen och engagerad. Hermeneutisk 
forskning menar att det inte är möjligt att bedriva en helt objektiv forskning eftersom 
forskaren alltid kommer att vara påverkad av tidigare erfarenheter och kunskaper vid tolkning 
och förståelse av verkligheten (Hollis, 1994). 
 
Patel & Davidson (1994) menar att det varken finns en bestämd utgångspunkt eller slutpunkt 
för tolkningen. Detta kallas ofta för den hermeneutiska spiralen, se figur 2.1, som innebär att 
vi genom denna bild lyckas fånga både tolknings- och förståelseprocessens tidsdimension som 
svängningarna mellan större och mindre helheter (Radnitzky, 1970 i Gustavssons, 2004, s.79). 
Pendlingen mellan del och helhet under tolkningsprocessens gång syns också tydligt. Den 
förförståelse vi har för vårt ämnesområde kommer att kontinuerligt växa fram genom de 
intervjuer som vi skall genomföra. Vidare har vår förförståelse bidragit till att sätta de olika 
delarna i ett större sammanhang för att förstå helheten. 
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FIGUR 2.1  DEN HERMENEUTISKA SPIRALEN Källa: Gustavsson, 2003, s.78 
 

 
 

2.2.1  Vårt val av vetenskapligt förhållningssätt – hermeneutiken  
 
Vi anser att det hermeneutiska synsättet är det vetenskapliga förhållningssätt som är mest 
lämpligt för detta projekt. Mycket av vår förståelse till det valda problemområde har vi 
framför allt tagit till oss genom kunskaper som vi fått under vår studietid på 
Företagsekonomiska institutionen samt från tidigare arbetslivserfarenheter. Det hermeneutiska 
synsättet är intimt förknippat med den kvalitativa metoden och dess hjälpansats för att komma 
närmare en förståelse gällande det omätbara såsom känslor, motivation samt engagemang 
(Radnitzky, 1970 i Gustavssons, 2004, s.79). Vi anser att detta stämmer väl överens med vad 
vi vill undersöka, det vill säga konsulternas syn på deras motivation och dess inverkan på 
relationen och identiteten till Brain Bemanning. 
 
 

2.3  Ansats – induktion och deduktion 
 
Patel & Davidson (1994) menar att en forskare arbetar med att producera teorier som skall ge 
kunskap om verkligheten. Underlaget för att bygga teorin är data, det vill säga information, 
om den del av verkligheten som studeras. Detta underlag kallas även för empiri. Forskaren 
försöker alltså i sitt arbete att relatera teorin och verkligheten till varandra. Här introduceras 
två olika angreppssätt. Dessa är induktion och deduktion och de beskriver två olika arbetssätt 
som teoriproduktionen kan utövas på.  
 
Att arbeta deduktivt kännetecknas av att utifrån allmänna principer och existerande teorier dra 
slutsatser om enskilda händelser. Från den befintliga teorin härleds hypoteser som sedan testas 
empiriskt i det aktuella fallet. Exempelvis om en forskare studerar motivation på en 
arbetsplats kan hon/han göra detta utifrån en allmän teori om motivation, för att denna härleda 
hypoteser som sedan testas empiriskt i detta särskilda fall. Då utgår man alltså från en redan 
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existerande teori som fått bestämma vilken information som ska ha samlats in. Från denna 
information relaterar man resultaten till den redan existerande teorin (ibid). 
 
Induktionen å sin sida, är ett omvänt alternativ till den deduktiva ansatsen. Vi kan säga att 
forskaren går upptäckandets väg. Forskaren utgår ifrån verkligheten och det empiriska resultat 
som framkommit, för att sedan utveckla de teorier som redan finns på området, eller så skapar 
forskaren nya. Forskaren går således från det speciella till det generella. Svagheten med 
induktionsmetoden är att dess slutsatser aldrig är logiskt bindande och det är med denna 
metod svårt att bevisa att en teori är absolut sann, då en ny observation närhelst kan visa att 
teorin är felaktig (ibid). 
 
 

2.3.1 Vårt val av ansats 
 
Vi kommer att starta vårt arbete genom en deduktiv ansats, där vi kommer att utgå ifrån 
begrepp, modeller och teorier vilka ställs mot empirin, alltså våra intervjuer med de anställda 
på Brain Bemanning. Dessa i sin tur kommer att starta induktivt då vi inte vet något om deras 
tankar och uppfattningar om deras relation till Brain Bemanning. Här utgår vi alltså från 
empirin istället. Med andra ord kommer vi att använda oss av en kombination av deduktiv och 
induktiv ansats.  
 
 

2.4 Vad är kvalitativa och kvantitativa data?  
 
Svenning (2000) menar att hårddata utgör stommen i en kvantitativ undersökning och uttrycks 
med hjälp av siffror. Med siffror kan vi på så vis skapa oss en överblick över ett stort material. 
Siffror sammanfattar och ger oss översikt. Hårddatan ger däremot inga förklaringar hur 
människor tänker och fungerar. En ytterligare förklaring är att hårddatan är mer precis än 
mjukdata, men att mjukdatan är mer sensibel. Hårddatan ger svar på frågor som: Hur många?  
Man börjar inte med en analys förrän alla data är insamlade. Det är inte meningsfullt att 
försöka söka efter ett mönster innan dess (ibid). Detta skiljer sig ifrån den kvalitativa metoden 
där analysen påbörjas direkt efter första intervjun (Patel & Davidson, 1994). 
 
Kvalitativa och kvantitativa metoder är lika vetenskapliga eller ovetenskapliga men de belyser 
olika aspekter av verkligheten varför det är bra att dessa kompletterar varandra. Syftet med 
kvalitativa undersökningar är att skaffa en djupare kunskap än den fragmentiserade kunskap 
som ofta åstadkommer när vi använder kvantitativa metoder (ibid).   
 
I alla slag av kvalitativa metoder är det viktigt att forskaren kontinuerligt gör anteckningar. 
Det är ofta svårt att komma ihåg i efterhand alla idéer man haft under projektets gång (ibid). 
 
Styrkan i kvalitativa data är att de visar på totalsituationen och den helhetsbild som följer ökar 
också förståelsen för sociala processer och sammanhang. Eftersom undersökningsmetoderna 
gör att vi kommer närmare de undersökta enheterna (konsulterna), öppnar de också för en 
bättre uppfattning av de enskildas livs - eller arbetssituation. 
 
 

      7 
 



Metod 

2.4.1 Fallstudie   
 
Svenning (2000) förklarar att ursprungsformen för fallstudier är levnadsberättelser. I dessa 
levnadsberättelser kommer man i hög grad nära människors innersta liv, tankar och känslor. 
Begreppet fallstudie består inte bara av personer utan även organisationer, förändringar och 
händelser. Fallstudien är en intensiv studie som kan sträcka sig över både en kortare och 
längre period (ibid).  
 
En fallstudiebaserad forskning kan både vara kvantitativ och kvalitativ. En fallstudie kan ha 
kvantitativa inslag, exempelvis att analysera årsredovisningar i en studie över fusioner mellan 
flera företag. I de flesta fallstudier ingår individuella intervjuer och dessa utgör kärnan i 
datainsamlingen (Gummesson, 2004). En fallstudie innebär enligt Patel & Davidson (1994) 
att vi gör en undersökning på en mindre avgränsad grupp, vilket också kan utgöras av en 
enskild individ eller en specifik situation.  
 
Det skall vara möjligt för forskaren att anpassa undersökningen och ändra inriktning under 
arbetets gång samt att vid en fallstudie kan alla metoder från intervjuer till tester användas 
(Merriam, 1994). Här poängterar Gummesson (2004) vikten av att dyka ner på djupet i det 
eller de fall man studerar och därför blir den kvalitativa ansatsen mer självklar än den 
kvantitativa där siffror sätts på det material som insamlats. 
 
 

2.4.2 Kvalitativ intervju 
 
 
Termen ”kvalitativ intervju” används ofta för att beskriva de slags intervjuer som förekommer 
i sammanhang med kvalitativ forskning, i vårt fall fallstudier som vi har beskrivit ovan. 
Sådana intervjuer tenderar vara mindre strukturerade än så kallade survey-intervjuer (Bryman, 
2002). Den som blir intervjuad, intervjupersonen, kan kännetecknas som ett slags passivt 
förråd eller kärl fyllt med data som forskaren försöker tömma. Om reglerna följs för en riktig 
intervjuteknik kan de data som intervjuerna frambringar uppfattas som fakta. Utmaningen för 
intervjuaren ligger i att från detta lager, få ut den del som berör forskarens tema utan att denna 
process påverkas av något som kan försvaga tilliten till data (Ryen, 2004).  
 
Det råder två former av kvalitativa intervjuer enligt Bryman (2002); ostrukturerade och semi-
strukturerade. Kvalitativa intervjuer kan emellertid variera tämligen stort när det gäller hur 
forskaren väljer att gripa sig an dem. Ostrukturerade intervjuer tenderar till sin natur att liknas 
vid samtal då forskaren använder sig av enstaka teman. Det kan hända att det bara används en 
inledande fråga och därefter får intervjupersonen associera fritt. I detta fall reagerar 
intervjuaren bara på de punkter som verkar vara värda en uppföljningsfråga. Vid en semi-
strukturerad intervju använder sig forskaren av specifika teman som skall beröras, vilket ofta 
kallas för intervjuguide, men den intervjuade innehar stor frihet att utforma svaren på sitt eget 
sätt (ibid). 
 
I båda dessa exempel är intervjuprocessen flexibel då den intervjuade har frihet att formulera 
sina svar. Intervjuaren följer inte i någon av dessa intervjuformer slaviskt, som fallet i 
kvantitativa undersökningar.  
 
 

      8 
 



Metod 

2.4.3 Vårt val - en fallstudie med kvalitativa data  
 
Eftersom vi i vårt projekt vill undersöka lojalitetsprogrammets inverkan på den enskilda 
personen, väljer vi att genomföra en fallstudie. Vi kommer att utföra individuella intervjuer 
med de anställda konsulterna. Ofta har en fallstudie en kvalitativ ansats och svarar på frågor 
som hur och varför vilket också är aktuella funderingar kring våra frågeställningar. Genom 
den kvalitativa fallstudien ligger vår förhoppning i att kunna tillvarata och beskriva 
konsulternas uppfattningar, åsikter och tankar om hur deras syn på relationen till Brain 
Bemanning. 
  
Eftersom vårt uppdrag för Brain Bemanning omfattar att ta reda på hur konsulterna motiveras 
och trivs med sin relation till företaget och om den kan förbättras, så väljer vi att använda oss 
av semi-strukturerade samtal. 
 
 

2.5 Urval 
 
När det gäller kvalitativa metoder, går det inte att undersöka alltför många konsulter, då 
datainsamlingen kräver mycket tid. Insamlad data är så rik på detaljer att det inte går att 
analysera allt för stora mängder på ett rimligt sätt. Kvalitativa studier har inte heller som mål 
att säga något om det typiska och generella, utan snarare det unika och speciella. För det 
mesta är avsikten att klarlägga ett fenomen (Jacobsen, 2002).  
 
Vidare ska syftet med kvalitativa studier vara att öka informationsvärdet och skapa en grund 
för djupare och mer fullständiga uppfattningar om det fenomen vi har för avsikt att studera. 
Det innebär att urvalet sker vare sig slumpmässigt eller tillfälligt. Urvalet görs istället 
systematiskt utifrån vissa medvetet formulerade kriterier som är teoretiskt och strategiskt 
definierade (Holme & Solvang, 1997). 
 
 

2.5.1 Vårt urval   
 
Till grund för vårt urval i vår undersökning hos Brain Bemanning, har vi fått tillgång till e-
postadresser till de konsulter som är aktiva inom Brain Bemanning. Med aktiv menar vi att 
konsulterna har arbetat i minst ett år samt haft eller har fler än ett uppdrag. Vi kommer att e-
posta dessa konsulter en inbjudan till intervju. De som vill ställa upp blir ett representativt 
urval som enligt Bryman (2002) utgör en representation av populationen, med andra ord de 
anställda hos Brain Bemanning. Om många visar sitt intresse för att delta kommer vi att 
slumpmässigt välja ut ett antal vi finner lämpligt. Dessa kommer att bli ett stickprov som 
Bryman (2002) förklarar som en del av populationen. Dock menar han att det kan ske ett skevt 
urval när stickprovet dras, vilket måste beaktas i våra felkällor. Det är viktigt att poängtera att 
det synnerligen är svårt att få kontroll över all form av skevhet och att komma till ett 
representativt urval (ibid).  
 
En vanlig fråga är hur stort urvalet bör vara och dessa beslut är inte helt enkelt att fatta 
eftersom det är påverkat av flera faktorer. Beslut om urvalsstorlek brukar utgöra en 
kompromiss mellan tid, pengar och behovet av precision (ibid). För vår del handlar det om att 
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tidsramen är begränsad samtidigt som att det inte finns några finansiella medel för att 
genomföra undersökningen. Allt deltagande sker på frivillig basis. 
 
 

2.6  Samtal och intervju 
 

För att fråga måste man vilja veta, d.v.s. veta att man inte vet. 
 

H G Gadamer 
Hämtat ur Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001. 

 
 
Vid intervjuer, observationer och enkäter ligger ofta utgångspunkten i att de data som krävs 
inte finns tillgängliga sedan tidigare (Dahmström, 2000). Idag utgör personligt kunskapande 
en central del inom många samhällsvetenskapliga undersökningar. Personligt kunskapande är 
kunskapens fönster mot världen, men är dock inte helt enkel att genomföra, menar Gustavsson 
(2004). Detta är en samlingsbeteckning för allt kunskapande som äger rum i en ansikte-mot-
ansikte situation. Ibland kallas detta enbart intervjuer, men här har en distinktion gjorts av 
olika typer av intervjusituationer; intervjuer, samtal och dialoger. Dessa bör betänkas som 
sociala möten av ett något udda slag, eftersom det inte handlar om vardagliga möten utan 
möte med forskningssyfte (ibid). 
 
Samtal har som huvudmål att samla in data av ett subjektivt slag – att få en sann bild, och att 
därmed försöka förklara, subjektiva verkligheter. Exempel på detta kan vara; ”Vad motiverar 
dig i ditt arbete?”. Subjektiva data skulle även kunna kallas för privata. Huvudmålet med 
samtal är enligt Gustavsson (2004) att samla in subjektiva data (men inte desto mindre 
faktiska) – att få en heltäckande bild av subjektiva verkligheter. Idén med samtal är att komma 
åt andra människors personliga känslor, åsikter et cetera. Grundantagandet är att det finns en 
upplevd, faktiskt verklighet som är åtkomlig. Uppgiften blir sen i detta fall att få 
samtalsdeltagarna att öppna sig och förmedla sina faktiska tankar (ibid). 
 
Intervjuer beskrivs som insamling av data av ett objektivt slag – att återge och att därmed 
försöka förklara, den objektiva verkligheten. Med ”objektiv” menas här enligt Gustavsson 
(2004), kunskap som inte är utsatt för individuell och subjektiv påverkan, till exempel ”Hur 
många anställda har ni i ert företag?”. Idén med intervju är att skapa en kanal för att överföra 
objektiv kunskap från respondent till intervjuare (ibid). 
 
  

2.6.1 Vårt val – en kombination av intervju och samtal 
 
Vi har valt att fokusera oss på att använda en blandning av intervju och samtal. Intervjuerna 
kommer främst att vara till hjälp för att ta fram de faktiska fakta vi behöver om företaget i 
fråga. Intervjuerna kommer främst att ske med personalchef, personalansvarig och Vice VD 
på Brain Bemanning. De konsulter vi kommer att träffa, kommer vi främst samtala med. Vi 
vill ha deras subjektiva åsikter om hur de trivs med sin relation till Brain Bemanning och hur 
de vill att relationen skall förbättras.  
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2.7 Datainsamling och tillvägagångssätt 
 

2.7.1 Intervjusituationen 
 
Kvalitativa intervjuer är baserade på konversation med tyngdpunkt på forskarens frågor och 
lyssnande på den intervjuade (Gubrium & Holstein, 2001). Med detta har vi valt att 
genomföra våra intervjuer enligt samtalsprincipen (Gustavsson, 2004) på ett semi-strukturerat 
sätt (Bryman, 2002).  
 
Vi kommer att utgå från ett antal grundfrågor för att öppna samtalet med den intervjuade samt 
använda ett fåtal teman med hänvisning till vårt syfte. För att dokumentera intervjuerna har vi 
valt att inte använda oss av bandspelare då det kan hindra den intervjuade från att svara på 
grund av exempelvis nervositet. Fördelen hade varit att allt blir dokumenterat och kan 
sammanställas i en transkribering och med denna metod är det svårt att missa detaljer. Dock 
är den väldigt tidskrävande (Gubrium & Holstein, 2001).  
 
Med anledning av ovanstående väljer vi istället att vara två personer närvarande vid varje 
intervju, där den ena fokuserar sig mer på att dokumentera skriftligt, medan den andra 
fokuserar sig mer på samtalet med den intervjuade.  Med denna metod anser vi att den passar 
för vår typ av intervju och arbetssätt. Vi väljer även att möta de vi ska intervjua personligen 
då vi ser fler fördelar med denna metod än exempelvis telefonintervjuer eller enkäter via e-
post. 
 
Fördelen vid personmötet är det lättare att tolka intervjusituationen i exempelvis 
ansiktsuttryck. Nackdelen är att det tar tid och den intervjuade måste ställa upp utanför 
arbetstid. En fördel i denna aspekt kan vara telefonintervjuer men här råder det en reducerad 
intervjueffekt då det inte finns möjlighet att tolka ansiktsuttryck och reaktioner. Ett personligt 
möte kan kännas lite mer naturligt och behagligt vilket genererar en positiv intervjueffekt 
(Gubrium & Holstein, 2001). Vi finner det viktigt i vår forskning eftersom den byggs på 
subjektiva, personliga åsikter hos de anställda inom Brain Bemanning. 
 
Under intervjusamtalen är det viktigt för oss att tänka på vissa faktorer för att generera en så 
bra intervju som i sin tur ger en så bra empiri som möjligt. Ryen (2004) påpekar att aldrig 
diskutera med den intervjuade under samtalet då det kan påverka resultaten. Det är viktigt i 
det avseendet att inte provocera fram svar eller hindra svar för att få en så hög validitet som 
möjligt (ibid). 
 
 

2.7.2 Intervjumall 
 
Termen intervjuguide eller intervjumall innebär en kort minneslista över vilka områden som 
ska täckas i den semi-strukturerade intervjun. Meningen är att frågorna skall ge information 
om hur de intervjuade upplever sin värld. Det är viktigt att alla tilldelade områden i 
minneslistan behandlas under intervjun för att kunna ge en relevans i forskningen. Dock bör 
inte formuleringarna av frågeställningarna för undersökningen vara så specifika att den 
hindrar alternativa idéer eller synsätt att uppstå under insamlandet av data under inskaffandet 
av data. Fler aspekter att beakta att använda sig av ett begripligt språk som passar 
intervjupersonerna så att så få misstag uppstår som möjligt. Dessutom får vi inte glömma att 

      11 
 



Metod 

även notera bakgrundsfakta. Exempel på detta är intervjupersonens ålder, kön, antal år inom 
Brain Bemanning. Detta är väsentligt eftersom det är viktigt att vi skall kunna sätta in den 
intervjuades svar i ett konkret sammanhang (Bryman, 2002). 
 
Kvale (1996) har formulerat en användbar lista i Gubrium & Holstein (2001) med kriterier för 
en framgångsrik intervju. Intervjuaren skall vara insatt och känna till intervjuns fokus. 
Intervjun skall vara tydlig med enkla korta frågor så att samtalet blir så begripligt som möjligt. 
Det är även angeläget att visa hänsyn genom att låta den intervjuade tala till punkt, ge dem tid 
att tänka efter och tolerera tystnad och pauser. Ett etiskt medvetande är viktigt att dela med 
sig, så att den intervjuade får reda på vad undersökningen handlar om och att svaren kommer 
att behandlas konfidentiellt (Gubrium & Holstein, 2001). 
 
Vi har utformat efter ovanstående råd två stycken intervjumallar som återfinns i bilaga 3 och 
4. Ena mallen är utformat för intervjuerna med konsulterna och den andra för de personer vi 
intervjuade från Brain Bemannings kontor. Intervjumallen har fungerat som ett stöd med 
teman som vi har försökt täcka under intervjuerna. 

 

2.7.3 Tillvägagångssätt 
 
Vi intervjuade femton personer, Brain Bemannings Vice VD (en av grundarna), en av de 
personalansvariga, samt tretton konsulter. Brain Bemannings personalchef har fungerat som 
vår närmsta kontaktperson. Personalchefens information och åsikter kommer att behandlas 
tillsammans med Vice VD och personalansvarig i empirin under rubriken 4.3. Av de tretton 
konsulterna vi intervjuade var sju stycken kvinnor och sex stycken män. Dock var alla 
anställda på kontoret som vi träffade kvinnor.  
 
Vi började med att skicka ut en intervjuförfrågan via e-post (se bilaga 1) till 98 stycken 
konsulter som är aktiva inom Brain Bemanning. Antalet aktiva ändras konstant i och med hur 
många uppdrag de kan förmedla. I skrivande stund var antalet 98 stycken. Kriteriet för att 
kallas aktiv är de konsulter som har arbetat inom företaget minst ett år och har eller haft ett 
par uppdrag ute hos kund. Intervjuerna genomfördes på en tid och plats som konsulten fann 
lämplig. Efter att vi intervjuat sju konsulter skickade vi ut en påminnelse (se bilaga 2) då vi 
insåg att vi behövde fler intervjuer. Efter påminnelsen fick vi ytterligare sex intervjuer.  
 
 

2.7.4 Anonymitet  
 
För att den intervjuade konsulten skall känna sig trygg i sammanhanget kring intervjun är det 
viktigt med anonymitet. Det genererar till bättre resultat i undersökningen då den intervjuade 
konsulten kan vara så ärlig som möjligt (Bryman, 2002). 
 
I vårt fall kommer den intervjuade konsulten inte få sina åsikter och innersta tankar 
publicerade med sina riktiga namn. Dessutom får inte Brain Bemanning reda på vilka 
konsulter vi har intervjuat. Vi finner denna angelägenhet högst väsentlig då vi vill få fram så 
bra resultat i undersökningen som möjligt i den mån att konsulterna skall kunna känna sig 
trygga under intervjusituationen. Vi har även för avsikt att intervjua Brain Bemannings Vice 
VD och personalansvarig och i samråd med dem har vi valt att benämna dem vid titlar. 
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2.8 Validitet och reliabilitet 
 
Validitet handlar om i vilken utsträckning ett empiriskt mått faktiskt mäter det teoretiska 
begrepp det är avsett att mäta. Det är svårt att fastställa validitet eftersom det inte kan 
fastställas i en enda formel. Det är svårt eftersom det handlar om att avgöra i vilken 
utsträckning andra faktorer än det avsedda teoretiska begreppet systematiskt påverkar värdet i 
det observerade. Det handlar om att förlita sig på teorin, den enda riktlinje som finns när det 
gäller vad ett begrepp är avsett att mäta. Validitet kan närmast beskrivas som en kontinuerlig 
process där olika prövningar tillsammans på längre sikt kan leda till slutsatser om metodens 
validitet (Sverke 2004).  
 
Validitet kan benämnas som inre och extern validitet. Den inre validiteten mäter i vad mån 
kausala påståenden får stöd av en studie i en bestämd miljö där forskarens uppgift blir att 
försöka avvisa alla potentiella hot mot dessa påståenden. Sådana hot har den positiva effekten 
att de riktar uppmärksamheten mot den kritik som kan komma. Med inre validitet eftersöks 
sanningsvärdet. Extern validitet är ett mått på om ett visst orsakssammanhang också gäller i 
andra miljöer, det vill säga om det är möjligt att göra en generalisering (Ryen 2004).  
 
Vår undersökning är ett uppdrag för Brain Bemanning och kommer därmed vara skräddarsytt 
för dem. Lojalitetsprogrammet kommer därmed att vara anpassad för dem och är kan därmed 
inte appliceras på vilken organisation som helst.  
 
Reliabiliteten handlar om tillförlitlighet i mätinstrumenten. Det resultat vi får, det observerade 
värdet, innehåller både individens ”sanna värde” och ”felvärde”. Felvärdet beror på brister i 
instrumentet tillförlitlighet. När vi har ett instrument som är reliabelt så har vi minskat 
felvärdet och närmat oss individens sanna värde. Vid kvalitativ forskning är det svårt att 
erhålla ett mått på reliabiliteten och då får man försäkra att vår undersökning är tillförlitlig på 
andra sätt. 
 
Eftersom vi använder oss av intervjuer är undersökningens tillförlitlighet i hög grad relaterad 
till intervjuarens förmåga då intervjuaren registrerar svar och observationer. Under 
intervjutillfället kan flera bedömarfel uppträda. Förutsättningen är att intervjuarna med andra 
ord vi författare till denna uppsats är tränade. Mätfel kan även uppstå på grund av 
intervjueffekten, då den intervjuade eventuellt känner sig nervös och inte vågar berätta sina 
subjektiva tankar och åsikter (Patel & Davidson, 2004). För att kontrollera reliabiliteten 
kommer vi båda vara närvarande vid alla intervjuer. Dock är det viktigt att poängtera att inget 
empiriskt mått är helt fritt från mätfel (Sverke, 2004). 
 
 

2.9 Källkritik 
 
En källa är ett historiskt dokument. Det innebär att källan återspeglar de uppfattningar och den 
kunskap som fanns i ursprungssituationen. Detta kan vi använda oss av när vi skall 
tidsbestämma källan. Men denna medvetenhet är ännu viktigare när vi ska tolka och granska 
källan. Det är viktigt att granska sina källor genom observation för dess ursprung, tolkning 
och användbarhet (Holme & Solvang, 1997).  
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För att kunna göra en bedömning i granskningen om fakta eller upplevelser om de är 
sannolika måste vi vara kritiska. Den inledande kritiken innebär att vi måste ta reda på när och 
var dokumenten tillkommit. Varför det har uppkommit och vad är syftet? (Patel & Davidson, 
1994). 
 
Vidare kan man använda sig av källkritiska kriterier såsom samtidskrav, tendenskritik, 
beroendekritik och äkthet. Samtidskravet uppfylls när någon annan återger vad forskarens sagt 
eller skrivit i ett annat dokument. Tendens i en källa innebär vilket eget intresse 
uppgiftslämnaren har i den här frågan. Tendensen kan ta sig i uttryck i valet av ord eller 
uttryck eller i urvalet av fakta. Beroendekritik innebär att man kontrollerar om källorna är 
beroende av varandra, till exempel om två intervjuade återger uppgifter som de hämtat från 
samma källa (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). 
 
För att vara så källkritisk som möjligt har vi studerat litteratur om vårt uppsatsämne för att få 
en sådan bred och riktig bild som möjligt. Vi har även tagit del av det fakta som behandlat 
källkritik och försökt efter bästa förmåga att följa de kriterier som Eriksson & Wiedersheim-
Paul (2001) tar upp ovan.  
 
Vi har även varit källkritiska till den insamlande empirin då den har skett på frivillig basis och 
det har varit omöjligt att täcka hela urvalsgruppen. 
 
 

2.10 Sammanfattning av metod 
 
Metodkapitlet har beskrivit vår vetenskapliga ansats samt de metoder vi använt oss av i 
projektet. Vi har valt att arbeta utifrån en hermeneutisk ansats eftersom vår forskning bygger 
på tolkning av konsulternas tankar och känslor kring deras arbetssituation. Våra data är utav 
kvalitativ art därför har vi använt oss av de anställda på Brain Bemannings åsikter som data.  
 
Urvalet har skett genom en intervjuvförfrågan som vi skickade via e-post till de konsulter som 
finner sig ute på uppdrag (98 stycken). Konsulterna intervjuades efter arbetstid och 
intervjuerna var frivilliga. Vi använde oss utav semi-strukturerade intervjuer med konsulterna 
hos Brain Bemanning. Intervjuerna skedde enligt principen för så kallade samtal, där vi 
använde oss utav en intervjumall med teman vilka vi försökte att täcka under samtalet. Vi 
genomförde även kvalitativa intervjuer med personalansvarige samt Vice VD för Brain 
Bemanning. 
 
Validitet och reliabilitet är viktiga begrepp för trovärdigheten av projektet. Vi har 
dokumenterat projektets tillvägagångssätt för att slutligen uppnå tillförlitliga resultat och 
därmed hög reliabilitet. Vi har under projektets gång försökt att vara så neutrala som möjligt. 
Detta kan vara svårt att uppnå då vi ständigt påverkas av vår förförståelse, vilket gör att total 
objektivitet är svårt att uppnå. 
 
Det är viktigt att vi är källkritiska eftersom allt deltagande sker frivilligt och det är omöjligt att 
täcka hela urvalsgruppen för att få fram så exakta data som möjligt. För att eliminera felkällor 
studerar vi olika teorier som kan tänkas beröra ämnet. 
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Teori 
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Kapitel 5 
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Kapitel 6 

 
Vi har valt att studera olika författares teorier om hur beteenden uppkommer hos individer 
under olika förutsättningar och omständigheter. Psykologiskt kontrakt, personalidé 
organisationskultur, grupprelationer samt motivation är några av de teorier och begrepp vi 
valt att undersöka närmare. Dessa teorier och begrepp, är enligt vår mening de teorier som 
lämpar sig bäst för uppsatsens syfte.  
 
 

3.1 Det psykologiska kontraktet 
 
Det råder ett ömsesidigt beroende mellan individ och organisation. De anställda är beroende 
av organisationen för att tillfredställa behov och nå mål, men även organisationen är beroende 
av sina anställda för att nå sina mål och företagets syften. Det är inte lätt att lyckas utvecklas 
ensam utan vi är i behov av varandra. Detta medför samspelet mellan parter och skapar 
därmed en organisation (McGregor, 1966). 
 
Ett beroende eller oberoende kan vara både tillfredställande och hämmande. Det är skönt att 
bli omhändertagen och att känna sig trygg men samtidigt vill människan stå på egna ben. Det 
handlar om att nå emotionell mognad och att finna en balans mellan beroende och oberoende, 
menar McGregor (1966). 
 
Enligt Schein (1998) är det psykologiska kontraktet en tyst överenskommelse mellan individ 
och organisation. Denna överenskommelse omförhandlas ständigt då människors preferenser i 
arbetslivet förändras. Det psykologiska kontraktet som byggs av individ och organisation 
består av två delar. Den ena delen är vad individen förväntar sig av organisationen i form av 
löneutveckling, utvecklingsmöjligheter och feedback. Den andra är vad organisationen 
förväntar sig av individen i form av lojalitet, engagemang och värderingar. Om någon av 
parterna bryter denna överenskommelse uppstår det obehag och konflikter (ibid). 
 
När individerna väl har blivit utvalda, anställda och upplärda så bör organisationen fokusera 
på att skapa förutsättningar som genererar en hög prestationsförmåga på lång sikt. Det är 
också viktigt att tillåta anställda att möta några av sina egna viktiga behov genom arbete och 
deltagande i organisationen. Traditionellt har dessa förutsättningar inte setts som helt 
problemfria att genomföra. Det krävs stor kunskap och erfarenhet men även kommunikation 
mellan parterna (ibid). 
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3.2 Personalidé – formeln för att skapa konkurrensfördelar 
 
Hansson (2005) anser att ett företag är dess medarbetare och formas av sina medarbetare mer 
än medarbetarna formas av företaget. Det är medarbetarna som sätter gränser eller tänjer dessa 
för vad ett företag kan åstadkomma. Den nya kompetensstrategin tycks alltså vara 
medarbetarnas engagemang och kompetens. 
 
En kompetensstrategi som skapar konkurrensfördelar genom att utveckla en egen formel för 
hur ett företag vill attrahera, motivera och även utveckla sina medarbetare. Formeln för detta 
är bestående utav en personalidé, klara kompetensmål och en blandning av åtgärder som ger 
kompetensstrategin en tydlig roll i utvecklingen av företagets förmåga att skapa kundvärde, 
men även produktivitet (ibid). 
 
De flesta företag har en affärsidé vilken beskriver vilka kundvärden företaget vill leverera till 
sina kunder. En affärsidé beskriver också hur företaget kommer att skapa lönsamhet genom att 
åstadkomma utlovade kundvärden (ibid).  
 
Kundvärde skapas i samspel med vad företaget levererar och vad kunderna vill ha. 
Medarbetarnas kompetens och engagemang i samspel med kunder skapar kundvärde. Detta 
innebär att val av medarbetare och utveckling av deras kompetens är en avgörande faktor i 
formningen av kundvärde (ibid). 
 
Att utforma en personalidé innebär att företaget utformar det segment av arbetsmarknaden 
som företaget vill attrahera för att kunna utveckla sin affärsidé. Personalidén beskriver alltså 
hur företaget åstadkommer en balans mellan sina och medarbetarnas behov. Personalidén ger 
också svar på varför en presumtiv medarbetare skall satsa på just det här företaget. Detta kan 
beskrivas som ett medarbetarvärde. Företaget visar genom sin personalidé också hur det vill 
organisera och leda sin verksamhet för att kunna balansera och också utveckla kundvärde, 
medarbetarvärde och produktivitet (ibid).  
 
En bra formulerad personalidé är enkel och förståelig och skall underlätta valet av olika 
personalstrategiska åtgärder. En otydlig personalidé kan initiera felaktiga åtgärder. Ett vanligt 
misstag när en formulering av en personalidé skall utformas är att den får mer fokusering på 
vem som skall bli en bra medarbetare. I stället skall formuleringen inriktas på hur medarbetare 
kan stöttas och varför de skall satsa, det vill säga vad de får tillbaka (ibid). 
 
Hansson (2005) menar att kärnfrågan i relationen mellan företaget och medarbetaren i en 
personalidé skall vara: 
 

1. Vem? Nischen som företaget vill rekrytera ifrån – äldre/yngre, 
yrkesutbildade/högskoleutbildade. 

 
2. Vad? Ersättningar – lön, villkor, och utveckling som företaget erbjuder 

medarbetaren. 
 

3. Hur? På vilket sätt företaget motiverar och utvecklar sina medarbetare samt även 
hur företaget gör för att skapa en överlägsen förmåga att utveckla kompetensen hos 
medarbetarna. 
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3.3 Organisationskultur – att känna en identitet 
 
Ordet ”kultur” kan härledas tillbaka till latinets cultura som betyder odling. Det är det som 
organisationskultur handlar om, att odla identiteter hos organisationen (Salzer-Mörling, 1998). 
Kultur kan även tolkas som utgångspunkt för det totala mönstret i mänskligt beteende som 
inkluderar tankeverksamhet, tal, handling och kunnande (Bruzelius & Skärvad, 2004).  
 
Den som arbetat i olika organisationer kan hålla med om, enligt Abrahamsson & Andersen 
(2005) att den ena organisationen sällan är den andra lik. Skillnaden kan vara stor i till 
exempel atmosfären på en arbetsplats inom en och samma organisation. Arbetet utförs på 
olika sätt, umgängesformerna är olika och arbetsinsatsen varierar. Organisationerna har olika 
kulturer. En orsak till det är att organisationer består av människor med olika intressen, 
erfarenheter och värderingar. 
 
Som individer är människor unika och det är inte överraskande att deras olikheter avspeglas i 
organisationen, menar Abrahamsson & Andersen (2005). Organisationer och grupper kan 
betraktas som bärare av kultur. De är specifika sociala enheter som innehåller gemensamma 
uppfattningar för hur man skall samverka och använda språk och andra uttrycksformer.  
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att kultur är en konsekvens av människors gemenskap och 
ett resultat av långvarig interaktion mellan människor. Kulturen kan observeras, men det är 
inte säkert att de som arbetar i organisationen kan redogöra för hur de olika inslagen i 
organisationens dagliga liv har uppkommit (ibid).  
 
Kulturen kan komma till uttryck i former som kan vara mycket konkreta och uppenbara eller 
vaga och indirekta. Abrahamsson & Andersen (2005) belyser Scheins figur för att illustrera 
organisationskulturens olika nivåer som kulturen kan analyseras ur: 
 
 
 

Artefakter 

Gemensamma 
värden 

Grundläggande 
antaganden 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGUR 3.1: Organisationskulturens olika nivåer. KÄLLA: Schein ur Abrahamsson & 

Andersen (2005) 
 
Schein menar att kulturen kan analyseras på olika nivåer. Med nivå menar Schein i vilken 
grad kulturen är observerbar. Artefakter kan definieras som fysiska eller verbala beteenden. 
Det kan exempelvis vara rent fysiska föremål som uniformer, kontor, eller sätt som 
medarbetarna pratar på. Artefakter kan lättare observeras och är mer synliga. Gemensamma 
värden implicerar något positivt. Dessa värden förmedlar det som de anställda finner vara 
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positivt. Gemensamma värden är ofta en konsekvens av de grundläggande antagandena. Med 
detta menas det som tas för givet och betraktas som sant i organisationen. Det kan omfatta 
exempelvis; hur förhållandet mellan organisation och omvärld uppfattas, vilken syn man har 
på människors handlingar, hur man ser på konflikter och hur man ser på relationer mellan 
människor (Abrahamsson & Andersen, 2005).  
 
Salzer-Mörling (1998) belyser hur viktig organisationskulturen är för att individen, 
medarbetaren, skall känna tillhörighet med organisationen. Att organisationskulturen är viktig 
både för organisationens kultur och för medarbetarens utveckling. Med andra ord avspeglas 
organisationens identitet hos medarbetarna. Salzer-Mörling (1998) kallar fenomenet för en 
självrefererande process och genom definitionen av vad organisationen är, imagen av 
företaget, skapas en återföring av definitionen till den anställde. Om en individ inte känner en 
delaktighet i organisationskulturen så saknar hon/han i de flesta fall även delaktighet inom 
själva företaget. Om man känner sig missanpassad blir arbetet inte effektivt utfört varken från 
individens eller organisationens synvinkel. Konsekvensen av detta kan bli förödande för 
individen ifråga, vilket kan tänkas leda till depressioner och olust att arbeta överhuvudtaget. 
Kulturskapandet i sig gör världen på arbetsplatsen värdefull för medarbetarna inom 
organisationen samt för de utomstående betraktarna (ibid). 
 
Även om det inte förekommer en enhetlig definition av begreppet organisationskultur, finns 
det ändå en betydande enighet som Bruzuelius & Skärvad (2004) har sammanställt. 
Sammanfattningsvis kan organisationskulturbegreppet betraktas som: 
 
 

- Kulturen är historiskt bestämd. 
- Seder, bruk, ritualer och koder är viktiga. 
- Kulturen är socialt konstruerat, det vill säga är i grunden en mänsklig skapelse och 

bärs upp av en grupp människor.  
- Kulturen är ”mjuk” och genuint kvalitativ och låter sig inte mätas eller klassificeras.  
- Kulturen är trögrörlig och svår att förändra. 

 
(Bruzelius & Skärvad, 2004)  

3.4 Grupp och team 
 
En grupp är två eller flera individer, som är beroende av varandra och som påverkar varandra i 
ett socialt samspel. Det måste således finnas en interaktivitet eller ett beroendeförhållande 
mellan individerna för att en grupp skall uppstå. Det räcker med andra ord inte med att ett 
antal personer befinner sig på samma plats vid samma tidpunkt, till exempel i kön till kassan 
på ICA eller när de sitter på bussen, för att en grupp skall uppstå. I psykologisk mening menar 
Bruzelius & Skärvad (2004) att en grupp utgörs av minst två personer som ser sig som ett 
kollektiv, vilka kan kommunicera och identifiera sig med varandra. De kan även ha 
individuella liksom gemensamma och kompletterade mål och därmed inta olika roller i 
gruppen (ibid).  
 
Ett team (lag) är en slags grupp och ett begrepp som förmodligen passar bäst för de 
kontorsanställda på Brain Bemanning. Detta team kan definieras som ett begränsat antal 
individer med kompletterande kompetenser, engagerade i ett gemensamt mål. Det som skiljer 
teamet från gruppen menar Bruzelius & Skärvad (2004) är i första hand att teamet har ett 
uttalat mål med sin verksamhet vilket inte nödvändigtvis en grupp har. I praktiken används 
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grupp och team närmast som synonymer, eftersom man ofta vill att grupper skall fungera som 
ett team. Med detta menas att gruppmedlemmarna skall ha förmåga att effektivt samarbeta 
och ta ett gemensamt ansvar för att nå gruppens mål. Ett team är sålunda alltid en grupp men 
en grupp fungerar inte alltid som ett team (ibid).  
 
 

3.3.1 Grupprelationer 
 
Albert Kenneth Rice (1998) påvisar hur individuella processer och intergruppsprocesser 
påverkar individers utveckling. Han menar att för att fullgöra en uppgift måste man utöva en 
verksamhet. Hur automatiserade företagens processer än är, måste de använda mänskliga 
resurser för viss verksamhet. Sådan verksamhet utnyttjar sällan hela kapaciteten hos de 
individer som utövar verksamheten och individerna kan sällan eller aldrig ge företaget enbart 
just den kapacitet det kräver. Här visas betydelsen av individers deltagande i organisationen, 
att individen driver organisationen. 
 
Organisation är det instrument med vilket ett företag tilldelar verksamheter till roller och 
roller till individer och grupper. En grupp samlas alltid för att göra något menar Rice (1998). I 
denna verksamhet samarbetar gruppens medlemmar med varandra och detta samarbete tar 
deras kunskaper, erfarenheter och färdigheter i anspråk. Kunskaper växlas mellan individerna 
vilket kan vara till fördel för organisationen då kunskaperna kan utvecklas, vilket uppbringar 
en samhörighet (Rice, 1998).  
 
Kunskapens styrka är basen för framgång menar Mayo & Lank (1994). Det råder en styrka 
hos gruppen att utbyta information med varandra och därmed gemensamt sammanfatta och 
skapa något nytt och ännu mer värdefullt. Vi lär oss av varandra och vi lär oss tillsammans 
(Mayo & Lank, 1994). 
 
 

3.3.2 Den lärande gruppen 
 

Man behöver inte motivera människor att lära. Det viktigaste är att undanröja hindren. 
 

Jerome Bruner 
Hämtat ur Svedberg, 2004. 

 
I en lärande grupp är tanken, enligt Svedberg (2003), att det individuella kunnandet ska 
samverka så att även en så kallad kollektiv kompetens kan utvecklas. Det i sin tur förutsätter 
att människor uppfattar att det finns värde och nyttor som endast är kollektivt nåbara. För att 
kunna utföra sina uppgifter med bibehållen arbetsglädje och självaktning är det värdefullt för 
en grupp att ha förmågan att systematiskt lära av sina erfarenheter och dela med sig av sina 
insikter (ibid). Med andra ord skulle den lärande gruppen kunna ses som ett lärande socialt 
nätverk (Abrahamsson & Andersen, 2005). 
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3.4 Motivation 
 
Motivation kommer ifrån latinets movere som betyder att röra på sig. Steers & Porter (1991) 
definierar motivation som något som representerar de processer som sätter människan i 
rörelse; de krafter som ger henne beteende, energi och riktning. Forskare har poängterat vikten 
av att förstå drivkraften bakom en individs beteende. Det finns en mångfald av 
motivationsteorier som försöker förklara människans agerande. Vissa är mycket välutvecklade 
medan andra ger delförklaringar. Vi presenterar några utdrag utav dessa teorier som senare 
kommer att testas mot samt jämföras med vår empiri. 
 
 

3.4.1 Maslows behovshierarki 
 
Psykologen Abraham Maslow har utvecklat en omdiskuterad och känd teori människor om 
behov. Teorin anses vara en viktig del i motivationsteorin. Behoven kan indelas enligt 
Bolman & Deal (1997) i en hierarki (också känd som en trappa eller pyramid) med fem 
grundläggande grupper som visas i figuren nedan: 
 
 

   

 
Självförverkligande 
 
 
Uppskattning  
 
Tillhörighet 
 
Säkerhet och trygghet 
 
Mat, vatten och sömn 

FIGUR 3.2: Maslows Behovstrappa. KÄLLA: http://www.ship.edu/~cgboeree/maslow.html 
 

 
Maslow ansåg att de första primära behoven måste vara uppfyllda innan människan söker nya 
behov. Behoven ska sättas in i en kontext. Ett behov som är tillfredsställt ger ingen 
motivation. Enligt Maslow är det enda behovet som är omättligt är behovet av 
självförverkligande Abrahamsson & Andersen (2005).  
 
Abrahamsson & Andersen (2005) betonar att Maslows teori inte är utan kritik, då det som är 
mest centralt i teorin också är det som har kritiserats. Kritikerna anser att den hierarkiska 
uppbyggnaden av behoven inte har gått att bekräfta att de verkligen förekommer. Maslow lade 
inte heller någon större vikt vid hur människan påverkas av omgivningen. Vi skapas inte av 
omgivningen menade Maslow utan det är vi själva som organiserar och skapar den yttre 
realiteten utifrån våra inre behov. Forskningen verkar stödja tanken att behoven inte behöver 
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uppstå ett i taget. Troligtvis så är det så att flera behov ofta existerar samtidigt i skiftande grad 
(ibid). 
 
 

3.4.2 Alderfers ERG-teori 
 
Abrahamsson och Andersen (2005) beskriver ERG-teorin och anser att teorin grundar sig på 
att människan har tre grundläggande behov som hon försöker att tillfredsställa. Dessa är: 
 

1. Existence needs - materiella existensbehov 
2. Related needs - att bibehålla en social tillhörighet till andra människor  
3. Growth needs – att eftersträva en personlig utveckling 

 
ERG-teorin är också en variant på behovshierarki men skiljer sig från Maslows teori då 
skillnaderna mellan behoven inte är lika tydliga. Alderfer menade att det inte är en 
nödvändighet att en behovskategori måste vara uppfylld innan den nästa infinner sig. Alderfer 
ansåg dock som Maslow att ett otillfredsställt behov leder till att individen motiveras. Teorin 
förklarar skillnader i behov med att människor genomgår olika utvecklingsstadier samt har 
olika erfarenheter. ERG-teorin har ett betydligt starkare stöd än Maslows teori i 
forskarkretsar. 

 

3.4.3 Balansteorin 
 
Abrahamsson & Andersen (2005) menar att denna teori framhåller den roll som jämvikt spelar 
för motivation. Individer uppskattar värdet av och försöker skapa sig en uppfattning om sina 
arbetsresultat och prestationer. I situationer då objektiva mål eller måttstockar saknas, jämför 
ofta individer vilken utdelning de får för sina insatser, samt de insatser som andra gör och den 
belöning de får.  
 
Balansteorin antar att individer motiveras i förhållande till den uppfattande jämvikten 
(rättvisan) i den belöning som ges för en viss arbetsinsats. Enligt denna teori så motiveras 
individen att försöka få en balans mellan insats och belöning. Detta kan ske genom att 
insatsen reduceras eller genom att öka belöningen. Om inte belöningen är tillräcklig hålls 
arbetsinsatsen tillbaka. Uppfattar individen belöningen som stor ökar insatsen (ibid).  
 
Balansteorin försvåras dock av frågan om vem eller vilka individen jämför sig med, då 
forskning har visat att alla människor inte är lika känsliga för obalans. Teorin framhåller att 
motivation påverkas av relativa belöningar, vilket betyder att man jämför sig med andra 
individer, likaväl som absoluta belöningar (ibid). 
 
Det finns emellertid frågor som balansteorin inte kunnat besvara. Exempelvis hur individer 
anger sin insats i arbetstimmar, engagemang, utbildning, erfarenhet osv. och sin belöning (inre 
belöning som t.ex. arbetstillfredsställelse eller yttre som t.ex. lön och status). Hur ska en 
sammanvägning ske utav dessa faktorer? Balansteorin verkar till en början förnuftig men den 
empiriska grunden har varit svårare att få fram. Abrahamsson & Andersen (2005) hävdar att 
balansteorin bör kompletteras med andra motivationsteorier. 
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3.4.4 McClellands motivationsteori 
 
Abrahamsson & Andersen (2005) förklarar McClellands motivationsteori med att varje 
individ har ett prestationsbehov, ett tillhörighetsbehov och ett maktbehov. Dessa behov har 
visat sig vara betydelsefulla orsaker till handling och framgång i arbetslivet. Främst så är det 
behovet av prestation, tillhörighet och makt som varit föremål för McClellands och andra 
ledarskapsforskares intresse. 
 
Prestationsbehovet innebär en positiv attityd till att bemästra och prestera något. Detta är inte 
alldeles knutet till en önskan om belöning. En människa med ett starkt prestationsbehov 
kommer att försöka göra sitt bästa oavsett belöning. Kännetecknande för prestationsbehovet är 
att en människa vill: 
 

− Göra något bättre än andra 
− Uppnå eller överskrida sådana krav som hon/han själv har satt upp  
− Arbeta under lång tid med att göra något bra eller uppnå något särskilt 

 
Samhörighetsbehovet aktualiseras när en människa vill vara tillsammans med andra och 
uppleva ömsesidig vänskap. Kännetecken för samhörighetsbehovet är: 
 

− Önska skapa eller upprätthålla ett nära och vänligt förhållande till andra 
− Vara emotionellt engagerad genom att man är borta från en annan människa och 

önskar återfå den nära förbindelsen. 
− Önska att delta i vänskapliga aktiviteter som föreningar eller sällskap 

 
Maktbehovet uttrycka av en människa som är upptagen med att värna om sitt rykte. Behovet 
kommer till uttryck genom att: 
 

− Handla kraftfullt 
− Vara upptagen av eller störas av andra människors omdöme eller deras positioner 

 
Precis som de andra motivationsteorierna kritiseras även McClellands teori gällande 
förhållandet mellan behov och motiv. Dessa begrepp flyter i varandra menar kritikerna. Det är 
främst prestationsbehovet och dess egenskaper som har fått kritik. Vissa forskare anser att 
undersökningarna i stor omfattning bygger på manliga värderingar. 
 
 

3.4.5 Lön och erkänsla 
 
Hansson (2005) beskriver att pengar är vårt sedvanligaste medel för att tillgodose olika slags 
personliga behov. Många har den uppfattningen att pengar är vad arbetet går ut på, det vill 
säga att arbete är något som är nödvändigt för att vi skall kunna leva. Pengar signalerar även 
andra saker. De ger besked om framgång, värdighet och status. Detta ger oss möjlighet att 
jämför våra egna prestationer med varandra. Pengar kan helt enkelt ses som ett slags betyg. 
Lönen blir ett betydelsefullt verktyg som används för att påverka vårt engagemang, lärande 
och vår personliga kompetensutveckling. 
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När det kommer till lönesättning måste denna spegla vad som räknas, det vill säga premiera 
sådant som ligger i linje med företagets mål. Den kan annars skapa handlingar som äventyrar 
företagets resultat. Exempelvis en säljare som enbart premieras för sin individuella 
försäljningskvot kanske struntar i att ge värdefull information till kollegor. Detta beteende kan 
leda till att företagets försäljning påverkas negativt. 
 
Det finns inte så många exempel på lönesystem som är utformade för att belöna lärande. 
Kompetenslöner kan innebära att en medarbetare får betalt för den kompetensnivå som 
hon/han besitter. Ett annat sätt är att betala för kompetenspoäng, det vill säga ju fler poäng, 
desto högre lön. 
 
Avslutningsvis skall sägas att trots lönens centrala betydelse är det oftast andra slags åtgärder 
och möjligheter till belöning som är mer drivande när det gäller vilja till 
kompetensutveckling. Det handlar bland annat om möjligheter till befordran, utvidgade 
arbetsuppgifter, större och betydande projekt, större självständighet eller möjlighet till 
utbildning men också om vardagliga tecken på erkänsla, uppskattning och uppmärksamhet 
(ibid). 
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4  Empir i  
 

 
Inledning 
Kapitel 1 

Metod 
Kapitel 2 

Empiri 
Kapitel 4 

Teori 
Kapitel 3 

Analys 
Kapitel 5 

Slutsats 
Kapitel 6 

 
I detta kapitel presenterar vi det empiriska material som insamlats genom de intervjuer vi 
utfört. Hur vi gick tillväga finns beskrivet i metodkapitlet under rubriken Tillvägagångssätt, 
2.9.2. Redogörelsen av svaren ligger till grund för den analys och tolkning som genomförs i 
nästa kapitel. Detta kapitel tar upp det väsentliga i en kortfattad form under de tre 
ämnesområdena vi ville täcka i intervjuerna. Dessa ämnesområden är konsulternas relation 
till Brain Bemanning, vad som motiverar dem samt vilken identitet konsulten vill bära, 
kundens eller Brain Bemannings? Avslutningsvis har vi valt att presentera några av de 
förslag som de intervjuade framkom med under intervjun.  
 
 

4.1 Inledning 
 
De fullständiga intervjuerna väljer vi i samråd med vår handledare att inte presentera här, då 
det skulle ta för mycket tid i anspråk av projektet. Svaren redovisas på ett sådant sätt att det 
inte skall vara möjligt att känna igen någon utav konsulterna. Därför väljer vi också att ge de 
intervjuade namn som är påhittade. Ambitionen är att ge en representativ och korrekt bild av 
konsulternas åsikter, därför kommer såväl positiva som negativa resultat att redovisas. För att 
materialet skall bli mer levande använder vi oss utav de intervjuades citat. Dessa kommer att 
redovisas i kursiv stil.  
 
 

4.2 Intervju med konsulterna  
 

4.2.1 Relationen till Brain Bemanning   
 
Flertalet av de intervjuade finns registrerade i databaser hos konkurrenter. Konkurrenter som 
nämns är Academic Work, TNG och Monster. När vi frågade varför de valt just Brain 
Bemanning, så svarade flertalet att Brain Bemanning hörde av sig först. De flesta tillfrågade 
sa att det som särskiljer Brain Bemanning från de övriga bemanningsföretagen är att det är ett 
litet företag och att det blir mer personligt att arbeta hos dem än hos de större 
bemanningsföretagen. 
 

”Academic Work är som en storstad. Brain är som en liten by där alla känner alla”  
Josefin 
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Känslan som upplevs av Brain Bemanning är familjär säger en konsult. När vi frågade vad 
konsulten menade med familjär, var förklaringen att personalen på kontoret känner igen henne 
när hon besöker dem. Konsulten upplever att det finns en bra relation till den kontaktperson 
som hon har. 
 
Nästan samtliga konsulter vi intervjuat talar om storleken på företaget ifråga. De uppskattar 
att företaget är så pass litet och att relationen blir personlig vilket konkurrenterna saknar. En 
av de tillfrågade berättar att Brain Bemanning släpper in de anställda mer än konkurrenten 
Academic Work. Anledningen till detta fenomen ansåg konsulten hade att göra med att Brain 
Bemanning har en mer öppen struktur. Flera konsulter berättade att de blir igenkända när de 
besöker kontoret och upplever att de har en personlig relation till företaget. Några såg positivt 
på företagets tillväxt så länge företaget fortfarande känns personligt medan andra är rädda för 
att Brain Bemanning kommer bli för stort. 

 
 

 
”Jag hoppas att Brain Bemanning inte blir för stora så att det tappar sin personlighet och 

charm” 
Ida 

 
 
Vi frågade hur det gick till när konsulterna började på Brain Bemanning och hur deras första 
intryck var. Några av dem nämner att de upplever anställningsintervjun mycket positiv då den 
avslutades med feedback. Det är glada och trevliga människor på kontoret sa flera konsulter. 
Varje konsult får en kontaktperson på Brain Bemanning när de blir anställda och skall ut på 
uppdrag. Kontaktpersonen skall fungera som stöd i relationen mellan Brain Bemanning och 
konsulten samt ha en regelbunden kontakt med denne. Här råder det flera skillnader bland 
svaren då vissa haft en bättre eller en sämre kontakt med sina kontaktpersoner. En konsult 
berättade att kontaktpersonen lovat höra av sig för att kontrollera hur det gick på det första 
uppdraget ute hos kund men kontaktpersonen gjorde inte det.  
 
Några få av de tillfrågade anser även att de vill knyta starkare och närmare band med företaget 
medan de flesta är nöjda med den relation de har idag. Relationen med Brain Bemanning och 
kontaktpersonerna beskrivs oftast bland konsulterna som personlig och positiv. En konsult 
beskrev att relationen är god samt att det finns ett djupt förtroende för företaget och att hon 
alltid kan lita på sin kontaktperson. En av de tillfrågade upplever dock att det ibland blir en för 
nära relation med kontaktpersonen och att denna relation inte känns äkta. När vi bad konsulten 
utveckla resonemanget så förklarade konsulten att kontaktpersonen försöker att skapa en 
kompisrelation som inte konsulten upplever som äkta. 
 
 

”Vissa på kontoret försöker ta på sig kompisrollen men misslyckas” 
Benny 
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De intervjuade berättar att Brain Bemanning ibland ordnar aktiviteter för att få möjlighet att 
träffa andra konsulter samt för att möta Brain Bemannings kontorsanställda och låta utveckla 
relationen. De aktiviteter som Brain Bemanning anordnar är en ”löne-öl” som konsulterna blir 
inbjudna till varje månad. Ölen betalas av konsulten själv. En konsult säger att hon brukar gå 
på löne-ölen och att det är trevligt. En annan berättar att Brain Bemanning förutsätter att 
konsulterna kommer.  
 
De som ansluter till löne-ölen känner ofta varandra sen tidigare. Dock påstod flera utav de 
intervjuade personerna att de aldrig varit där. En konsult uttryckte att det är ett bra initiativ 
men att konsulten aldrig deltagit själv. Flera konsulter ansåg sig inte vilja delta på löne-ölen 
då det tar både tid och pengar. Några påpekade att ölen är dyr i de lokalerna som löne-ölen 
hålls i. Ett par utav de intervjuade uttryckte att om de ändå själva ska betala så går de hellre ut 
och dricker öl med sina vänner.  

 
 

”Jag som har familj har inte tid att gå på löne-öl…” 
 Erik 

 
En av de intervjuade förklarade att anledningen till att hon inte deltar på löne-ölen är på grund 
av att hon inte känner några andra konsulter och därmed inte känner sig helt bekväm med att 
gå ensam. Konsulten uttrycker att det är svårt att mingla med människor man inte känner. 
Även om flera av konsulterna inte har deltagit i löne-ölen uppfattar de detta som ett bra 
initiativ från företaget. De ser möjligheterna att få träffa andra konsulter och utbyta 
erfarenheter samt få en närmare kontakt med de personalansvariga som håller i löne-ölen. 

 
 

”Jag har aldrig deltagit i löneölen, men ser det som ett bra initiativ. Människan är ju ett 
flockdjur.  Jag vill men har varken tid eller pengar”  

Kalle 
 
 

4.2.2 Vad motiverar konsulterna? 
 
Flertalet av de intervjuade nämnde att de stimuleras av olika faktorer där lönen är viktig men 
att det också är viktigt med trevliga arbetskamrater på arbetet. Utav de intervjuade ansåg 
flertalet att lönen var låg i förhållande till den kompetens de besitter.  Dock kommenterade ett 
par konsulter att lönen ligger ungefär i nivå med Brains konkurrenter. 
 

”Av de andra konsulter jag har träffat och pratat med anser alla att lönen är dålig”  
Madeleine 

 
Några konsulter berörde även att jobbutveckling är en motivationsfaktor. Vissa kände sig för 
överkvalificerade för en del uppdrag och att det skulle vara spännande att få prova uppdrag av 
olika svårighetsgrad. Andra tyckte istället att det är motivation nog att bara ha ett arbete och 
kunna arbeta oavsett uppdrag.  
 

”Jag motiveras av att lära mig nya saker…” 
 Frida 
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”Det måste vara en bra stämning på jobbet samt att jag får uppskattning för det jag gör” 
Daniel 

 
 

”Jag känner mig tillfredställd bara genom att jobba”  
Harald 

 
 
Majoriteten svarade att uppskattning är viktigt för motivationen, att känna sig behövd, att 
tillföra något hos uppdragsgivaren och att ibland bli belönad. Konsulterna såg uppskattningen 
som ett medel för att arbeta vidare och orka göra sitt allra bästa. 
 

”Jag känner mig uppskattad. De håller koll på och känner igen en. 
”Hade dig i åtanke” är inte bara en fras” 

Harald 
 
 
När vi har frågat konsulterna vad Brain Bemanning har gjort rent konkret för att visa sin 
uppskattning berättade ett flertal konsulter om den feedback som de fick på sin första intervju 
hos Brain Bemanning. En utav de tillfrågade beskrev att det var en bra start och att konsulten 
kände sig uppskattad och bättre förberedd för att komma ut och arbeta med uppdragen.  
 

”Jag fick feedback direkt efter första intervjun vilket blev en uppmuntrande kick”  
Frida 

 
”Tack vare feedbacken på intervjun hos Brain kände jag mig inte nervös inför att möta mitt 

första uppdrag” 
Lisa 

 
Konsulterna berättade att de fick en inbjudan per e-post till att komma och besöka det nya 
kontoret (Brain Bemanning bytte till större lokaler under vårt uppdrag) och även få ta emot en 
påskpresent. Två konsulter berättade dessutom att de har blivit bjudna på middag på Berns 
tillsammans med flera andra konsulter och att det var väldigt lyckat och ett bra tecken på 
uppskattning. Några andra konsulter efterfrågade mer regelbundna belöningar. Vissa 
påpekade även att en del belöningar var alltför opersonliga. Några av konsulterna nämnde att 
de blivit bjudna på middag en gång vilket var uppskattat. 
 

 
”Jag blev bjuden på middag på Berns. Det var riktigt trevligt och kul! Det händer att de 

brukar bjuda på middag ungefär en gång per år, det är verkligen ett tecken på uppskattning” 
Erik 

 

4.2.3 Var finns konsultens identitet - hos kunden eller hos Brain Bemanning? 
 
En del av de intervjuade uppgav att de känner sig lojala med den uppdragsgivare som de är 
uthyrda till. En av de tillfrågade uppgav att hon får dåligt samvete om hon tackar nej till ett 
jobberbjudande från Brain Bemanning. Några konsulter beskrev att de är lojala mot Brain 
Bemanning och att de inte har något behov att byta bemanningsföretag. Ett fåtal konsulter 
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kände tvärtom och är inte alls lojala med Brain Bemanning utan det är tid och uppdrag som 
avgör vilket bemanningsföretag konsulten väljer att utföra sitt uppdrag för. En konsult 
berättade under intervjun att hon för tillfället jobbar för Brain Bemanning enbart för att de har 
gjort sitt jobb och placerat henne ute på uppdrag. Det kunde ha varit vilken annan konkurrent 
som helst som hade kunnat förmedla detta uppdrag som konsulten i fråga eftersökte.  
 
”Vilken identitet jag tillhör? Absolut uppdragsgivarens. Det är ju där jag spenderar min tid” 

Josefin  
 
En annan konsult betonade att lojaliteten är så god att personen i fråga får dåligt samvete när 
denne måste tacka nej till ett uppdrag. Ytterligare en konsult beskrev känslan av stor lojalitet 
med Brain Bemanning och har ingenting emot att anta uppdrag vilket han/hon är 
överkvalificerad för. Exempel på sådana uppdrag kan vara att dela ut så kallade flyers under 
en dag. Vidare ansåg samma konsult att om inte denne hade något för sig så kunde tiden lika 
gärna spenderas på arbete.  
 
 

”Jag har inget behov att byta bemanningsföretag, därför är jag lojal”  
Frida 

 
Flertalet av de intervjuade påtalar att de anpassar sin identitet till uppdragsgivaren eftersom 
det är där den största tiden tillbringas. En av de tillfrågade beskriver dilemmat med att arbeta 
som konsult då denne aldrig känner sig helt integrerad hos uppdragsgivaren. Med detta 
menade konsulten att som inhyrd i en organisation existerar det stora förväntningar på den 
inhyrde som kommer utifrån organisationen. Vidare berättade konsulten att det att i vissa fall 
kan kännas som konsulten är mer iakttagen och granskad eftersom denne är inhyrd tillfälligt i 
organisationen för att underlätta den rådande arbetssituationen.  
 

 
”Det är svårt att bli helt integrerad för att man känner sig extra granskad när man kommer 

som inhyrd konsult” 
Harald 

  
 

4.2.4 Konsulternas förslag på lojalitetsprogram  
 
När vi frågade om det är något Brain Bemanning kan bli bättre på, svarade samtliga konsulter 
att jobberbjudanden som inte matchar konsultens profil upplevs som påfrestande. Inkorgen för 
inkommande e-post blir full med jobberbjudanden som inte är intressant. Flertalet av 
konsulterna nämnde dock att de förstod att detta är en vald strategi från Brain Bemanning. 
Uppdraget kanske inte passar den som får erbjudandet men att konsulten kanske vet någon 
annan som skulle passa. På detta vis kommer Brain Bemanning åt flera människor som kan 
vara lämpliga kandidater. En konsult föreslog att jobberbjudanden istället bör läggas ut direkt 
på Brain Bemannings hemsida så att konsulten själv kan gå in och titta om det finns något 
lämpligt arbete. 
 
En konsult tyckte att utformningen på de jobberbjudanden som skickas ut inte konsekvent 
beskriver plats eller lön samt att ordet ”prestigelös” används för ofta. En annan konsult tyckte 
att mallen som jobberbjudandena som skickas ut borde ha samma utformning. Vi fick 
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förklaringen att den mall som Brain Bemanning använder sig av för att annonsera uppdragen 
ser olika ut från gång till gång. Konsulten tyckte även att det inte rådde någon konsekvens 
bland jobbeskrivningarna i form av lön, arbetsuppgifter och plats. Konsulten i fråga vill se en 
konsekvent mall med information om annonserade uppdrag.                                                                               
 
En av de intervjuade berättade att det skulle vara intressant om Brain Bemanning skulle kunna 
förmedla uppdrag till examensarbete (examensarbete är det sista arbetet som utförs på 
universitet eller högskola som utbildar exempelvis civilingenjörer eller civilekonomer). På 
detta sätt knyts både kontakt mellan uppdragsgivaren, konsulten och Brain Bemanning. 
 
En konsult föreslog att uppdragsgivaren skall ge en utvärdering som konsulten får ta del av. 
Att få konstruktiv kritik på det som är bra respektive mindre bra är utvecklande menade 
konsulten.  
 
Konsulterna ansåg att det finns ett positivt utbyte av kunskaper genom att få träffa varandra. 
Med anledningen av detta föreslog en konsult att man borde ha löne-öls träffar med start på 
Brain Bemannings kontor där företaget bekostar en öl till varje konsult och sen kan de som 
vill gå vidare på lokal om så önskas. Syftet med detta, menade konsulten, var att fler skulle 
vilja komma och att det kan genera i bättre relationer och kunskapsutbyte. 
 
 

4.3 Intervju med Vice VD och personalansvarige 
 

4.3.1 Relationen till Brain Bemannings konsulter 
 
Brain Bemanning har ett antal personalansvariga som bland annat har som uppgift att ha en 
regelbunden kontakt med de konsulter som är ute på uppdrag. Detta är en strategi av företaget 
för att försöka generera konsulternas lojalitet. De personalansvariga ringer konsulterna 
ungefär en gång i veckan samt försöker ”satsa på” att få ut personliga e-post meddelanden till 
konsulterna. Vidare berättade Vice VD och personalansvarige att konsulterna bjuds in till 
löne-öl varje månad för att få chans att träffa andra konsulter och på det sättet lära känna 
varandra. Om konsulten finner fler vänner inom företaget vill han/hon stanna längre och detta 
skapar lojalitet. 
 
 

”En tätare kontakt är till för att bidra för en ökad lojalitet” 
Personalansvarig 

 
Vice VD berättade om när hon och den andra grundaren av Brain Bemanning i startskedet 
kände alla konsulterna och visste vilka alla var. Hon arbetar numera med 50 % försäljning och 
50 % strategi och affärsutveckling. Idag har Vice VD inte alls tid med att ha den kontakt med 
konsulterna på det sättet som hon önskar. När de flesta av personalstyrkan anställdes på 
kontoret, upplevde Vice VD en separationsångest av att avlägsna sig konsultkontakten. Den 
enda kontakten Vice VD har idag är om hon spontant möter en konsult på kontoret samt vid 
de middagar som företaget anordnar. Numera brukar Vice VD inte delta vid löne-ölen utan det 
är de personalansvariga som sköter det. 
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4.3.2 Vad motiverar dem själva samt vad tror de motiverar konsulterna? 
 
Först frågade vi vad som motiverar personalansvarige och Vice VD själva i deras arbete samt 
vad de tror motiverar konsulterna. Personalansvarige berättade att hon blir motiverad av att 
just förmedla och tillsätta tjänsterna, med andra ord konsulternas uppdrag. Dessutom är den 
personliga kontakten som man har med ”sina” konsulter en stor motivation. Vidare skildrar 
hon att det mjuka klimatet som hon anser att företaget har och all beröm som de ger varandra, 
motiverar henne att vilja arbeta där. Vice VD beskriver att även hon blir motiverad av känslan 
på kontoret och alla som jobbar internt. Att få vidarebefordra sin glädje i sitt arbete och att få 
ge så många människor en chans och möjlighet att utvecklas är motiverande. 
 

”Det är kul att förmedla nyheten till någon att personen har fått ett jobb” 
Personalansvarig 

 
Personalansvarige tror att även konsulterna uppskattar och motiveras av det mjuka 
arbetsklimatet, känslan inom företaget samt att det råder en sådan fin stämning. Vice VD 
ansåg utan tvekan att det är lönen som motiverar konsulterna först och främst. 
 
”Lön. Självklart är det lönen som motiverar konsulterna. Att få ha ett arbete och dra in egna 

pengar samt få erfarenhet.” 
Vice VD och grundare 

 
Vidare berättade Vice VD att hon tror att flera konsulter finner Brain Bemanning personligare 
och trevligare än konkurrenterna vilket kan vara en motivationsfaktor att välja just dem. Vice 
VD förklarade att det också kan vara en nackdel att bli alltför personlig. En del kunder kanske 
inte uppskattar att det blir för personligt.  

 
Personalansvarige berättade att de försöker belöna konsulterna så mycket som det går. 
Dessvärre finns det inte tillräckligt med finansiella medel till gåvor, men ibland ger de bort 
biobiljetter eller bjuder på middagar för att visa sin uppskattning. Vidare beskrev hon att de 
personalansvariga försöker ge uppskattning genom beröm och då främst i muntligt form.  
 
Personalansvarige önskade att det fanns tid att hinna åka ut och besöka konsulterna när de är 
ute på uppdrag. Ordet tidsbrist användes både av personalansvarige och Vice VD vid ett 
flertal tillfällen under intervjun. Vi fick under intervjuernas gång en stark känsla av ett otroligt 
engagemang hos både personalansvarige och Vice VD, fyllda av energi och helt uppslukade 
av sina arbetsroller och arbetsuppgifter. 

 
 

4.3.3 Vad är Brain Bemannings identitet och organisationskultur? 
 
Både personalansvarige och personalchefen använde sig ofta av ordet ”prestigelös” vilket 
även ett par av konsulterna påpekade i negativ bemärkelse. Personalchefen förklarade att 
prestigelös innebär att få arbeta på Brain Bemanning går det inte att vara för kräsen. Detta 
innebär också att konsulten ibland får ta uppdrag i början av karriären på företaget som 
konsulten anser sig vara överkvalificerad för. Personalansvarige beskrev hur personalen på 
Brain Bemannings kontor sjunger ”vi är på gång” av Tomas Ledin varje morgon för att bli 
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peppade inför dagen. Vice VD ansåg att det nästan helt är personligheten som avgör om en 
anställd passar för att arbeta för Brain Bemanning. 
  

”..det är till 80% personlighet som avgör om man är den rätta för jobbet” 
Vice VD och grundare 

 
Personalansvarige berättade även att de genomför en så kallad ”love-bombing” varje fredag. 
”Love-bombing” innebär att en medarbetare får ta emot beröm och positiv kritik från 
kollegorna under dagen. 
 
Vice VD berättade att det råder en stor skillnad i att arbeta med högskolestudenter än med 
traditionell bemanning. Hon menade att studenterna har en helt annan ambition och mer glöd, 
vilket ger henne en kick att driva organisationen. Vice VD, personalchef och 
personalansvarige nämnde vid flera tillfällen den öppenhet de ser inom organisationen. Vice 
VD påpekade att det kanske i några fall är en nackdel att ha en för nära kontakt med 
konsulterna. Även att de kanske är lite för generösa i sin information om företaget vilket 
skulle kunna gynna konkurrenterna. 
 
Vidare berättade Vice VD att det är så pass många som uppskattar Brain Bemannings 
småskalighet och att hon inte heller vill att företaget skall bli för stor och tappa den karaktär 
som finns idag. Vi frågade om personalansvarige själv upplever att hon är lojal med företaget. 
Personalansvarige kommenterade detta med att hon nästan skulle känna sig otrogen om hon 
började titta på andra jobb. 
 
 

4.3.4 Vice VD och personalansvarigs förslag på lojalitetsprogram 
 
Personalansvarige ser gärna att Brain Bemanning satsar på inspirationsföreläsningar och 
events för att locka konsulterna till att träffas. Vidare tycker hon att det skulle vara trevligt om 
alla kunde träffas i en park och spela kubb och äta picknick. Hon ser det sista alternativet som 
en social verksamhet utan att det behöver vara krångligt att anordna samt att det inte heller 
behöver kosta särskilt mycket. 
 
Vice VD vill fokusera på att få konsulterna till kontoret så de får känna gemenskap med 
personalen och även att de är en del av företaget. Dessutom blir konsulterna mer integrerade i 
organisationen och dess kultur. För att få dit konsulterna tycker även Vice VD att företaget 
borde satsa på föreläsningar. Ett exempel skulle kunna vara temaföreläsningar en kväll i 
månaden för ekonomer och en annan kväll för programmerare eller andra intressanta 
föreläsare från näringslivet. 
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Metod 
Kapitel 2 

Empiri 
Kapitel 4 

Teori 
Kapitel 3 

Analys 
Kapitel 5 

Inledning 
Kapitel 1 

Slutsats 
Kapitel 6 

 
 
I detta kapitel analyserar vi det empiriska material som erhållits från intervjuerna, med hjälp 
av den teoretiska referensram vi redogjort för i teorikapitlet. Härmed vill vi alltså urskilja 
kopplingarna mellan resultatet i empirin och teorin. För att följa den röda tråden från 
tidigare kapitel delas även analysen upp i uppsatsens tre huvudområden; konsulternas 
relation till Brain Bemanning, vad som motiverar dem samt vilken identitet konsulten vill 
bära, kundens eller Brain Bemannings?  
 
 

5.1 Inledning 
 
Syftet med projektet var att utveckla ett förslag till lojalitetsprogram för Brain Bemannings 
konsulter. Företaget vill komma närmare sina konsulter och låta dem integreras i företaget. 
Med stöd av de intervjuer vi utförde tillsammans med konsulterna ville vi få fram hur de 
upplever sin relation till Brain Bemanning och vad som motiverar dem i arbetet. Vi ville även 
ta reda på vilken identitet de bär eller vill bära för att kunna analysera om det finns ett behov 
av att stärka Brains Bemannings identitet.  
 
Med hjälp av intervjuerna med Vice VD och personalansvarige, vill vi analysera hur de 
motiveras i sitt arbete. Dessutom är vi intresserade av hur de uppfattar relationen till 
konsulterna samt vad de tror motiverar dem. Vi har även försökt få en bild av Brain 
Bemannings identitet och organisationskultur. Avslutningsvis analyserar vi en del av de 
förslag till aktiviteter och förbättringar som konsulterna och Brain Bemannings representanter 
kom fram till under intervjuerna. 
 
 

5.2 Konsulterna  
 

5.2.1 Relationen till Brain Bemanning  
 
Med stöd av teorierna om grupp och team, grupprelationer, den lärande gruppen samt det 
psykologiska kontraktet, undersöker vi hur relationen till Brain Bemanning upplevs bland 
konsulterna.  
 
De flesta tillfrågade säger att det som särskiljer Brain Bemanning från de övriga 
konkurrenterna är att det är ett litet företag. Det tycks vara så att det blir mer personligt att 
arbeta hos dem än hos de större bemanningsföretagen. En av de intervjuade påtalade den 
familjära känslan av Brain Bemanning. Med familjär menade konsulten att de blir igenkända 
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när de besöker kontoret och att de har ett förtroende och en bra relation till den kontaktperson 
som varje konsult ute på uppdrag har.  
 
Ett par av konsulterna hade inga önskemål om att få en närmare relation och vill bibehålla den 
relation som de har idag med Brain Bemanning. Den samstämmiga synen som arbetsgivare 
och medarbetare har på det psykologiska kontraktet, som Schein (1998) beskriver, saknas 
följaktligen. Vi tolkar detta som att det är individuellt för konsulterna. En del vill ha en nära 
relation för att vara delaktiga i gemenskapen medan andra inte har det behovet. Detta kan 
förklaras med att en del konsulter inte är totalt beroende av Brain Bemanning, genom att de 
endast har detta som extraarbete under studietiden. När studierna är över behöver de kanske 
inte längre Brain Bemanning. Känslan av att anställningen innebär en skyldighet gentemot 
arbetsgivaren finns inte där.  
 
Flera konsulter påtalade behovet av ett forum där de kan träffa andra konsulter på Brain 
Bemanning för att utbyta erfarenheter. Mayo & Lank (1994) beskriver styrkan hos en grupp 
som kan utbyta information med varandra och därmed gemensamt skapa något ännu mer 
värdefullt. Konsulterna lär av varandra och konsulterna lär sig tillsammans. Detta går även att 
koppla till Rice (1998) som påvisar hur individuella processer och interngruppsprocesser 
påverkar individers utveckling. Utifrån detta skulle det i Brain Bemannings fall vara till fördel 
för konsulterna att träffas och utbyta erfarenheter med varandra och med resten av 
organisationen. Detta kan också kopplas till teorin för den lärande gruppen enligt Svedberg 
(2003). Det individuella ska samverka för att generera en så kallad kollektiv kompetens menar 
Svedberg (2003). Detta kan tolkas som att kunskaperna som individerna delar med sig av till 
andra sedan blir en gemensam kollektiv kunskap.  
 
 

5.2.2 Vad motiverar konsulterna? 
 
Vi vill här med hjälp av Maslows behovshierarki, McClellands motivationsteori, Alderfers 
behovsteori, balansteorin och Hanssons resonemang om lön och erkänsla, belysa hur konsulten 
upplever sin arbetsmotivation. Dock är det svårt att sätta en distinktion mellan nivåerna i 
behovsteorierna då vi anser dessa vara pendlande. 
 
I intervjuerna framkom det att vissa utav konsulterna inte är helt nöjda med lönen. Hansson 
(2005) beskriver att pengar är vårt vanligaste medel för att tillgodose olika slags personliga 
behov samt att lönen också kan ses som ett slags betyg. Vi tolkar konsulternas missnöje som 
att de inte anser att de får det ”betyg” som de borde ha. En del av konsulterna nämnde att 
lönen är viktig då den ger den trygghet som hänger ihop med en normal levnadsstandard (att 
kunna betala sina räkningar). Detta kan liknas vid Maslows två grundläggande behov, den 
första fysiologiska nivån (mat, vatten och sömn) samt den andra trygghetsnivån (säkerhet och 
trygghet).  
 
Vi tolkar det som om lönen upplevs låg av konsulten kan det leda till att denne försöker 
minska den obalans som är mellan insats och belöning och märker konsulten att belöningen är 
för liten, håller denne tillbaka arbetsinsatsen. Självklart uppstår även det motsatta. Upplever 
individen att belöningen är stor, motiveras denne till ökade arbetsinsatser. Naturligtvis 
beroende på personlighetstyp och vem man jämför sig med. 
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Konsulterna upplever att det är positivt att Brain Bemanning är ett förhållandevis litet företag 
jämfört med sina konkurrenter och att företaget ger en familjär känsla. Det är en trygghet att 
som anställd bli igenkänd på företagets kontor. Konsulterna uppskattar att kontorspersonalen 
vet vilka konsulterna är och får dem att känna sig bekväma. 
  
När konsulterna deltar i aktiviteter som exempelvis löne-öl, delar de en samhörighet vilket 
kan kopplas till den tredje nivån i Maslows behovshierarki vilken är tillhörighetsnivån. En 
konsult uttryckte att ”…människan är ju ett flockdjur” vilket kan härledas till Alderfers teori 
om betydelsen för människan att bibehålla en social tillhörighet till andra människor. Vi kan 
även skåda det genom det samhörighetsbehov som McClellands motivationsteori belyser. 
Konsulterna har en önskan att upprätthålla ett trevligt förhållande till andra personer genom 
att delta i vänskapliga aktiviteter som löne-ölen exemplifierar. 
 
Konsulterna nämnde att det är trevligt när de får uppskattning i form av ett påskägg eller blir 
bjudna på middag. Flera ansåg att det är betydelsefullt när de får feedback på sitt arbete, 
exempelvis att få höra om uppdragsgivaren är nöjd med det arbete som konsulten utfört. Detta 
kan belysas med hjälp av Maslows fjärde nivå som handlar om att det är viktigt att få 
uppskattning. Hansson (2005) pekar på lönen som en form av uppskattning. Lönen kan visa 
på framgång, värdighet och status. Men ibland bör belöningarna vara personliga och ske mer 
frekvent vilket vi har fått i uppfattning att konsulterna efterfrågar.  
 
Den sista nivån enligt Maslow är självförverkligande som människan når efter att de andra 
nivåerna är uppfyllda. Vi tolkar genom våra intervjuer med konsulterna att arbetet är viktigt 
för dem, genom att kunna förverkliga sig själv och kunna klättra uppför pyramidens stege. En 
av de intervjuade uttryckte att: ”Jag känner mig tillfredställd bara genom att jobba”. 
 
En av konsulterna nämnde att det är stimulerande att få utvecklas ute på uppdragen samt att få 
lära sig nya saker. Detta belyser också Alderfer i sin teori, vikten för människan är att sträva 
efter en personlig utveckling. Vi kan också tolka det genom McClellands teori som delvis 
belyser människans prestationsbehov. Flera av konsulterna har inte en direkt önskan om att få 
en belöning, utan arbetar för att de drivs av att prestera och bemästra något. 
 
När företaget uppnår sina mål och strävar mot sina visioner med hjälp av de anställda, vilka 
även känner att de uppnår sina personliga mål, kan vi koppla detta till Alderfers syn på de 
grundläggande behoven. Däremot anser vi liksom Alderfer, vilket Maslows teori motsäger, att 
det inte är nödvändigt att en behovskategori måste vara uppfylld innan nästa nivå infinner sig. 
Exempel på detta kan vara i konsultens vardag, där trygghetsnivån inte uppfylls för att 
behovet av att uppnå uppskattning hos kunden kan vara viktigare för konsulten än att uppnå 
trygghet. För en del konsulter så kan självförverkligande vara viktigare än att känna 
tillhörighet hos Brain Bemanning. 
 
Att få vara delaktig i beslut kan vara en motivationsfaktor som skulle passa i Brain 
Bemannings fall. För att få ett team att fungera skall medlemmarna ha förmågan att effektivt 
samarbeta och ta ett gemensamt ansvar för att nå de mål som Bruzelius & Skärvad (2004) 
belyser i sin forskning. 
  
Sammanfattningsvis ser vi många motivationsfaktorer hos Brain Bemannings konsulter. De 
psykologiska behoven som uppmärksamhet, erkännande och tillhörighet är betydelsefullt för 
konsulterna. Vi kan även se att allt grundar sig i de motivationsteorier vi nämner i kapitel tre. 
Motivationen är viktig för människans existens och utveckling, genom att människan hela 
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tiden vill sträva efter att utvecklas mot något bättre eller högre än tidigare. Vi anser att 
motivationen orsakar på så sätt att utvecklingen går framåt, om än sakta. 
 
 

5.2.3 Var finns konsultens identitet - hos kunden eller hos Brain Bemanning? 
 
I detta avsnitt kommer vi att undersöka hur organisationskulturen uppfattas samt utreda hur 
konsulten upplever identiteten. 
 
Det finns skillnader konsulterna emellan när det gäller att känna identitet med Brain 
Bemanning eller uppdragsgivaren. Några kände att det är lättare att bli en del av 
uppdragsgivaren då de har varit där på ett uppdrag under en längre tid. Andra upplever att det 
är svårt att bli helt integrerad eftersom man känner sig inhyrd och därmed extra granskad. 
Abrahamsson & Andersen (2005) menar, som sagts tidigare, att den ena organisationen inte är 
den andra lik. Organisationerna har olika kulturer i och med att organisationer består av 
människor med olika intressen, erfarenheter och värderingar. Därför tycks det vara så att 
resultaten här skiljer sig åt. Enligt Abrahamsson & Andersen (2005) är organisationskultur en 
konsekvens av människors gemenskap, ett resultat av långvarig interaktion mellan människor. 
Det kan vara en förklaring till att de som har varit ute länge på uppdrag känner att de lättare 
kan integrera sig hos uppdragsgivaren än hos Brain Bemanning.  
 
Scheins figur ur Abrahamsson & Andersen (2005) som vi belyser i teorikapitlet, visar de olika 
former som kulturen kan uttrycka sig på. Vidare menar Schein att det ibland kan vara svårt att 
sätta fingret på exakt vilken organisationskultur organisationen eller företaget bär. På grund av 
detta och eftersom det råder så skilda resultat utifrån intervjuerna finner vi att Brain 
Bemanning saknar en tydlig kulturprofil och att en del av konsulterna känner sig lite vilsna. 
Förmodligen för att de inte riktigt har en gemensam plattform eller identitet att stödja sig mot. 
De har inte blivit ”ett” med företaget och de andra konsulterna, utan är mer splittrade. För att 
förtydliga identiteten skulle det kanske löna det sig med en kick-off, julgransplundring 
tillsammans med familjerna med mera. Människan är som sagt ett flockdjur. 
 
Skillnaden bland konsulternas lojalitet skulle kunna vara en orsak till ovanstående analys, att 
organisationskulturen i vissa fall kan kännas otydlig. De konsulter som varit ute på uppdrag 
under en längre tid hos samma uppdragsgivare har inget behov att finna något nytt 
bemanningsföretag utan känner sig därmed lojala med Brain Bemanning. Vi ser även i 
empirin att en del inte vill vara lojala mot Brain Bemanning men önskar att få knyta band 
närmare dem. Vi tolkar att det finns ett stort behov att det skall bli lättare för konsulterna att 
ansluta sig till Brain Bemannings identitet. Ur Salzer-Mörling (1998) teorier visas att en 
samhörighet skapas då organisationens identitet speglar sig hos medarbetarna. Vidare menas 
att individerna utgör kulturen. Därför ser vi det essentiellt att det skapas lättare möjligheter för 
Brain Bemannings konsulter att låta sig integreras med kulturen. Salzer-Mörling resonerar 
vidare att det påverkar medarbetarnas utveckling och därmed organisationens framgång. 
 
Anledningen till att en del konsulter känner en stark lojalitet och får dåligt samvete när de 
avböjer ett uppdrag, tror vi beror på att dessa konsulter är så pass starkt integrerade med Brain 
Bemannings identitet att de inte vill bryta relationen och gå en annan väg. 
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5.2.4 Konsulternas förslag på lojalitetsprogram 
 
Samtliga konsulter berättade om hur de irriterar sig på e-postutskick med arbete som ej 
matchar konsulternas profiler. De betraktar det som skräppost och finner det frustrerande och 
tidskrävande att behöva behandla dem. Anledningen att de kan känna så här kan bero på att 
Brain Bemanning utgår ifrån att hitta bra matchningar mellan profil och uppdrag och gör sitt 
bästa för att hålla vad de lovar. När dessa meddelanden kommer och överöser konsulten känns 
det opersonligt och nonchalant från Brain Bemannings sida vilket skapar en negativ attityd 
hos konsulterna.  
 
Under intervjuerna diskuterade de tillfrågade konsulterna aktiviteten ”löne-öl”. Flera 
konsulter deltar inte löne-ölen då de anser att de i många fall vill delta, men inte har 
ekonomiska möjligheter. Konsulterna prioriterar andra umgängesformer på sin fritid som 
exempelvis att umgås med vänner och familj istället och spendera sina pengar med dem 
istället. Även här kan vi se behovet av socialt umgänge och tillhörighet enligt Alderfers ERG-
teori. Samtidigt som en del konsulter nämner att de inte vill ha en närmare relation till 
företaget och väljer att inte komma på denna typ av inställningar. Men i de flesta fall handlar 
det om tid eller pengar som hindrar denna form av socialt umgänge. 
 
Önskan om att Brain Bemanning skall förmedla examensarbete analyserar vi som att det råder 
ett behov hos konsulterna att få knyta närmare kontakter med andra företag.  
 

 

5.3 Vice VD och personalansvarig 

  

5.3.1 Relation till konsulterna 
 
Med stöd av teorierna om grupp och team, grupprelationer, den lärande gruppen samt det 
psykologiska kontraktet, undersöker vi hur Vice VD och personalansvarige upplever 
relationen som Brain Bemanning har till konsulterna. 
 
Brain Bemanning satsar mycket på att ha en nära relation som möjligt till sina konsulter med 
tanke på att de har ett flertal personalansvariga vars uppgift bland annat är att hålla en 
regelbunden kontakt med konsulterna. De ringer konsulterna ungefär en gång i veckan och 
kontrollerar hur de mår och hur det går ute på uppdragen. Dessutom bjuder de in konsulterna 
till en löne-öl en gång varje månad. Avsikten är att skapa en lojalitet bland konsulterna till 
Brain Bemanning. Vi kan se att det råder ett beroende mellan konsult och Brain Bemanning 
som kan kopplas till det psykologiska kontraktet. Om inte konsulterna fanns skulle inte Brian 
Bemanning kunna fortleva, båda parter är således beroende av varandra. Om konsulterna inte 
hade Brain Bemanning skulle de ha svårare att finna ett matchande uppdrag för att kunna 
utvecklas och skaffa nya kunskaper och erfarenheter. För att Brain Bemanning skall kunna nå 
sitt mål att bli bäst inom sin bransch i Stockholm krävs lojala konsulter. För att konsulterna 
skall bli lojala räcker det inte med en öl och ett telefonsamtal. Vi tror inte att detta är 
tillräckligt för att generera lojalitet. 
 

      36 
 



Analys 

Vi har tidigare i teorin utifrån Bruzelius & Skärvad (2004) benämnt att vi ser de 
kontorsanställda på Brain Bemanning som ett team i och med att företaget har ett uttalat mål. 
Vi anser att Brain Bemanning försöker integrera sina konsulter så mycket som möjligt till 
företaget för att kunna knyta så starka band att konsulterna vill stanna hos företaget och satsa 
järnet. Rice (1998) påvisar just hur grupprocesserna driver en organisations utveckling 
framåt, vilket vi anser stämmer för Brain Bemanning. I intervjun framgick det att de anställda 
på kontoret även ser en fördel att konsulterna träffar varandra. Syftet är delvis att de skall bli 
lojala då de skaffar sig vänner inom företaget men även att deras kunskaper utvecklas när de 
delar med sig av varandras erfarenheter, vilket Mayo & Lank (1994) bevisar i sina studier. Vi 
tolkar även detta som en gruppering, som enligt Svedberg (2004) kan ses som en lärande 
grupp för att utveckla en kollektiv kompetens.  

 

5.3.2 Vad motiverar Vice VD och personalansvarige och vad tror de motiverar 
konsulterna?  
 
Vi vill här med hjälp av Maslows behovshierarki, Alderfers behovsteori och Hanssons 
resonemang om lön och erkänsla, belysa hur de kontorsanställda upplever sin egen samt 
konsulternas arbetsmotivation.  
 
Personalansvarige förklarade att det som motiverar henne i arbetet är bland annat när hon 
tillsätter tjänster. Glädjen hos den person som mottar ett positivt besked när man förmedlar 
nyheten att just hon/han fått tjänsten, är en stark drivkraft. Både Vice VD och 
personalansvarige betonar den känsla av tillfredsställelse som uppstår när de vidarebefordrar 
glädje till andra. Detta är i sig en belöning bara för den som får lämna den glada nyheten. 
Detta kan tolkas med hjälp utav den erkänsla som Hansson (2005) beskriver, som uppstår hos 
personalansvarig när konsulten blir glad. Detta kan också kopplas till Maslows fjärde nivå 
som består av uppskattning, vilket den personalansvariga får i form av tacksamma konsulter.  
 
Varje morgon samlas de kontorsanställda och sjunger Tomas Ledin låt ”Vi är på gång”. På 
detta vis försöker företaget att skapa en positiv anda hos personalen samt bidra till att generera 
tillhörighet som vi kan finna i Maslows tredje nivå i behovshierarkin. Personalansvarige 
menar att de är ett härligt gäng på kontoret, där uppmuntran och uppskattning visas tydligt. 
Här framkallar och bibehåller Brain Bemanning den sociala tillhörighet till andra människor 
som också är viktig sett ur ”Alderfers ERG-teori”. 
 
Personalansvarige och Vice VD beskrev att de tror att lönen i första hand motiverar 
konsulterna i sitt arbete till Brain Bemanning. Detta kan kopplas till Maslows andra nivå. 
Lönen ger oss människor en form av trygghet. Därefter, svarade Vice VD, kommer den 
erfarenhet som konsulten tillskansar sig under studietiden. Detta tolkar vi som ett slags 
självförverkligande för konsulten, vilket kan relateras till den sista nivån i Maslows 
behovshierarki.  
 
 

5.3.3 Identitet – Vad är Brain Bemannings identitet och organisationskultur?  
 
I detta avsnitt kommer vi att redovisa för hur organisationskulturen uppfattas hos Vice VD 
och personalansvarige. Vi kommer också att utreda hur de kontorsanställda upplever 
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identiteten samt undersöka om det finns en koppling till Hanssons (2005) resonemang kring 
begreppet personalidé. 
 
Vårt första intryck är att Brain Bemanning organisationskultur byggs på personligheter då de 
anställda på företaget ser just personligheten som en av de viktigaste egenskaperna. Dessutom 
återkommer samtal om öppenheten som präglar själva kontoret och mellan kollegorna. 
 
Genom Scheins modell ur Abrahamsson & Andersen (2005) kan det tolkas i vilken grad 
organisationskulturen är observerbar. Fysiska eller verbala beteenden definieras som 
artefakter. Vi ser att Brain Bemanning har flera artefakter såsom de prestigelösa beteenden de 
använder sig av inom företagets väggar. Exempel på detta är morgonrutinen med sjungandet 
av Tomas Ledins låt. Vad vi frågar oss är vad som inträffar om en av de framtida anställda 
inte anser att det känns komfortabelt att utföra denna morgonrutin? Hamnar de utanför den 
gemenskap som Brain Bemanning har lyckats skapa på kontoret?  
 
Ett ytterligare exempel på en artefakt är kontorets så kallade ”love-bombing” som de anställda 
genomför varje fredag som en rutin. ”Love-bombing” innebär att kollegorna utser en person 
varje vecka som ska få ta emot positiv kritik. Effekten lever kvar länge av att vara den person 
som blir ”utsatt”. 
  
Nästa steg i Scheins modell är gemensamma värden som skall innefatta något som deltagarna 
finner positivt inom organisationen. Vi upplever att de kontorsanställda uppskattar den 
öppenhet och prestigelöshet som vi nämnde tidigare och ser dem inte bara som artefakter utan 
även som gemensamma värden. Den sista nivån som vi nämner om Scheins modell i teorin är 
grundläggande antaganden som skall omfatta det som de anställda på kontoret tar för givet. 
Här anser vi det svårare att hitta tydliga fall. Vi får en känsla under intervjuerna att de som 
befinner sig på kontoret är väldigt engagerade i sitt arbete. Engagemang kanske i detta fall 
skulle kunna ses som ett grundläggande antagande. Vi tolkar det som att alla på kontoret 
gärna ser att kollegorna är lika engagerade i sina arbeten. Vad inträffar om någon av 
kollegorna inte är så engagerade? Vad sker i företaget om någon går emot de gemensamma 
värdena?  
 
Bruzuelius & Skärvad (2004) nämner att seder, bruk, ritualer och koder är viktiga för 
organisationskulturen och vi finner det viktigt att Brain Bemanning fortsätter med en 
öppenhet som de anställda trivs i. Kanske skulle det behövas fler ritualer för konsulterna 
istället för den månatliga löne-ölen och att de blir uppringda en gång i veckan? Kulturen är 
trögrörlig och svår att förändra och det kan vara svårt att plötsligt införa nya aktiviteter och 
handlingar som både de anställda på kontoret och konsulterna skall kunna ta för givet. Vidare 
menar Bruzuelius & Skärvad (2004) att kulturen är socialt konstruerat vilket även vi kan se i 
Brain Bemanning just i det fallet att all deras verksamhet bygger på mänsklig handling. 
 
Vi skulle vilja tolka Vice VD:s tankegångar om sitt företag i empirin genom Hanssons (2005) 
resonemang kring begreppet personalidé. Personalidén beskriver alltså hur företaget 
åstadkommer en balans mellan sina och medarbetarnas behov. Behoven hos konsulterna är att 
skaffa sig mer arbetslivserfarenhet samt att tjäna pengar. Vice VD vill förmedla den känslan 
som finns internt på kontoret till sina konsulter. Kärnfrågan i relationen mellan företaget och 
medarbetaren i en personalidé skall svara på tre frågor där den första är vem. Företaget har 
redan utformat det segment av arbetsmarknaden som företaget vill attrahera för att kunna 
utveckla sin affärsidé, det vill säga högskolestudenter. Vice VD berättade att hon inte är 
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intresserad av arbeta med traditionell bemanning, utan hon ser fördelar med att endast arbeta 
med studenter. Studenterna visar mera glöd och engagemang menade hon. 
 
Den andra frågan svarar på vad. Här är ersättningar till konsulterna i form av lön, ibland får 
konsulten en biobiljett. Här ser vi att det behövs även andra incitament om konsulten skall 
vilja stanna och vara nöjd.  
 
Sista frågan skall besvara hur företaget motiverar och utvecklar sina medarbetare. Brain 
Bemannings personalansvariga har som regel att ringa och skicka e-post till konsulterna en 
gång i veckan för att försöka visa konsulterna uppskattning genom ord istället för gåvor som 
inte blir lika personligt.  
 
Hansson (2005) resonerar om att ett företag är sina medarbetare och formas av dessa mer än 
medarbetarna formas av företaget. Det är medarbetarna som sätter gränser eller tänjer dessa 
för vad ett företag kan åstadkomma. Men vi tror att företagets vision, mission och 
affärsmässiga ”tänk” är det som ligger till grund för vad medarbetarna formar tillsammans.  

 

5.3.4 Vice VD och personalansvarigs förslag på lojalitesprogram 
 
I empirin framkommer det dels flera förslag från Vice VD och personalansvarig, dels 
inspirationsföreläsningar och events för att locka konsulterna till att träffas. Andra förslag är 
lättsammare aktiviteter såsom att träffas i en park och spela kubb och äta picknick. Detta är ett 
sätt att skapa en social tillhörighet till andra människor, vilket Alderfers ERG-teori belyser. 
 
Ett annat förslag som kom fram var att försöka fokusera sig på att få konsulterna till kontoret 
så de får känna gemenskap med personalen på kontoret, att även konsulterna känner att de är 
en del av företaget. Dessutom blir konsulterna mer integrerade i organisationen och dess 
kultur. Här ser vi exempel på betydelsen av individers deltagande i organisationen, att 
individen driver organisationen, vilket Rice (1998) resonerar kring. Enligt vår tolkning så sker 
detta inte i tillräcklig stor utsträckning hos Brain Bemanning, men att de anställda har 
uppmärksammat dilemmat. 
 
 

5.4 Sammanfattande kommentarer 
 
 
Efter att ha intervjuat konsulterna, Vice VD samt personalansvarig, så framkom det att de 
gemensamma värdena som parterna har på synen när det gäller motivationen, relationen och 
identiteten i vissa hänseenden skiljer sig åt. Vi sammanställer det som särskiljer sig samt de 
gemensamma uppfattningar parterna har i punktform nedan. 
 
Uppfattningar som är gemensamma: 
 

-         Storleken på företaget skall bevaras.  
 
-        Personligheten hos företaget uppskattas hos konsulterna vilket Brain Bemanning 

försöker eftersträva.  
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- Flera konsulter påtalade behovet av ett forum där de kan träffa andra konsulter på 

Brain Bemanning för att utbyta erfarenheter. Detta stämmer överens med företagets 
önskan om att arrangera gemensamma tillställningar, som exempelvis 
temaföreläsningar . 

 
 
Uppfattningar som skiljer sig: 
 

-        Brain Bemanning vill ha en närmare relation vilket inte alla konsulter önskar. En del 
vill ha en nära relation för att vara delaktig i gemenskapen medan andra inte har det 
behovet.  

 
-        Vice VD är medveten om vad som motiverar konsulterna och det är lönen framför 

allt. Ändå uppfattar flertalet av konsulterna lönen som låg.  
 
-        Samtliga konsulter irriterar sig på e-postutskick som fyller inkorgen och ser helst att 

få slippa dem även om flera påpekade att utskicken är en vald strategi från Brain 
Bemanning. 

 
-        Vice VD och personalansvarig är väl medvetna om Brainbemannings identitet och 

organisationskultur. Dock är den inte lika klar hos alla konsulter. En del konsulter är 
känner till dem och är integrerade medan andra inte är så delaktiga av det alls. 
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I detta kapitel avslutar vi projektet genom att sammanställa och lyfta fram det som 
uppenbarat sig i analysen och empirin i en slutdiskussion. Vidare följer ett förslag på 
lojalitetsprogram och avslutande kommentarer samt ett förslag på fortsatt forskning. 
 
 

6.1 Slutdiskussion  
 
Vi tror att det kan vara svårt att genom en uppsats skapa ett komplett lojalitetsprogram i och 
med den tidsbegränsning projektet har. Vi har heller inte haft möjlighet att få en total inblick i 
organisationen då vi är utomstående betraktare. Vi tror dock att vi kan erbjuda riktlinjer och 
en grund att utgå ifrån. Konceptet småskalighet, som många av de intervjuade upplever som 
positivt, finner vi vara det mest väsentliga som Brain Bemanning bör fokusera sig på. Vi har 
redan fått känslan av att Brain Bemanning är på väg ifrån idén om att inte växa sig för stora, 
vilket flera av konsulterna påtalat. Exempel på detta har vi funnit genom att grundarna idag 
saknar kontakten med konsulterna. På så sätt missar de att känna av stämningen och ta del av 
konsulternas tankar, idéer och känslor om företaget.  
 
Vi anser att allting har sin utgångspunkt i relationen mellan konsulten och företagets kontor. 
Om det inte finns en fungerande relation mellan kontoret och konsulterna vad skulle då 
motivera konsulterna att känna ett engagemang och vara lojala mot Brain Bemanning? För det 
i sin tur kan leda till att företagets identitet försvagas eftersom den är uppbyggd på 
individernas egenskaper. Med det menar vi att allt individerna gör, tycker och tänker inom 
organisationens väggar har en betydelse för identiteten. 
 
Beträffande relationen önskar Brain Bemanning en närmare kontakt med konsulterna för att 
generera en lojalitet medan konsulterna själva uppskattar den familjära stämning som redan 
existerar. Konsulterna är nöjda med den relation som redan finns men påpekar att Brain 
Bemanning bör vara noga med att bevara sin personliga profil. Vi tror att Brain bemanning 
bör satsa på att bevara den personliga relationen som idag finns med konsulterna. Ordet 
tidsbrist nämns flera gånger från kontorets sida och i detta fall ser vi att Brain Bemanning 
måste stanna upp och ta hand och satsa på det de redan har så att ingen känner sig bortglömd. 
Växer Brain Bemanning för fort så är risken att de inte klarar av att administrera den 
personliga kontakten som är nödvändig för att konsulterna skall stanna och trivas på Brain 
Bemanning. Idag råder det även ett behov både från konsulter och kontorets sida att låta 
konsulterna träffa andra konsulterna och utbyta erfarenheter och kunskaper. 
 
Konsulterna blir motiverade av lönen och arbetslivserfarenheten. Den sociala biten att ha 
arbetskamrater och bara tillfälligt få släppa tankarna om studierna har stor betydelse för 
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motivationen. Vidare upplevde vi att uppskattning är en av de största motivationsfaktorerna 
hos konsulterna. 
 
Även om flera betraktar relationen som god, så anser vi att den kan utvecklas genom att låta 
konsulterna integreras mer i organisationens kultur. Flera konsulter ser sig idag mer 
integrerade hos uppdragsgivaren då det är där de tillbringar mest tid. Vi ser att Brain 
Bemanning behöver satsa på att förtydliga sin identitet för att underlätta konsulternas 
integration med organisationen och därmed lojaliteten.  
 
Det är dock värt att påpeka att Brain Bemanning är medvetna om ovanstående situation och 
förstår att detta är viktigt. De har enligt oss redan tagit ett stort steg i rätt riktning med att 
belysa problemet och försöka åtgärda det genom att ge oss uppdraget. Ett lojalitetsprogram 
kan vara en hjälp på vägen. 
 
 

6.2 Förslag till Lojalitetsprogram:  
 
För att kunna använda sig av ett lojalitetsprogram ser vi att Brain Bemanning bör likväl som 
de har en affärsidé ha en uttalad personalidé. Syftet med detta är att forma det segment av 
arbetsmarknaden för att kunna genomföra och utveckla sin affärsidé. Kärnfrågorna i Brain 
Bemannings personalidé bör omfatta följande: 
 

1. Vem? Nischen som Brain Bemanning vill rekrytera ifrån är studenter under 
högskoleutbildning. 
 

2. Vad? Ersättningar – lön, villkor, och utveckling som Brain Bemanning erbjuder 
konsulterna. 

 
3. Hur? På vilket sätt Brain Bemanning motiverar sina konsulter för att generera en 

lojalitet. 
 
Lojalitetsprogrammet bygger på enligt oss att det finns en existerande personalidé. Vi ser 
personalidén som ett fundament av en organisations identitet. För att kunna ta del av 
identiteten bör konsulterna och de kontorsanställda mötas. Konsulterna behöver besöka 
kontoret för att få en känsla för organisationen och dess kultur och känna tillhörighet. 
Samtidigt behöver de personalansvariga ta sig mer tid och mer regelbundet besöka 
konsulterna ute på uppdrag. Detta skall leda till att de personalansvariga skall få en förståelse 
för konsultens vardag samtidigt som de kan visa sitt engagemang och sin uppskattning. Nedan 
följer några förslag i punktform vad lojalitetsprogrammet kan omfatta med utgångspunkt att 
gynna relationen, motivationen och identiteten: 
 

- Introduktion på Brain Bemanning: Vid nyanställning skall konsulten inte bli placerad 
direkt på ett uppdrag utan först skall konsulten få en dags introduktion. Syftet är att 
lära sig och förstå Brain Bemannings kultur, lära känna andra konsulter samt de på 
Brain Bemannings kontor. Om konsulterna får känna sig omhändertagna redan från 
början ser vi att det kommer att frambringa en lojalitet.  

 
- Personalhandbok: Denna handbok bör innehålla bland annat: Vad står Brain 

Bemanning för? Vad innebär det att arbeta för Brain Bemanning? En 
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introduktionsguide som komplement till introduktionsdagen för den nyanställde 
konsulten för att hon/han ska känna sig välkommen och informerad inför kommande 
uppdrag. På sikt skall denna bok gynna konsultens integration till Brain Bemannings 
identitet och därmed organisationskulturen. 

 
- Utveckla månadsmailen: Månadsmailen är ett kommunikationsmedel som redan finns. 

Utveckla den mer till en personaltidning med förutom aktuell information även 
inspirerade artiklar där konsulterna kan få ta del av andra konsulters erfarenheter från 
uppdragen. Månadsmailet i form av personaltidning skall även fungera som ett medel 
för konsulten att känna tillhörighet. 

 
- Utbildningsfond: Förslagsvis ca 5 % av konsulternas nettolön som Brain Bemanning 

lägger till utöver den avsedda lönen och avsätter dem till en fond för studier. 
Konsulten skall själv kunna välja vad han eller hon vill utvecklas inom. Kanske en 
betald kvällskurs i bokföring eller i affärsengelska skulle skapa motivation hos 
konsulten? I sin tur ser vi att konsulterna blir mer attraktiva till Brain Bemannings 
fördel i och med konsulternas utökande kompetens. Ju mer konsulten jobbar desto mer 
pengar till den personliga fonden. 

 
- Gemensamma aktiviteter: En kick-off två gånger per år som bör efterfölja 

introduktionen där nya och gamla konsulter får tid att träffas och lära känna varandra 
och kontoret. Här ser vi att de nyanställda konsulterna har fått lagom med 
uppvärmning från introduktionen och att de är mogna för att träffa resten av företagets 
medlemmar.   

 
Flytta löne-ölen till kontoret så att fler konsulter har möjlighet och råd att få delta. Vi 
ser gärna att ölen på kontoret skall bekostas av Brain Bemanning eftersom många 
konsulter inte anser sig ha råd. Med detta ser vi möjligheter för konsulterna att få 
besöka kontoret samtidigt som de får träffa Brain Bemannings kontorsanställda och 
även andra konsulter. Förhoppningsvis underlättar detta förslag till att fler från 
kontoret får möjlighet att delta så att även dem kan få sin beskärda del av 
konsultkontakten.  

 
Ett annat förslag till att låta alla konsulter få möjlighet att träffas och att Brain 
Bemanning får chans att visa sin uppskattning skulle kunna vara en utomhusaktivitet. 
Förslagsvis brännboll eller kubb i samband med att Brain Bemanning bjuder på 
picknick. Även här får konsulterna och de på kontoret möjlighet att träffas. Detta 
alternativ kan vara ett komplement till restaurangbesök som belöning. Vi ser att vårt 
förslag är billigare vilket leder till att fler konsulter får möjlighet att delta.  
 

- Tema-föreläsningar: Föreläsningar som tar plats på kontoret en kväll där Brain 
Bemanning bjuder på ett tillfälle att knyta nya kontakter, låta sig utvecklas och 
inspireras. Exempel på teman skulle kunna vara att ekonomstuderande får träffa 
ekonomer från näringslivet. Annat förslag kan vara att förlägga detta över en heldag 
där tillfälle bjuds med flera föreläsningar, CV-verkstad, fejkade arbetsintervjuer. Vi 
tror att med detta erbjudande motiverar konsulterna ytterliggare att arbeta för Brain 
Bemanning. 

 
- Massutskick av jobberbjudande ej önskvärda: Att undvika att skicka ut till redan 

aktiva konsulter ute på uppdrag då dessa massutskick på ej matchande 
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jobberbjudanden ses som mycket irriterande och tidskrävande. Vårt förslag är att dessa 
istället publiceras på hemsidan. 

 
- Löneutveckling: Vi tycker att de som är i början av sin högskoleutbildning bör få lägre 

betalt för uppdrag medan de som nästan är klara med sin utbildning skall få betydligt 
mer samtidigt som det skall löna sig att stanna länge i sin anställning hos Brain 
Bemanning. Lönen ses av många som motivationsfaktor och/eller som ett betyg eller 
tecken på bekräftelse. 

 
- Födelsedagskort: Skicka personliga födelsedagskort till alla konsulter för att visa 

uppmärksamhet och uppskattning. 
 
- Gåvor kan vara kostsamma men vi ser det som en gest från Brain Bemanning att visa 

omtanke och engagemang för konsulten. Vi har som förslag att Brain Bemanning åker 
ut med exempelvis julklapp eller påskägg eller dylikt till de konsulter som arbetat en 
längre period i Brain Bemanning. Det är viktigt att de konsulter som varit uthyrda hos 
en uppdragsgivare under en längre period inte glöms bort. 

 
 

6.3 Avslutande kommentarer 
 
Om dessa ovanstående förslag tillämpas finner vi att det kommer att gynna Brain Bemanning 
på sikt. Det kommer att vara till hjälp för att generera en bra relation och sammanhållning 
mellan parterna, konsult och kontor. Det är dock viktigt att påpeka, att allt inte sker i en 
handvändning! Precis som med ketchupeffekten som trots allt skakande på flaskan så kommer 
ingenting ut i början, efter fortsatt skakande så kommer utdelningen till slut. Allt tar sin tid 
och den nya filosofin om begreppet personalidé kommer förmodligen att ta en viss tid att 
införa i Brain Bemannings organisationskultur.  
 
 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 
 
Ett förslag på vidare forskning kan vara göra en trivselstudie före och efter införandet av 
lojalitetsprogrammet. Ett ytterligare förslag till forskning är att om ett år göra en uppföljning 
hos Brain Bemanning för att undersöka lojalitetsprogrammets effekter.  
 
Ett annat förslag är att undersöka de konsulter som inte deltar på de aktiviteter som Brain 
Bemanning anordnar. Varför väljer de att avstå? Antagligen beror detta på flera faktorer men 
att företaget får ta del av varför de väljer att avstå skulle kunna hjälpa dem att förändra den 
sociala arbetsmiljön så att alla känner sig integrerade samt delaktiga. 
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7 Kritisk granskning 
 
 
När vi nu genomfört vårt projekt som bland annat bestått av intervjuer, analys samt där vi 
dragit slutsatser får vi blicka bakåt i detta kapitel. Vad har vi lärt oss? Vad har vi kunnat 
göra annorlunda? Vad har vårt projekt bidragit med?   
 
 

7.1 Kritik till det egna arbetet 
 
För att öka trovärdigheten i denna uppsats är det viktigt att kritiskt granska det egna 
forskningsarbetet och resonera vad som skulle kunna ha gjorts på ett annorlunda sätt. I vår 
uppsats har vi använt oss av en kvalitativ undersökning byggd på intervjuer enligt 
samtalsmodellen. Avsikten med dessa intervjuer var att de skulle ligga till grund för ett 
skapande av ett lojalitetsprogram för Brain Bemannings konsulter. Vi anser att den valda 
metoden givit användbar och intressant information med hänsyn till uppsatsens syfte.  
 
Den kvalitativa studien skulle kunna kompletteras med hjälp av en kvantitativ 
enkätundersökning, särskilt när det kommer till konsulternas tankar och känslor där eventuellt 
intervjuformen hindrat en del svar. En del respondenter kanske var nervösa för att ge negativ 
kritik eftersom de visste att vi hade Brain Bemanning bakom oss under uppdraget. Dessutom 
är intervjuerna tidskrävande och vi hade kanske kunnat få fler konsulter till intervju om vi 
hade delat ut enkäter som de hade kunnat svara på när tillfälle fanns. Dessa enkäter hade 
kunnat ge oss en mer komplett och mer generaliserbar bild av hur konsulterna upplever sin 
relation, motivation och identitet till Brain Bemanning. Detta till trots anser vi att det 
insamlade materialet var tillräckligt omfattande för att kunna lösa uppdraget.  
 
På grund av tidsramen och att allt deltagande skedde på frivilligt basis, så var det omöjligt att 
få med alla konsulter till intervju. Men desto fler som hade ställt upp ju mer rättvis bild hade 
det blivit. Det bör även påpekas att det är individernas åsikter som diskuteras och kan 
feltolkas. Av de konsulter vi träffat anser vi att de tillhör en engagerad och aktiv skara. Det 
finns säkert en del konsulter som inte skulle ge en liknande bild som de vi har träffat har gjort.  
Detta är en svaghet med vårt projekt. Bilden kanske hade blivit annorlunda och mer 
tillförlitlig om vi fått möjlighet att även få träffa flera av de konsulter som inte är så 
entusiastiska och engagerade i sin arbetssituation. Hade vi haft möjlighet så skulle vi medvetet 
försökt att välja ut de som inte var lika aktiva för att se om vi fick en annan bild av Brain 
Bemanning. Vi ser att det skulle ha varit givande att även få träffa dem och höra deras åsikter 
för att få fram en mer rättvisande bild. 
 
Vi har ej heller jämfört vår forskning med ett liknande företag utan har bara inriktat oss på 
Brain Bemanning. Kanske hade det varit till en fördel med en jämförelse för att förbättra 
reliabiliteten. 
 
Felkällor kan ha dykt upp under intervjuernas skede då vi befann oss i de flesta fall på 
offentliga platser som till exempel ett café där vi var omringade av ljud och människor vilket 
kan ha påverkat den intervjuade negativt. 
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Något som vi författare diskuterade genom hela projektet var användandet av ordet 
lojalitetsprogram. Uppdraget som vi fick hade titeln ”Lojalitetsprogram för uthyrda 
konsulter”. Under projektets gång diskuterade vi med Brain Bemanning om att själva ordet 
lojalitet kanske skulle kunna uppfattas som negativt av konsulterna. Lojalitet är ingenting som 
kan befordras utan måste förtjänas anser vi. Brain Bemanning vill att konsulten ska känna sig 
integrerad med Brain Bemanning vilket i sin tur leder till att konsulten blir lojala. Vi har 
slutligen resonerat oss fram till att ordet lojal är det som bäst lämpar sig för programmet.  
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8 Källförteckning 
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Bilagor 
 
 

Bilaga 1 

 
Bästa Brain-konsult! 
  
Vi har den äran att få inbjuda Dig till en undersökning för Brain Bemanning. Syftet med 
undersökningen är att ta reda på hur Du trivs att jobba för Brain Bemanning och vad Du anser 
behöver förbättras. Dina åsikter kommer att bli utgångspunkt för att kunna skapa verktyg för 
att stärka ”vi-känslan” och därmed generera en ökad trivsel på Brain Bemanning. 
  
Du kanske redan har läst om oss i senaste månadsmailet från Brain Bemanning. Detta projekt 
är alltså vår magisteruppsats på Ekonomlinjen, Stockholms Universitet. 
  
Undersökningen kommer att ske i form av intervjuer där vi är intresserade av Dina fria åsikter 
om Din arbetssituation.  
  
Intervjun har för avsikt att ta ca 30 min och bör ske senast under v 18. Eftersom det handlar 
om Ditt frivilliga deltagande är vi flexibla gällande tid och plats för att anpassa oss efter Dig. 
Vad sägs om att vi kommer och möter Dig efter jobbet/skolan och bjuder dig på en kopp kaffe 
i närheten?  
  
Intervjun kommer givetvis att vara helt anonym då Brain Bemanning inte kommer att få reda 
på vilka konsulter som har deltagit samt så kommer inte heller några namn att publiceras. Allt 
för att just Du skall känna dig trygg! 
  
Är Du intresserad? Kul tycker vi! 
Vänligen kontakta Jennie och anmäl ditt intresse via mail jennie.sundahl@bredband.net  eller 
telefon 073-9794749 så kan vi bestämma tid och plats! 
  
Frågor? Tveka inte att kontakta någon av oss, vi svarar mer än gärna på Dina frågor! 
  
  
Tack för visat intresse! 
  
Jennie Sundahl   Sanna Kihlström 
  
jennie.sundahl@bredband.net sanna.kihlstrom@bostream.nu
073-9794749   073-6738690 
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Bilaga 2 
 
E-post påminnelse. 
 
Ämne: Vi söker just dig till undersökningen för Brain Bemanning 
 
Bästa (namn på konsulten) på Brain Bemanning! 
 
Vi har den äran att få inbjuda Dig (namn på konsulten) personligen till en undersökning för 
Brain Bemanning.  
 
Vi hör av oss till Dig igen med anledning att vi vill höra Din röst om dig hur du trivs med ditt 
arbete. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur just Du trivs att jobba för Brain 
Bemanning och vad Du anser behöver förbättras. Dina åsikter kommer att bli utgångspunkt 
för att kunna skapa verktyg för att stärka ”vi-känslan” och därmed generera en ökad trivsel på 
Brain Bemanning. 
 
Du kanske redan har läst om oss i månadsmailet från mars från Brain Bemanning. Detta 
projekt är alltså vår magisteruppsats på Ekonomlinjen, Stockholms Universitet. 
  
Undersökningen kommer att ske i form av intervjuer där vi är intresserade av Dina fria åsikter 
om Din arbetssituation.  
 
Intervjun har för avsikt att ta ca 30 min och bör ske senast vecka 18. Eftersom det handlar om 
Ditt frivilliga deltagande är vi flexibla gällande tid och plats för att anpassa oss efter Dig. Vad 
sägs om att vi kommer och möter Dig efter jobbet/skolan och bjuder dig på en kopp kaffe i 
närheten?  
 
Intervjun kommer givetvis att vara helt anonym då Brain Bemanning inte kommer att få reda 
på vilka konsulter som har deltagit samt så kommer inte heller några namn att publiceras. Allt 
för att just Du skall känna dig trygg! 
 
Är Du intresserad? Kul tycker vi! 
Vänligen kontakta Jennie och anmäl ditt intresse via mail (jennie.sundahl@bredband.net) eller 
telefon (073-9794749) så kan vi bestämma tid och plats! 
 
Frågor? Tveka inte att kontakta någon av oss, vi svarar mer än gärna på Dina frågor! 
 
 
Tack för visat intresse! Vi väntar på Ditt svar! 
 
Jennie Sundahl   Sanna Kihlström 
 
jennie.sundahl@bredband.net sanna.kihlstrom@bostream.nu
073-9794749   073-6738690 
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Bilaga 3 
 

Intervjumall 
–  B r a i n  B e m a n n i n g s  k o n s u l t e r  

 
 

 
F o k u s :   Att ta reda på hur konsulterna betraktar sin relation till Brain 

Bemanning. Vad vill de att Brain Bemanning skall förbättra för att 
skapa en bättre trivsel? 

 
 
I n l e d a n d e  f r å g o r :   Ålder och bakgrund. 
Uppvärming   Låt dem berätta hur de började hos Brain Bemanning. 
 
  Intresse för Brain Bemanning. 
 
Ämnesområden  
att försöka täcka:  
Relation   Vilket syfte har de för att arbeta hos Brain Bemanning? 
  Beskriv relationen till Brain Bemanning i dagsläget. 

Vilken relation vill de uppnå och hur? 
 
Motivation   Vad motiverar dem i arbetet? 
  Deltar de i löneölen? 

Känner de sig uppskattade för sitt arbete för Brain Bemanning? 
 
Identitet  Känner de en identitet med Brain Bemanning? 

När de arbetar känner de sig som en ”brainare” eller som en del av 
företaget hos uppdragsgivaren? 
Känner de en lojalitet till Brain Bemanning gentemot 
konkurrerande bemanningsföretag? 

 
Förslag  Är det något som Brain Bemanning missar eller som de kan göra 

bättre? 
Förslag och önskemål? 

  
   
A v s l u t a n d e  f r å g o r :   
Avslutning  Be konsulterna att sammanfatta förhållandet, relationen och 

samarbetet till Brain Bemanning. 
  Låt dem beskriva drömtillvaron med Brain Bemanning. 
  Fråga om de har något de vill tillägga.  
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Bilaga 4 
 

Intervjumall 
–  B r a i n  B e m a n n i n g s  k o n t o r s a n s t ä l l d a  

 
 

 
F o k u s :   Att ta reda på hur Brain Bemannings kontorsanställda och 

grundare betraktar sin relation till konsulterna. Vad vill de göra för 
att Brain Bemanning skall förbättras och att skapa en bättre trivsel? 

 
 
I n l e d a n d e  f r å g o r :   Ålder och bakgrund. 
Uppvärming   Låt dem berätta hur de började/startade hos Brain Bemanning. 
 
   
 
Ämnesområden  
att försöka täcka:  
Relation   Vilket syfte har de för att arbeta hos Brain Bemanning? 
  Beskriv relationen till konsulterna i dagsläget. 

Vilken relation vill de uppnå och hur? 
 
Motivation   Vad motiverar dem själva i arbetet? 
  Vad tror de motiverar konsulterna i arbetet? 
  Deltar de i löneölen? 

Är belöning viktigt anser ni för konsulterna? Om ja, vilken form av 
belöningar. 
 

 
Identitet  Beskriv Brain Bemannings organisationskultur. 

Känner de en identitet med Brain Bemanning? 
När de arbetar känner de sig som en ”brainare”? Om ja, Beskriv 
känslan vidare. 
Känner de en lojalitet till Brain Bemanning gentemot tidigare 
anställningar? 

 
Förslag  Är det något som Brain Bemanning missar eller som de kan göra 

bättre? 
Förslag och önskemål? 

  
   
A v s l u t a n d e  f r å g o r :   
Avslutning  Be de kontorsanställda att sammanfatta förhållandet, relationen 

och samarbetet till konsulterna. 
  Låt dem beskriva drömtillvaron med Brain Bemannings konsulter. 
  Fråga om de har något de vill tillägga,
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