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1 Inledning

Inledningskapitlet syftar till att väcka intresse och ge läsaren inblick i

bakgrunden till vårt undersökningsområde. Resonemanget övergår i en

problemdiskussion med problemställningar som mynnar ut i uppsatsens

syfte. Därefter följer de avgränsningar vi gjort. Kapitlet avslutas med en

disposition över uppsatsens upplägg.

1.1 Bakgrund

82800 timmar – så många timmar av sitt liv tillbringar en person på sin

arbetsplats förutsatt att han/hon arbetar i 45 år, 40 timmar i veckan och 46

veckor om året. För den person som inte redan har fått upp ögonen för detta

är det en VÄLDIGT lång tid. Tar man ned beräkningen på veckonivå är det

nästan en fjärdedel av en vanlig vecka. Lägger man sedan till att en normal

människa har ett sömnbehov på åtminstone åtta timmar per natt är vi uppe i

över en tredjedel av en människas vakna tid. Komplettera dessutom gärna

med dit och hem resor samt hur ofta Du har Ditt arbete i Dina tankar så

förbluffas kanske även Du av resultatet.

Om nu arbetet tar en så stor del av ens liv är det väl inte konstigt att så

många av oss sätter ett högt värde i att trivas på arbetsplatsen. Att leva för

helgerna känns en aning naivt när man tänker på att det normalt sett faktiskt

bara är helg två av veckans sju dagar. Vi tycker oss se en trend i att

företagens anställda blir mer och mer medvetna om begreppet livskvalitet.

Det ligger dock en viss tragik i att många först måste gå igenom en mycket

svår period innan man kommer till insikt om detta. Hur ofta hör man inte i
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media om den utbrända chefsekonomen som öppnade blomsteraffär i Flen

eller dagmamman som startade egen cateringfirma i Borås? Att trivas på

sin arbetsplats berikar en människas liv oerhört.

Eftersom vi är av uppfattningen att alla vill ha ett trivsamt arbete anser vi

att det är viktigt att företagen är medvetna om vad de anställda har för

behov. Även om Sverige, liksom de flesta andra länder, brottas med

arbetslöshet har många företag svårt att finna kompetent personal.

Företagen lockar med olika saker för att få arbetssökande till sig men

misslyckas ofta. Varför? Lockar företagen med fel saker, till fel människor

eller kanske på fel sätt? Hur kan ett företag som spås lysande

framtidsutsikter och där personalen trivs ändå ha svårt att både rekrytera

samt behålla sin personal?

1.2 Problemdiskussion

Vad är det då för faktorer som kan tänkas styra ”valet” av arbetsplats och

vad får personalen att trivas? Hur skiljer sig vad personalen anser är

positivt och negativt med sin anställning åt och vad vidtar företaget för

åtgärder gällande detta?

När kritik från medarbetare uppkommer och företag beslutar att vidtaga

åtgärder rör det sig ofta om åtgärder som har för avsikt att göra det bättre

för flera medarbetare på företaget. Om det inte rör sig om förbättringar för

alla medarbetare på företaget brukar det röra sig om en specifik avdelning

eller en viss ”hierarki” i organisationen - exempelvis tjänstemän eller

kollektivanställda.
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Vi anser att företaget istället bör utgå från de anställdas behov. Det är inte

säkert att alla medarbetare vill ha samma förbättringar bara för att de råkar

arbeta på exempelvis samma avdelning. En medarbetare som värderar en

stor grad frihet i arbetet högt blir förmodligen inte speciellt mycket mer

nöjd med sin anställning bara för att hans/hennes lön höjs med ett par

hundralappar i månaden. Vi anser alltså att det är bättre att gruppera in de

anställda utifrån deras behov än utifrån var de fysiskt arbetar eller vad de

har för arbetsuppgifter.

Att göra en undersökning över de anställdas behov ger företaget en bild av

vilken ”typ av anställda” det har. Detta kan med fördel jämföras med den

”typ av anställa” företaget vill ha. Har exempelvis en ansenlig del av

företagets medarbetare ett stort behov av att utvecklas som individer, och

anser att det är den typ av anställda företaget vill ha, är det lämpligt att

företaget i sin marknadsföring gentemot potentiella medarbetare lockar

med de saker som denna grupp anser som positivt. Mycket beror med andra

ord på vad företaget vill bestå av för folk internt samt ge för bild externt.

För att utveckla ovanstående resonemang har vi i denna uppsats intentionen

att utveckla en modell vad det gäller gruppering utifrån de anställdas

behov. Vår avsikt med modellen är att den kunskap om de anställda som

användandet av modellen leder till, ska kunna bidra till att hjälpa företag på

främst två plan;

För det första kan informationen användas internt för att bibehålla eller

förbättra en organisation. Användandet av modellen ska ge företag en

övergripande bild av vilka behov som existerar i organisationen samt om

några behov är i majoritet.
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För det andra kan resultatet av undersökningen användas som ett

instrument i rekryteringsprocessen. Det finns flera faktorer som kan vara

avgörande för att medarbetarna trivs på företaget, exempelvis fysiska,

emotionella och motivationsfaktorer. Information om vilka faktorer dagens

medarbetare anser påverka trivseln i företaget positivt kan visas upp externt

för potentiella medarbetare som en attraktiv beskrivning av företaget - det

vill säga användas som ett ”lockbete” i den externa marknadsföringen.

Information om hur dagens medarbetare kom i kontakt med företaget och

vad det var som fick dem att söka sig till företaget leder även till underlag

för var och hur man ska söka personal i framtiden.

Målgruppen för denna uppsats är således företag som finner frågor om

arbetstillfredsställelse intressanta. Uppsatsen riktar sig även till de personer

inom universitetsvärlden som bedriver studier eller forskning inom detta

område. Övriga personer hamnar utanför ramen för vår målgrupp. Dock har

vi valt att inte använda specifika facktermer eller ett språk som skulle

kunna ställa till besvärligheter för en läsare som  inte är insatt i ämnet.

För att testa huruvida vårt resonemang kring arbetstillfredsställelse är

giltigt har vi för avsikt att empiriskt testa modellen på företaget Manpower

i Norrköping.

Att vi finner Manpower som ett intressant fallföretag att studera i detta

sammanhang beror på att det verkar inom en bransch där förändringens

vindar står för fulla segel. Här är personalomsättningen hög och trots att

dessa företag verkat i många år är det först nyligen som företagen blivit
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accepterade på arbetsmarkanden1. Denna typ av företag rider på

konjunkturen och det är just eftersom arbetsmarknadens hav går i vågor

som de kan bedriva sin verksamhet. Deras uppgift är att bemanna de skepp

som seglar i både med- och motvind.

Även om branschen expanderar och företagen växer är

personalomsättningen i bemanningsbranschen hög. En omsättning på över

50 procent är inte ovanlig. Mindre än en tiondel av de anställda väljer att

stanna på uthyrningsföretag mer än sju år och nästan hälften stannar mindre

än ett år.2 Detta är dock inte ett större problem för bemanningsföretagen då

de glädjes över att kunderna uppskattar medarbetare till den grad att de vill

anställa dem. Detta leder till god renommé för bemanningsföretaget och

förhoppningsvis vill kunden anlita dem igen. Ett av bemanningsföretagens

största problem är istället att finna kompetent personal att rekrytera.

1.3 Problemformulering

I ett sunt företag trivs medarbetarna och mår väl. Medarbetarna kan göra ett

framgångsrikt arbete som leder till att företaget kan blomstra ytterligare.

Även om det är viktigt att ta tillvara och utveckla befintlig personal är det

alltså också nödvändigt att trygga behovet av kompetent personal genom

nyanställningar. Att rekrytera kompetent personal är dock ett problem för

många företag.

                                          
1 Affärsvärlden 22/00
2 Uthyrning av arbetskraft, 1998
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Företag måste ha något attraktivt att visa upp för framtida potentiella

medarbetare och det gäller att locka med rätt saker. Genom att undersöka

varför dagens medarbetare sökte sig till företaget samt studera de anställdas

uppfattning om vilka som är de viktigaste faktorerna till att de trivs och ska

trivas på företaget, skapas en förståelse för vad som är företagets styrkor

och svagheter inom detta område. Denna informationen kan sedan

användas både internt och externt av företaget.

Detta resonemang mynnar ut i ett antal konkreta frågor som vi, inom ramen

för vårt syfte, har för avsikt att besvara i denna uppsats;

� Hur kan en lämplig uppdelning av anställda, utifrån deras behov, se

ut?

� Finns det ett samband mellan varför en person arbetar på ett specifikt

företag och vad denne anser vara positivt respektive negativt med

anställningen?

� Vilka interna och externa fördelar kan genreras då företaget vidtar

önskvärda åtgärder för att öka trivseln bland de anställda?
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1.4 Syfte

Syftet med vår uppsats är att utarbeta och testa en modell som ska utveckla

förståelsen för hur ett företag kan använda sig av kunskaper gällande sina

medarbetares behov både internt och externt.

1.5 Avgränsningar

Vi kommer att inrikta oss på vårt fallföretag Manpower i Norrköpings

anställda. Företaget är verksamt inom olika områden (se avsnitt 3.4.2) men

vi kommer endast beröra de personer som verkar inom

personaluthyrningssegmentet. Vi kommer även exkludera de anställda som

arbetar på Manpowerkontoret i Norrköping. Detta eftersom att vi anser

deras situation mer liknar de med fast anställning på ”vanliga” företag.

Vi kommer inte att få tillgång till intervjuer med de som ej längre är

anställda vid bemanningsföretaget då dessa är svåra att nå. Vi är medvetna

om att det hade varit av intresse att även studera denna grupp men

accepterar det faktum att det inte är möjligt.

Intervjuer med kundföretag som hyr in personal från Manpower i

Norrköping kommer inte heller ingå i denna studie. Detta eftersom vi anser

att kundföretagen ligger utanför ramen för denna uppsats syfte .
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Övriga faktorer som indirekt skulle kunna påverka vår analys är

exempelvis att bemanningsbranschen utgörs av en stor andel kvinnor3 samt

vårt lands konjunktursvägningar. Detta är frågor som vi på grund av

tidsaspekten är tvungna att avstå från att beröra närmare.

1.6 Uppsatsens disposition

Vi har nu presenterat bakgrunden till vårt undersökningsområde och fört en

problemdiskussion som sedan övergått i en problemformulering och ett

syfte med denna uppsats. Förhoppningsvis har vi dessutom lyckats väcka

läsarens intresse för vidare läsning.

Härnäst kommer vi att redovisa vårt vetenskapliga förhållningssätt och vår

metod. Detta för att skapa trovärdighet och för att ge läsaren en chans att

bedöma resultatet av vår uppsats. Metodavsnittet syftar till att presentera

vår undersökningsmetod, vårt tillvägagångssätt vid den empiriska

undersökningen samt visa på kritik som kan riktas mot vår metod.

I det tredje kapitlet kommer vi att behandla bemanningsbranschen i

allmänhet och Manpower i synnerhet. Detta för att läsaren ska förstå de

faktorer som är speciella i just denna typ av företag.

Därpå följer ett kapitel som redogör för redan befintliga teorier vi studerat

och som gjort vår egen modell möjlig.

                                          
3 SOU (1997:58)
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I det femte kapitlet presenterar vi den modell, Trivselfaktormodellen, som

vi själva utvecklat med utgångspunkt i den redan befintliga teori vi

redogjort för i kapitel fyra, samt den information vi erhållit från vår

undersökning (kapitel 6).

Det sjätte kapitlet presenterar en sammanfattning av svaren i våra intervjuer

med de anställda på Manpower i Norrköping. Avsikten är att läsaren ska få

en övergripande bild av de intervjuades svar för att själv kunna bilda sig en

uppfattning om det insamlade materialet.

Därefter följer analysen. I detta kapitel presenterar vi vår analys av de data

som vi samlat in och redogjort för i det föregående kapitlet. Förslag på

åtgärder i vårt fallföretag ges.

Slutligen landar vi i det åttonde och sista kapitlet. Här behandlas de

slutsatser vi kunnat dra av vår Trivselfaktormodell i denna undersökning.

Förutom att sammanfatta svaren på frågorna i problemformuleringen ger vi

förslag på framtida forskning.
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Nedan illustrerar vi en figur över vår uppsats disposition;

Figur 1. Illustration över uppsatsens disposition

Inledning

Vetenskapligt
förhållningssätt och metod

Personaluthyrning
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2 Vetenskapligt förhållningssätt och

metod

Den vetenskapssyn vi har påverkar vår efterforskning och vår uppsats. För

att skapa trovärdighet och för att ge läsaren en chans att bedöma resultatet

av vår uppsats redovisar vi vårt vetenskapliga perspektiv. Metodavsnittet

syftar till att presentera vår undersökningsmetod, vårt tillvägagångssätt vid

den empiriska undersökningen samt visa på kritik som kan riktas mot vår

metod.
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2.1 Vetenskapligt perspektiv

När ämnesområde och problem har formulerats måste forskaren ta beslut

om vilket förhållningssätt denne ska ha till sin forskning, det vill säga med

vilket perspektiv forskaren ska närma sig och studera ett visst objekt. Vi

ska nedan ge läsaren en bättre förståelse gällande begreppen paradigm,

positivism, hermeneutik, induktion och deduktion. Detta resonemang

landar i vårt eget vetenskapliga perspektiv i denna uppsats.

2.1.1 Paradigm

Begreppet vetenskapssyn innefattar synen på vetenskapens natur (vad som

kan behandlas vetenskapligt), dess ideal (syftet med forskningen) samt

metod (hur forskning ska bedrivas). En viss vetenskapssyn har grunden i en

viss kunskapssyn, människosyn och verklighetsuppfattning. Dessa

beståndsdelar brukar kallas ett vetenskapsparadigm.4

Thomas S Kuhn myntade begreppet paradigm och menade att forskning

styrs av normer, värderingar och tankar vilka utgör en avgränsande och

enhetlig ram för forskarsamhället. Denna ram definierar den vetenskapssyn

man har. Forskare från olika paradigm kan inte förstå varandras tänkande

utan anser att endast det som pågår inom deras paradigm är vetenskap.5

                                          
4 Barbosa da Silva, A. & Wahlberg, V. (Starrin & Svensson, 1994)
5 Tebelius (Patel & Tebelius, 1987)
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Enligt Törnebohm6 ser den enskilde forskaren paradigmet som sitt

personliga arbetsparadigm istället för en generell ram för hur forskning ska

bedrivas. Nedan beskrivs två vetenskapliga riktningar (eller paradigm,

enligt Törnebohms definition) som idag kan urskilja i forskarsamhället,

nämligen positivism och hermeneutik.

2.1.2 Positivism & Hermeneutik

Positivisterna anser att kunskap kan erhållas på två sätt, antingen med hjälp

av våra fem sinnen eller genom resonemang med mänskligt förnuft. Det är

vetenskapens uppgift att avbilda verkligheten som den verkligen är.

Slutsatser dras genom induktion, deduktion (se nästa avsnitt) eller genom

en kombination av de båda.7 Eftersom positivistiska forskare utgår ifrån att

företeelsen är lika med summan av de enskilda delarna kan de reducera

företeelsen för att studera dess komponenter.

Grundtanken i positivismen är att det finns en sann verklighet. Företrädare

för positivismen poängterade under en lång tid att kännetecknet för sann

vetenskap är att dess hypoteser går att verifiera, bekräfta. Detta synsätt

håller inte positivisterna lika hårt fast vid i dag. Holmberg8 skriver att en

hypotes ska kunna baseras på djärva gissningar som inte enbart baseras på

etablerade teorier. Kravet på en verifierbar hypotes kan idag bytas ut mot

kravet på en rimlig hypotes.

                                          
6 Törnebohm, 1981
7 Andersson, 1979
8 Holmberg (Patel & Tebelius, 1987)



Trivselfaktormodellen

14

Forskningen ska dock vara objektiv i det hänseendet att forskaren tar fram

fakta som bygger på logisk analys av data. Detta ger en hög grad av

säkerhet vilket leder till att man kan förutsäga framtida händelser.

Positivisterna söker med andra ord lagbundenheter och orsak-verkan

samband och utesluter således forskning om till exempel innebörder i

känslor och upplevelser eftersom de inte är objektivt mätbara.

Begreppet hermeneutik är grekiskt och sägs komma av gudarnas budbärare

Hermes. Hermes uttolkade gudarnas budskap till människorna.9

Hermeneutik betyder alltså att tolka, översätta, förtydliga, klargöra,

förklara, säga och att söka ett budskap. I Sverige har den hermeneutiska

forskningstraditionen främst utvecklats vid institutionen för pedagogik och

pedagogisk psykologi vid Stockholms universitet.10

Hermeneutiken utgår från att det finns en intentionalitet i människors

handlande. Målet är att söka kunskap om hur innebörder och intentioner

hos individer och företeelser sedda i sina unika sammanhang av tid, rum

och mening kan förstås.11

Hermeneutiskt forskning lägger vikt vid helheten. Att nå insiktsfull

kunskap genom reduktion anses inte vara möjligt eftersom helheten ger

mening utöver de enskilda delarna. Tolkning och förståelse uppnås genom

att det studerade fenomenet sätts i sitt sammanhang och i sin kontext.

                                          
9 Tebelius (Patel & Tebelius, 1987)
10 Sjöström, U. (Starrin & Svensson, 1994)
11 Sjöström, U. (Starrin & Svensson, 1994)
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Forskaren använder medvetet sin förförståelse, det vill säga livserfarenhet,

insikter och kunskap, i forskningsprocessen. Detta leder till att forskningen

präglas av subjektivitet.12 Varje tolkning föregås på så sätt av vissa

förväntningar eller förutfattade meningar.

Språket har en central betydelse för hermeneutikerna eftersom det leder till

förståelse. Människan kan förmedla erfarenheter och med hjälp av inlevelse

förstå andras och vår egen livssituation13.

2.1.3 Induktion & Deduktion

Det finns två kända metoder att genomföra en vetenskaplig undersökning

på; deduktiv och induktiv metod. Dessa två metoder drar slutsatser och

kommer fram till resultat genom olika principer.

Figur 2. Induktiv och deduktiv ansats. Källa: Egen bearbetning av Eriksson, L. &

Wiedersheim-Paul, F. 1997, s. 229.

                                          
12 Tebelius (Patel & Tebelius, 1987)
13 Tebelius (Patel & Tebelius, 1987)
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Deduktion följer ”bevisandets väg”, det vill säga forskaren utgår från givna

teorier och försöker på detta sätt bevisa och förklara ett fenomen i

verkligheten14. Deduktiv slutledning drar alltså slutsatser om enskilda

företeelser från allmänna principer.

När man arbetar deduktivt står metoden i arbetet i fokus. Forskaren sätter

upp hypoteser och försöker bevisa eller förkasta dessa genom att pröva dem

mot verkligheten. Hur denna prövning ska gå till återfinns i

detaljreglerande föreskrifter inom den vetenskapliga metodologin. Ett

arbete kan klassas som vetenskapligt om forskaren lyckats hålla sig inom

detta regelverk.15

Genom induktion försöker däremot forskaren utifrån enskilda fall sluta sig

till en princip eller allmän lag. Denna metod brukar benämnas ”upptäcktens

väg”16. Induktiv forskning samlar in material från verkligheten för att

klargöra samband mellan redan kända begrepp eller för att försöka skapa en

teori. Motsatt till forskare som tar en deduktiv ansats och därmed vill hitta

information som passar in på en teori, hoppas induktiva forskare finna en

teori som kan förklara den information de har.

I forskning som bedrivs induktivt har inte metoden i arbetet en lika

framskjuten plats som i deduktiv forskning. Induktion placerar istället

forskningssvaren och de mönster som upptäcks i informationen i fokus.

                                          
14 Andersen, 1994
15 Holmberg (Patel & Tebelius, 1987)
16 Andersen, 1994
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Givetvis måste dock arbetssättet möta de krav som ställts upp för att det ska

betraktas som vetenskaplig kunskapsproduktion.17

2.1.4 Vårt vetenskapliga perspektiv

Vi anser inte att någon av de två vetenskapliga inriktningarna är bättre än

den andra. Både positivismen och hermeneutiken fyller en viss funktion

och de har  för- och nackdelar. Vi  menar att i vissa fall är de två

riktningarna tillsammans nödvändiga för att nå en tillräcklig förståelse av

det studerade fenomenet.

Hermeneutikerna lägger vikt vid helheten. De söker också förståelse för

innebörder och intentioner genom att sätta det studerade fenomenet i sitt

sammanhang och i sin kontext. Detta vetenskapliga förhållningssätt anser

vi har gett oss flest influenser i vår uppsats, även om vi menar att en del

positivistiska inslag kan förekomma.

Vi anser att vår vetenskapliga perspektiv ligger närmast hermeneutiken

eftersom de observationer och tolkningar vi gör är färgade av de

förväntningar och värderingar vi besitter. Det är omöjligt att bortse från de

erfarenheter och de värderingar vi bär med oss. Detta innebär att också att

undersökningens resultat troligtvis inte kommer att kunna upprepas av en

annan forskare som återupprepar undersökningen.

Att vi tar en hermeneutiskt utgångspunkt i rapporten betyder givetvis inte

att den inte är vetenskaplig. Vi vill påpeka att vår ambition är att tydligt

                                          
17 Holmberg (Patel & Tebelius, 1987)



Trivselfaktormodellen

18

redgöra för vårt vetenskapliga perspektiv, undersökningsmetod och

tillvägagångssätt för att på så sätt ge läsaren en chans att utvärdera

vetenskapligheten i denna uppsats.

Vår uppsats tar avstamp i frågor och problem som vi funnit i den verklighet

vi verkar i. Vi använder oss av intervjusvaren för att beskriva en situation

och vi drar slutsatser utifrån de enskilda intervjuerna. Samtidigt försöker vi

utveckla en egen modell som ska förklara den information vi har. Därför

kan man kalla denna undersökning induktiv. Samtidigt ska läsaren vara

medveten att en deduktiv ansats också tagits när vi, utifrån de redan

befintliga teorierna, försöker utveckla en egen modell för att förklara olika

fenomen. Vår metod är således så att en växelverkan mellan de två

metoderna induktion och deduktion, men en induktiv ansats har tagits

eftersom vi utgår från empirin.

2.2 Metod

”Ja”, sa Ugglan, ”den brukliga metoden i ett fall som detta är som följer.”

”Den burkliga melonen, vad är det för något?” sa Puh. ”För se jag är en

björn med mycket liten hjärna, och krångliga ord tråkar ut mig.”

”Det betyder Hur man går tillväga.”

”Bara det inte betyder något annat, så gör det inget”, sa Puh ödmjukt.

Källa: Hoff, B. 1982. Tao enligt Puh. Översättning Frykman, E.
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2.2.1 Metoden som redskap vid vetenskaplig kunskapsproduktion

Vetenskaplig kunskapsproduktion skiljer sig från vardagslivets på så sätt att

den tillhör ett etablerat område, en disciplin eller tvärvetenskapligt område.

Den avgörande skillnaden  mellan vardaglig och vetenskaplig kunskap är

metoden att ta fram den på.18

Metodernas främsta syfte är alltså att producera en mer tillförlitlig kunskap

än den vi skapar i vardagen. Följande fyra krav på metoder för

vetenskapligt arbete är hämtade ur Holmberg19. Metoder ska hjälpa oss att;

� få kontroll över hur våra egna erfarenheter och värderingar påverkar

kunskapsbildningen

� få rätt sorts och tillräcklig mängd av information om de fenomen vi

vill ha kunskap kring

� få god kvalitet på informationen

� se sammanhang i informationen, sammanställa och uttrycka den i ett

förståeligt mönster, komma till insikt.

2.2.2 Olika typer av undersökningar

Beroende på vilken problemställning forskaren har kan undersökningen

utformas på olika vis. Syftet med detta avsnitt är att ge läsaren en bild över

vanligt förekommande undersökningar men givetvis går det att finna fler

sätt att klassificera en undersökning på än de indelningar vi tar upp. En

                                          
18 Holmberg (Patel & Tebelius, 1987)
19 Holmberg (Patel & Tebelius, 1987)
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undersökning kan klassificeras som kvalitativ eller kvantitativ. Den kan

också sorteras efter karaktären på den kunskap man vill erhålla; explorativ,

deskriptiv eller hypotesprövande. Ett annat sätt att klassificera forskning är

att härleda den till forskningsfält såsom historiska, utvärderande eller

utvecklingsstudier. Man kan också se till forskningens

undersökningsupplägg som bland annat kan vara experimentell-, survey-

undersökning samt fallstudier.20

Kvantitativ metod utgår från att det existerar en mer eller mindre objektiv

verklighet som är skild från människan. Genom att ställa upp teorier eller

antaganden försöker man testa dessa under objektiva omständigheter, detta

för att hitta generella principer eller lagar som förklarar omvärlden.21

Kvantitativ forskning använder sig av mätningar och kvantifieringar med

hjälp av matematik och statistik. Metoden ställs ofta under kravet att kunna

reproduceras, det vill säga studien ska kunna genomföras igen och då ge

samma resultat som första gången.

Utgångspunkten i kvalitativ metod är däremot att varje företeelse består av

en unik kombination av egenskaper och den kan därför inte mätas eller

vägas22. Det existerar inte någon objektiv kunskap som vi bara kan samla

in, utan vi människor skapar och tolkar kunskap på olika sätt vilket ger en

subjektiv verklighet. Kvalitativ metod använder många gånger sig av

fallstudier där verbala formuleringar är viktigt och djupintervjuer

förekommer (se nedan).

                                          
20 Patel (Patel & Tebelius, 1987)
21 Backman, 1998
22 Andersen, 1994



Trivselfaktormodellen

21

Explorativa undersökningar har till syfte att utforska och inhämta så

mycket information som möjligt om ett bestämt problemområde för att

exempelvis prova en hypotes eller lägga grund till en teori. Denna typ av

undersökning passar både som förundersökning och huvudundersökning

men resultatet ska aldrig generaliseras på individer eller situationer.

Deskriptiva undersökningar är, som ordet antyder, beskrivande. Forskaren

eftersträvar att beskriva bakgrunden eller konsekvenserna av ett fenomen

eller beskriva relationen mellan olika fenomen, vilket ofta resulterar i en

totalundersökning. Hypotesprövande undersökningar  har som syfte att ta

fram kunskap, utifrån redan kända teorier och kunskaper,  som är

förklarande. Forskaren försöker bekräfta eller förkasta de vetenskapliga

hypoteser denne ställt upp.23

Olika forskningsfält har sitt ursprung i olika ämnestillhörigheter som

utvecklar egna modeller och metoder för hur man genomför en

undersökning. Idag kan vi finna tre sätt att bedriva forskning, med hjälp av

historiska, utvärderande eller utvecklingsstudier. Historiska undersökningar

analyserar olika dokument för att nå kunskap om förfluten tid.

Utvärderande undersökningar har oftast som uppgift att utvärdera olika

former av program, till exempel en kurs eller behandlingsprogram. Ett

fenomens utveckling kan studeras på två sätt, antingen i en longitudinell

studie eller tvärsnittstudie. Den första metoden följer förändringar som

inträffar under en bestämd tidsperiod medan den sistnämnda följer

utvecklingen genom att vid en viss tidpunkt studera ett antal fenomen som

befinner sig på olika stadier i utvecklingsprocessen. Dessa två studier

brukar tillsammans kallas utvecklingsstudier.

                                          
23 Patel (Patel & Tebelius, 1987)
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En ideal experimentell undersökning innebär sådan kontroll att forskaren

kan uttala sig om kausalitet, samband. För att kunna generalisera resultatet

försöker dock många forskare genomföra experimentet under naturliga

betingelser. Experimentellt forskningsupplägg lämpar sig bäst för att

studera enstaka variabler.

De två andra forskningsuppläggen, survey-undersökning och fallstudier,

ger mer heltäckande undersökningar till skillnad från experimentell

undersökning. En survey-undersökning innebär en undersökning på en

större begränsad grupp med ett begränsat antal variabler, vilket oftast sker

med hjälp av enkäter eller intervjuer. Detta undersökningsupplägg är mest

förekommande vid deskriptiva studier. Resultaten av forskningen är oftast

av kvantitativ karaktär och brukar besvara frågor av typen vad och hur

många.24

Fallstudie-undersökningen studerar, tvärt emot survey-undersökningen,

många variabler på ett fåtal undersökningsenheter. Undersökningen sker på

en mindre grupp, till exempel en individ, en grupp av individer eller en

organisation25. Metoden utgår från ett helhetsperspektiv och försöker

erhålla så heltäckande information som möjligt. Ett syfte med en fallstudien

är att studera processer och förändringar vilket får till följd att forskaren

ofta använder sig av flera metoder för att samla in information, exempelvis

djupintervjuer, observationer och studera dokument26. Språket får en viktig

roll i fallstudier eftersom data oftast presenteras i ord och bild, det vill säga

kvalitativt.

                                          
24 Merriam, 1998
25 Patel (Patel & Tebelius, 1987)
26 Patel (Patel & Tebelius, 1987)
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Fallstudier är inte det samma som kvalitativ forskning, men kvalitativ

forskning har likt fallstudier som syfte att förstå innebörden av en viss

företeelse eller upplevelse. En kvalitativ fallstudie är en holistisk och ”tät”

beskrivning och analys av ett begränsat fenomen. När forskarna väljer

fallstudien är det för att den ger djupgående insikter om en viss situation

och hur de inblanda personerna tolkar denna situation.27

Slutprodukten av en fallstudie är beskrivande, tolkande eller värderande.

Beskrivande är fallstudien i den mening att den beskriver den verkliga

situationen där forskaren gjort någon form av ingrepp. Fallstudien kan

användas för att undersöka situationer där resultaten från en intervention

inte är entydiga, den kan sammanfatta en komplex situation. Forskaren

lägger också sin förklaring till fakta och gör därmed en tolkning och

värdering. Fallstudier brukar svara på frågor av typen varför och på vilket

sätt.28

2.2.3 Säkerhet vid informationsinsamlingen

Begreppen validitet, reliabilitet och objektivitet förekommer ofta i

vetenskapliga rapporter. Forskaren använder sig av dessa begrepp för att

förklara hur denne försökt undvika de problem som uppkommer vid

insamlandet av information. Ju högre grad av validitet, reliabilitet och

objektivitet ju större är säkerheten i informationsinsamlingen.

                                          
27 Merriam, 1998
28 Merriam, 1998
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Validitet brukar uttryckas att undersökningen mäter vad den är avsedd att

mäta. Begreppet innebär att det ska finnas en överensstämmelse mellan

teoretiska och empiriska begrepp och det får inte förekomma systematiska

mätfel.29 En samstämmighet mellan vad forskaren utgick ifrån, vad denne

sökte och vad som erhölls är enligt validitetsbegreppet eftersträvansvärt.

Reliabilitet anger graden av tillförlitlighet i en mätning, det vill säga

frånvaron av slumpmässiga mätfel. Reliabiliteten kan påverkas av

slumpmässiga eller tillfälliga egenskaper hos mätinstrumentet, den som

genomför mätningen, objektet som mäts eller omgivningen.30

Objektivitet brukar ofta förknippas med precision, vilket är ett begrepp som

speglar hur exakt mätinstrumentet kan placera mätningarna i förhållande

till varandra Att exempelvis klassificera mätningar i olika grupper ger en

låg precision. En hög precision uppnås när mätinstrumentet kan placera

mätningarna i ordning på givet avstånd från varandra och mätskalan

dessutom har en absolut nollpunkt.31 Kvantitativa undersökningar tar hjälp

av matematik och statistisk bearbetning för att kvantifiera insamlad

information och precisera slutsatserna.

Objektivitet kan också förknippas med värderingsneutralitet. Kvantitativ

forskning ställs ofta under kravet att vara värdeneutral vilket innebär att

forskaren inte ska låta sina personliga preferenser påverka

forskningsprocessen. Å andra sidan går det inte att helt eliminera

personliga värderingar vilket leder till att man ska försöka göra

                                          
29 Rosengren & Arvidson, 1992
30 Rosengren & Arvidson, 1992
31 Patel & Tebelius, 1987
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värderingarna explicita, tala om vilka värderingarna är och hur de kan

tänkas påverka undersökningen.32

Vi anser att begreppen reliabilitet, validitet och objektivitet är svåra att

applicera på kvalitativa undersökningar eftersom innebörden av dessa

begrepp är starkt kopplade till kvantitativa undersökningar. Patel &

Tebelius33 har ställt upp andra begrepp för att visa att vetenskaplighet i

kvalitativa undersökningar mer är en etisk fråga än en verifikationsfråga.

Detta eftersom det är forskarens tankar och idéer som står i fokus snarare

än själva materialet. Följande resonemang är grundat på Patel & Tebelius

som utgår från begreppen rimlighet, trovärdighet, samvetsgrannhet och

ärlighet.

Rimlighet innebär att den information som samlats in stämmer överens

med den komplexa verklighet man vill fånga. Forskaren får visa att dennes

tolkningar är tillämpbara i fler än en situation och att de är grundade på ett

rikhaltigt material. Att öppet redovisa vilken teknik som valts vid

informationsinsamlandet är viktigt för att läsaren ska kunna bedöma om

metoden genererat en associationsrik, fyllig och öppen information.

Trovärdighet bygger forskaren upp genom att tydligt redogöra för dennes

perspektiv och utgångspunkter. Det ställs höga krav på forskare som

genomför kvalitativa studier då denne med äkta intresse och inlevelse

måste engagera sig i interaktionen med den eller de han studerar. Samtidigt

krävs en förmåga att kunna distansera sig och reflektera över det som

                                          
32 Rosengren & Arvidson, 1992
33 Patel & Tebelius, 1987



Trivselfaktormodellen

26

omedelbart sker. Om forskaren blir för personligt engagerad i sitt

forskningsproblem kan detta resultera i felaktiga tolkningar.

Samvetsgrannhet och ärlighet hos forskaren är extremt viktigt eftersom det

avgör forskningens kvalitet. Att inte manipulera eller pressa intervjuade på

åsikter eller medvetet förfalska forskningsmaterialet borde vara en

självklarhet. Det är viktigt att inte utelämna motsägelsefull information

eller information som inte passar in i tolkningarna. Att återkommande

reflektera över forskningsprocessen och vara medveten om att kvalitativ

forskning har en känslomässig påverkan på både intervjuade och läsare är

en garanti för att undersökningen är samvetsgrann och ärlig.

Begreppet tillämplighet kan återfinnas både inom kvantitativ och kvalitativ

forskning och belyser val av insamlingsteknik och undersökningsgrupp i

förhållande till undersökningens frågeställning och tänkta

undersökningsupplägg. Tillämplighet är för kvantitativ metod att

stickproven är representativa för populationen och att resultaten är

generaliserbara. Kvalitativ metod menar däremot att det är viktigt att så

mångsidig information om fenomenet som möjligt. Därför kan forskaren

använda sig av olika tekniker vid insamlingen av information, exempelvis

deltagande observation, spontana samtal och intervjuer.

2.2.4 Vår undersökningsmetod och vårt tillvägagångssätt

Vi har i denna uppsats valt en fallstudieliknande ansats som vi baserar på

en kvalitativ metod. Med hjälp av den kvalitativa metoden får vi mycket

information om ett begränsat fenomen och vi får en djupare förståelse

genom att fånga subjektens perspektiv. Detta ger en bättre helhetsbild av
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det studerade fenomenet än om vi exempelvis använder oss av den

kvantitativa metoden.

I vår studie anser vi att den kvalitativa metoden är lämplig då vi vill nå en

djupare förståelse kring varför personer arbetar på ett visst företag och

vilka faktorer som leder till trivsel på detta företag. Vi samlar in

intervjupersonernas åsikter för att försöka bekräfta och utveckla vår egen

Trivselfaktormodell.

Undersökningen har både explorativa och deskriptiva  inslag. Den är

explorativ på så sätt att vi har ett bestämt undersökningsområde som vi

önskar utforska och inhämta mycket information kring för att utveckla och

pröva vår egen Trivselfaktormodell. Samtidigt återger vi de intervjuades

svar och beskriver situationen fallföretaget samt antar att vår modell kan

användas i andra företag, vilket tyder på att undersökningen även är

deskriptiv.

Som vi tidigare konstaterat (i avsnitt 2.1.4) använder vi oss av både

induktion och deduktion i denna uppsats. Ett induktivt avstamp har dock

tagits eftersom utgångspunkten är de frågor och problem vi funnit i den

verklighet vi lever i. När vi utformat vår problemformulering och vårt syfte

påbörjades litteratursökning. Den litteratur vi använder oss fyller två

funktioner. För det första ligger redan befintliga kända teorier till grund för

utvecklandet av vår Trivselfaktormodell. För det andra så hjälper teorierna

oss att förstå de anställdas arbetssituation på vårt fallföretag. Mestadels av

litteraturen har vi sökt i Linköpings Universitets lokala system (Horizon)

samt från det nationella bibliotekssystemet (Libris).Vi har försökt att i
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första hand använda oss av förstahandskällor, vilket dock inte alltid har

varit möjligt.

Vårt fallföretag Manpower i Norrköping valde vi eftersom företaget verkar

i en intressant bransch där personalomsättningen är högre i jämförelse med

andra ”traditionella branscher”. Att utveckla och testa en modell för trivsel

på ett företag där de anställda inte alltid arbetar en längre tid, anser vi är

intressant. Initialt träffade vi kontorschefen på Manpower i Norrköping för

att få övergripande information och en klarare uppfattning om

verksamheten.

Våra kontaktpersoner på fallföretagets kontor i Norrköping har hjälp oss

med ett urval på tjugo medarbetare, tio anställda från ekonomi och tio från

logistik/teknik. Vi har inte haft möjlighet att nämnvärt påverka

urvalsprocessen men anser ändå att vi har fått ett blandat urval gällande

bland annat kön, ålder och hur länge de anställda arbetat för Manpower.

För att försöka standardisera intervjuerna utformade vi en intervjumall (se

bilaga 1) som vi har utgått ifrån. Samtidigt har vi försökt skapa ett

informellt samtal med den intervjuade och modifierat frågorna i varje

specifik situation. Intervjun karaktäriseras på så sätt av ett samtal som både

har struktur och ett syfte men inte i form av en strukturerad utfrågning. För

att pröva om de frågor vi ställt upp var enkla att förstå, genomförde vi två

pilotintervjuer över telefon. En av de två personer som ingick i vår

pilotstudie hade tidigare arbetat på ett bemanningsföretag medan den andre

personen fortfarande arbetar på ett bemanningsföretag.
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Tidigt i undersökningen kom vi överens om att genomföra intervjuerna

över telefon. Detta eftersom vi inte kan uppta tid när medarbetarna är ute

hos kundföretagen. Vi resonerade också, i samråd med kontorschefen, att

det är svårt att få de anställda att åka till Manpowers kontor efter arbetstid.

Vi valde telefonintervju framför en enkätundersökning för att

telefonintervju ger oss möjlighet att ställa följdfrågor och få bekräftat att vi

uppfattat svaren korrekt. Vi anser att en enkätundersökning inte skulle ha

speglat de anställdas uppfattning på ett lika mångsidigt och bra sätt som en

telefonintervju. Vi kom i kontakt med sjutton personer under den period

(10 april till 20 april år 2001) vi bestämt att genomföra intervjuerna. Varje

telefonintervju varade mellan tjugo och fyrtio minuter och den intervjuade

befann sig i hemmet. I två av fallen befann sig den intervjuade på sin

arbetsplats. Gemensamt för alla intervjuer är att de har genomförts i en

ostörd miljö, både för oss som intervjuar och för den intervjuade.

De intervjuade blev vid starten av telefonintervjun lovade anonymitet.

Detta för att de mer fritt skulle kunna tala om hur de upplever sin

arbetssituation. Telefonintervjuerna dokumenterades genom anteckningar

som skrevs ut så ordagrant som möjligt direkt efter varje intervju. Därefter

har vi bearbetat materialet något för att göra det läsvänligt. Vi har dock

följt kriteriet samvetsgrannhet och ärlighet i vår undersökning och försökt

att bevara ”kärnan” i respondenternas svar. De justeringar som har gjorts i

det empiriska materialet har därför varit små och marginella.

En svårighet med det empiriska materialet är hur det ska redovisas. Vi har

valt att i empirin presentera en sammanfattning av de svar vi erhållit i

intervjuerna. Detta för att läsaren ska kunna skapa sig en överskådlig bild

av vårt intervjumaterial. Samliga intervjuer presenteras i bilaga 2 person för
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person. Detta för att ge läsaren en chans att själv kunna bedöma om vår

metod genererat en associationsrik, fyllig och öppen information samt om

vi i analysen har kategoriserat medarbetarna rätt.

Viktigt att påpeka är att vi under hela arbetets gång har reflekterat över

forskningsprocessen genom att skrivit ned vad vi gjort och analyserat de

steg vi tagit. Ibland har vi försökt ”backat tillbaka ett steg” för att göra

något bättre eller för att granska det på nytt. Detta har också lett till att vi

har justerat och utvecklat vår Trivselfaktormodell så att den passar bättre in

i verkligheten.

Resultaten i denna uppsats kommer att präglas av subjektiva bedömningar

eftersom vi bär med oss kunskap och föreställningar från tidigare

erfarenheter. Resultaten förblir ändå tillförlitliga och trovärdiga eftersom vi

så öppet som möjligt klargör vårt perspektiv och redogör hur vi gått till

väga. Genom att göra detta kan andra bedöma uppsatsen och hur den följer

kriterierna rimlighet, trovärdighet, samvetsgrannhet och tillämplighet.

2.2.6 Metodkritik

Vi är medvetna att det finns svagheter i detta arbete och vi väljer att

redovisa dessa öppet eftersom vi tror att det främjar uppsatsens

trovärdighet hos läsaren.

Vi fick inte själva välja ut vilka personer vi skulle intervjua utan vårt

fallföretag stod för urvalet. Detta kan ses som en mindre brist i rapporten,

vilken vi emellertid inte har kunnat påverka.
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Nackdelen med att genomföra telefonintervju är att vi som intervjuare kan

ställa ledande frågor och därmed påverka intervjupersonen, så kallad

intervjuareffekt. Eftersom vi inte kan se den intervjuades kroppsspråk kan

vi heller inte utläsa om den intervjuade, i sitt ansiktsuttryck eller med sina

gester, säger en sak men kanske menar en annan. Vi har istället fått lyssna

efter betoningar och nyanser i respondentens talspråk för att skapa oss en

bild av vad denne inte bara säger utan också menar.

Vi har använt oss av intervjuer och litteraturstudier i vår undersökning.

Kritik kan riktas mot att vi inte har använt oss av fler tekniker för

informationsinsamling. Vi anser dock att vi har uppfyllt

tillämplighetskriteriet genom att vårt urval är blandat med avseende på kön,

ålder och hur länge respondenterna har arbetat på fallföretaget. De

specifika resultaten från denna undersökning är inte generaliserbara men vi

anser att vår Trivselfaktormodell kan appliceras på andra företag.

Det har inte alltid varit möjligt att använda oss av förstahandskällor när vi

sökte litteratur. Detta kan ses som negativt eftersom vi då läser en tolkning

som någon person har gjort av en annan. Vi är dock medvetna om detta och

har försökt använda oss av förstahandskällor så långt det varit möjligt. Vi

har också vi några tillfällen använt oss av hemsidor som källa. När vi i

efterhand insåg att denna typ av källa uppdateras och att information byts

ut, förstod vi att man helst inte bör hänvisa till hemsidor.
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3 Personaluthyrning

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en bild av bemanningsbranschen i

allmänhet och Manpower i synnerhet. Detta för att läsaren ska förstå de

faktorer som är speciella i just denna typ av företag.

Inledning

Vetenskapligt
förhållningssätt och metod

Personaluthyrning

Kända befintliga teorier

Trivselfaktormodellen

Vår undersökning

Analys

Slutsats
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3.1 Inledning

”Behöver Du hjälp? –ring Poolia”

”Hej, det är Nisse från Manpower”.

”Trött på chefen?” (Proffice)

”En av våra kunder undrar om hans mamma ser på filmen” (Olsten)

Källa: Tv-reklam

I dag är det väl knappast någon som har lyckats missa dessa reklamfilmer?

Företagsnamnen etsar sig fast på var TV-tittande svensks hjärna – vilket

givetvis också är meningen. Poolias ”Behöver Du hjälp” var även

nominerad som bästa svenska reklamfilm år 2000 men stupade på

mållinjen och förlorade över ”Ipren, den intelligenta verktabletten”. Även

om de flesta är bekanta med bemanningsföretagens namn är det

förmodligen färre som vet speciellt mycket om dem. Därför ska vi nedan ge

läsaren en kort resumé i ämnet.

3.2 Bemanningsföretagen

Bemanningsbranschen spås en lysande framtid av de flesta affärs- och

finanstidningarna i Sverige. Idag arbetar omkring 0,58 procent av den

svenska arbetskraften för någon av personaluthyrarna i Sverige. För några

år sedan var den siffran endast 0,15 procent.34 Företaget Proffice har

exempelvis under år 2000 ökat omsättningen med 69 procent till 2,35

                                          
34 Personal och Ledarskap, 4/00
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miljarder35 och Manpowers omsättning har ökat med 62 procent till 2,89

miljarder under samma år36. Mycket tyder alltså på att detta är en bransch

med enorm tillväxtpotential.

I början av augusti år 2000 noterades Poolia och Proffice till kurserna 320

respektive 420 kronor. Det är inte illa för företag som introducerades på

börsen sommaren 1999 till teckningskurser om 75 respektive 84 kronor.37

Branschens tillväxtpotential är det heller inget fel på – den totala

omsättningen, 5,7 miljarder kronor 199938, väntas växa minst 60 procent

per år de närmaste åren39. Den starka tillväxten sägs delvis bero på att det

fortfarande finns ett uppdämt behov av bemanningstjänster i Sverige sedan

branschen avreglerades 1993 40.

Utvecklingen har skett samtidigt som de så omskrivna IT-bolagen var på

frammarsch i Sverige. Det är även på dessa företag TV, tidningar och radio

har fokuserat. Kanske är det därför bemanningsföretagen trots sina goda

”odds” har hamnat i medialjusets skugga. Snabbt växande IT-företag tog

för sig av ”den nya ekonomin” och riskkapitalisterna flockades kring

företagen. Att de inte uppvisade någon vinst eller till och med

mångmiljonförluster verkade inte skrämma bort finansiärerna41. Med facit i

hand är det förmodligen många som ångrar sina investeringar i dessa IT-

                                          
35 www.proffice.se, 2001-04-02
36 www.manpower.se nr 1
37 Affärsvärlden, 32/00
38 SPUR, 98/99
39 Veckans Affärer, 16/00
40 SPUR, 98/99
41 Müllern & Stein, 2000
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bolag i dag. Företag som spåddes en lysande framtid, exempelvis Framfab

och Cell Network har tvingats avskeda medarbetare i stora mängder. För

andra företag har det inte räckt med en nedskärning av personalen utan de

har varit tvungna att kasta in handduken för gott.

Annat har det varit för bemanningsföretagen. Kursuppgången i dessa bolag

var cirka 40 procent under sommaren år 2000 samtidigt som Generalindex

hade en trist utveckling42. Tillväxten slår alla prognoser. Ökningen under år

1999 var 71 procent och 24 000 personer var sysselsatta i branschen och år

2000 beräknades siffran 30 000 överskridits43. Att börsnoteras just under

slutet av nittiotalet tyder även på god timing av bemanningsföretagen. Brist

på andra ”trygga” tillväxtaktier (inte minst inom IT-sektorn) har manat

åtskilliga placerare att köpa aktier i dessa företag.

3.2.1 Bemanningsbranschens historik

Hur har då dessa företag vuxit fram? När bildades det första svenska

bemanningsföretaget samt varför har allmänheten hört om denna typ av

företag först på senare år?

Det första svenska bemanningsföretaget bildades troligen i början av 1950-

talet. Den huvudsakliga verksamheten bestod i att utföra sekreterartjänster

på uppdrag samt uthyrning av sekreterare för kortare perioder. Tjänsten var

populär och det dröjde inte länge förrän några kvinnor som varit anställda i

”pionjärföretaget” Stockholms Stenografservice startade egna firmor. Flera

                                          
42 Affärsvärlden, 32/00
43 Personal & Ledarskap, 4/00
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av de stora bemanningsföretagen, bland annat Manpower AB och Proffice

AB, härstammar från pionjärerna i Stockholms Stenografservice. Via

skrivbyråer och kontorsserviceföretag utvecklades personaluthyrnings- och

bemanningsföretag.44

Om de har funnits i över femtio år, hur kommer det sig då att det är först nu

på nittiotalet allmänheten hör så mycket om dem? Bemanningsbranschen

reglerades fram till år 1992 i 1935 års arbetsförmedlingslag. Lagen

reglerade uthyrning av arbetskraft och privat arbetsförmedling i

förvärvssyfte. Förmedling av arbeten hade tidigare ansetts som en statlig

angelägenhet – ett arbetsförmedlingsmonopol.45

I näringslivet fanns i början av 1990-talet ett stort behov av att hyra in

tillfällig arbetskraft, vilket ledde fram till ”lagen om privat

arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft (SFS 1991:746)”. Den nya

lagen innebar att det blev tillåtet att hyra ut arbetskraft enligt vissa strikta

regler. Privat arbetsförmedling mot avgift tilläts dock inte i den nya lagen.

Så kallad ”headhunting” blev dock tillåtet. Arbetsförmedling mot

ersättning, men utan vinstsyfte, fick bedrivas med tillstånd från AMS.46

År 1992 blev det lagligt med avgiftskrävande förmedlingsbyråer och den 1

juli 1993 kom en ny konvention i syfte att förbättra arbetsmarknadens

funktionssätt. Arbetsförmedlingens monopol avskaffades i och med kravet

på tillstånd från AMS för att bedriva privat arbetsförmedling (rekrytering)

upphörde. Vidare avskaffades alla krav på bemanningsföretaget kunder,

                                          
44 SPUR, 98/99
45 Affärsvärlden 22/00
46 SPUR, 98/99
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t ex kravet att de endast fick hyra personal om det föranleddes av ett

tillfälligt behov av extra arbetskraft.47

År 1997 lades ytterliggare en ny, mer till verklighetsutvecklingen anpassad,

konvention fram. Denna konvention innebar en positiv anpassning till den

förändrade arbetsmarknad som vuxit fram (jämfört med den tidigare

gällande konventionen från 1949 som begränsat och under decennier

hämmat branschen från tillväxt). Det är alltså först nu som

bemanningsföretagen anses som ”rumsrena” av staten. Till och med så pass

rumsrena att AmuGruppen (Lernia sedan i maj år 2000) har bildat ett

dotterbolag – Lernia Personaluthyrning som ägnar sig åt att hyra ut

arbetskraft till svensk industri.48

3.2.2 Idag

Idag är Manpower, Proffice, Poolia och Olsten (under fusion med jätten

Adecco) de fyra största bemanningsföretagen i Sverige. Dessa företag

kontrollerar 80 procent av marknaden.49 Manpower räknar med att bli

Sveriges största tjänsteföretag år 2010. Då väntas personalstyrkan ha ökat

från dagens 8000 till 40 000 personer.50 Om detta sker skulle de vara i klass

med Ericsson som, även om framtiden i skrivande stund är oviss, har 45

000 av sina dryga 100 000 anställda i Sverige51.

                                          
47 SPUR, 98/99
48 Affärsvärlden 32/00
49 Affärsvärlden 22/00
50 www.manpower.se 010225
51 Affärsvärlden 32/00
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3.3 SPUR

SPUR (Svenska Personaluthyrnings- och Rekryteringsförbundet) är

bemanningsföretagens branschförbund. Förbundet har funnits sedan slutet

av sextiotalet och verkar både för små och stora företag i branschen. 85

procent av den totala marknaden är idag medlemmar i förbundet.52 SPUR

beskriver själva sin verksamhet enligt nedan:

”SPURs uppgift är att verka för hög kvalitet, etiskt agerande och

sund personalpolitik i branschen och därmed underlätta för

företagens expansion. SPUR ger sina företag en variationsrik

service och har en mycket aktiv och omfattande verksamhet”

Källa: SPUR, Internt material, 98/99 (s. 2)

SPUR har även låtit göra en hel del undersökningar om branschen och vi

ska nedan kort redogöra för vad vissa av dessa resultat visat. Vi har valt ut

de frågor som anser ha relevans för att läsaren ska kunna bilda sig en

uppfattning om de som arbetar i bemanningsbranschen.

3.3.1 Orsaker till att söka

Diagrammet nedan visar vad SPUR kom fram till vara de vanligaste

orsakerna till att en person söker sig till bemanningsbranschen. Som nedan

visas var det inte något alternativ som var klart ledande. Tvärtom verkar de

fem olika orsakerna till att söka sig till denna typ av företag vara relativt

                                          
52 SPUR, 98/99
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jämnt fördelade. Bredda sin kompetens var dock det alternativ som var

vanligast bland de svarande. Noteras bör att frågan gav möjlighet för den

svarande att ange flera svarsalternativ.

1. Bredda kompetensen 4. Omväxling

2. Träffa och lära känna olika 5. Flexibilitet

människor och företag

3. Inkörsport till stationärt arbete

Diagram 1. Vanliga orsaker till att söka arbete i bemanningsbranschen. Källa: SPURs

personalundersökning 1998 (Infratest Burke)

3.3.2 Tidigare sysselsättning

De flesta i bemanningsbranschen kommer från en fast heltidsanställning.

Dock är det förhållandevis många studenter som söker sig till denna typ av

företag. Detta anser vi vara mycket intressant att uppmärksamma för

Manpower i deras jakt på nya kompetenta arbetssökande.

0

10

20

30

40

50

1 2 3 4 5

%



Trivselfaktormodellen

40

1. Fast anställning 5. Fast anställning deltid

2. Studerande 6. Egen företagare

3. Arbetslös 7. Mammaledig

4. Ströjobb/projektanställningar

Diagram 2. De anställda i bemanningsbranschens tidigare sysselsättning. Källa:

SPURs personalundersökning 1998 (Infratest Burke)

3.3.3 Utvecklande av trivsel

Majoriteten av de anställda trivs, enligt SPUR, bra med sitt arbete i

branschen. Tre av fyra trivs bra eller ganska bra och under tio procent trivs

dåligt eller mycket dåligt. De som inte trivs har angett att detta beror på

ekonomin som främsta anledning. Av de som trivs bra är den ledande

orsaken omväxling och variation i arbetet. SPUR-undersökningen visar att

80% trivs bra och mycket bra medan en undersökning som HTF gjorde

samma år visade att 77% trivs bra eller ganska bra. Oavsett vilka siffror

man  väljer att lyssna till är det en helt klart överägande andel som verkar

trivas hos företagen i branschen.
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Diagram 3. Vad är främst bra?          Diagram 4. Vad är främst dåligt?

Källa: SPURs personalundersökning 1998 (Infratest Burke)

3.3.4 Kommentarer kring undersökningen

Även om denna undersökning är gjord av SPUR själva och inte av

oberoende part anser vi att den är mycket intressant för oss att studera.

Detta för att själva kunna skapa oss en plattform för vår egen studie.
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3.4 Manpower

Manpower startades 1953 av Ulla Murman och hette på den tiden

Stockholms Stenografservice. Företaget hyrde ut temporär kontorspersonal

till olika företag. Både företaget och branschen som helhet växte under de

följande årtiondena och 1987 tog grundarens son, Lars Murman, över

verksamheten tillsammans med Michael Haglind. Företaget döptes om till

Teamwork. År 1996 slogs Teamwork ihop med Manpower Inc. som är

världens största bemanningsföretag.53

Manpower Inc. startade i Milwakee, USA, år 1948. Företaget öppnade sitt

första europeiska kontor år 1956 i England. Numera är Frankrike

Manpowers största marknad, följt av USA och England. Idag finns

företaget i 59 länder och är arbetsgivare åt 2 miljoner temporärt anställda

runt om i världen54.

3.4.1 Manpower Sverige

Manpower i Sverige hade den 1 januari 2001 ungefär 10 000 medarbetare

och är idag etablerat på cirka 38 orter. Under år 2001 planerar Manpower

att starta ytterligare verksamhet på ungefär 20 orter runt om i landet.55

Företagets vision är ”att före år 2010 vara Sveriges största privata

arbetsgivare och den av kunderna högst värderade partnern”56.

                                          
53 www.manpower.se
54 www.manpower.com
55 www.manpower.se
56 Timeout 04/00
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Företaget har cirka 40 procent av den svenska marknaden och de främsta

konkurrenterna är Proffice, Poolia och Olsten. Detta gör Manpower till

Sveriges tredje snabbast växande utlandsägda företag57. Under år 2000

ökade Manpower omsättningen med 62 procent till 2,89 miljarder. Förutom

att öppna 21 nya kontor i Sverige startade företaget bland annat

rekryteringssajten manpower.se i september år 2000. Idag är denna sajt

Sveriges största privata rekryteringssajt sett till antal platsannonser.58

Företaget har ersatt sin affärsidé med en mission. Detta för att den tidigare

affärsidén inriktade sig på Manpowers förhållande till kunderna. Eftersom

företaget arbetar med mer än att förse företag med rätt kompetens är idag

Manpowers mission ”att bidra till ett bättre samhälle för människor och

företag genom att erbjuda kompetensförsörjning och personlig utveckling.

Snabbare, enklare och med högre kvalitet än någon annan”.59

3.4.2 Fyra verksamhetsområden

Företaget erbjuder tjänster inom fyra verksamhetsområden;

personaluthyrning, rekrytering, karriärändring och outsourcing. Ett av

företagets viktigaste verksamhetsområde är att finna kompetent personal

som hyrs ut till kundföretag60. Personaluthyrningen svarar för ungefär 80

procent av verksamheten61. Manpower hjälper kundföretag med rekrytering

genom att antingen söka från egna register, sköta hela

                                          
57 Timeout 01/01
58 www.manpower.se nr 1
59 Timeout 04/00
60 Manpowers tjänster
61 www.manpower.se, 010319
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rekryteringsprocessen (utforma kravspecifikation, annons och göra urval),

eller bara delar därav (intervjuer, tester eller referenstagning)62. Manpower

är idag Sveriges största rekryteringsföretag och genomförde under år 2000

cirka 2500 rekryteringsuppdrag63.

Manpowers verksamhet karriärändring innebär att Manpower hjälper sina

kunder vid övertalighet som uppkommer vid exempelvis fusioner och

omstruktureringar. Genom att tillsammans med kunden stötta kundens

medarbetare och hjälpa dem med rådgivning, handledning och träning kan

dessa personer finna nya plattformar som kan detta leda till en ny

yrkeskarriär. Outsourcing, entreprenader, innebär att Manpower tar över

delar i företags verksamhet. Genom att dessa företag kan lägga

stödfunktioner på entreprenad ger det de bland annat möjligheten att

koncentrera sig på kärnverksamheten och frigöra interna resurser.64

3.4.3 Lön och garantier

Anställda på Manpower är garanterade lön även om det blir ett uppehåll

mellan två uppdrag. Garantilönen uppgår till 85 procent av de senaste tre

månadernas genomsnittslön65. Företaget ger även kunden tre garantier;

avbeställningsgaranti, nöjd-kund-garanti och klart-jobb-garanti. Kunden

kan avboka en beställning fram till dagen innan uppdragets början utan att

behöva betala något. Kunden behöver inte heller betala om denne inte är

                                          
62 Manpowers tjänster
63 www.manpower.se nr 2
64 Manpowers tjänster
65 Logistik & Teknik – avtalsinformation
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nöjd med Manpowers insats. Kunden har också en garanti som innebär att

denne kan avbryta eller förlänga ett uppdrag om det behövs.66

3.4.4 Manpower i Norrköping

Manpower öppnade kontor i Norrköping oktober år 2000.

Affärsområdeschef i Norrköping är Sigge Bilaj. Företaget har idag cirka 60

anställda. Målet är att före år 2002 vara 250 anställda. Manpower

Norrköping kommer att fokusera på kontor, ekonomi, lager och industri

samt callcenter.67 Personerna som kommer att ingå i vår undersökning

tillhör de områden som Manpower benämner logistik/teknik och kontor.

Logistik/teknik består mestadels av uppdrag inom industrin; exempelvis

lager, montering och riggning. Kontor består av allt ifrån kundtjänst och

reception till ekonomiuppdrag. Även medarbetare till högre poster,

exempelvis ekonomichefer, hyrs ut.

                                          
66 Sommarbemanning
67 Timeout 04/00
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4 Kända befintliga teorier

Vi har för avsikt att i detta kapitel skapa oss en bild över kända, redan

befintliga, teorier gällande hur individens förhållande till sitt arbete och

organisationen påverkar dennes motivation och arbetstillfredsställelse.

Teorierna kommer sedan att mynna ut i en egen modell som presenteras i

kapitel 5 ”Trivselfaktormodellen”.

.

Inledning

Vetenskapligt
förhållningssätt och metod

Personaluthyrning

Kända befintliga teorier

Trivselfaktormodellen

Vår undersökning

Analys

Slutsats
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4.1 Inledning

”Set me anything to do as a task, and it is inconceivable to desire I have to

do something else.”

-George Bernad Shaw

Källa: Robbins, S., 1982, s.276

Verbet ”motivera” kommer från det latinska ordet ”movere” som betyder

sätta i rörelse. Motivation kan definieras som en inre psykologisk process

hos individen som skapar en drivkraft som får oss att handla, och som ger

handlingen riktning, upprätthåller och förstärker den.68

Det är just med avstamp i motivationsteorier som de flesta redan befintliga

teorier om trivsel har sin grund. För att själva kunna bidra med något inom

arbetstrivselforskningen anser vi det vara av stor relevans att studera och

redogöra för de vanligaste teorierna inom det så viktiga

motivationsområdet.

Motivation är förknippat med individer - inte grupper och organisationer69.

Man kan exempelvis inte påstå att Manpower i Norrköping som företag är

motiverade att göra ett bra jobb utan det är den enskilda medarbetaren på

Manpower som kan vara motiverad till detta. Motivation är däremot inte ett

personlighetsdrag som vissa människor har och andra inte: motivation

uppstår interaktivt mellan individen och situationen.

                                          
68 Jacobsen, & Thorsvik, 1998
69 Abrahamsson & Andersen, 1996
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Det är vanligt att man delar upp motivationsteorierna i olika grupper efter

vad de lägger tyngdvikten på. De teorier vi kommer att fokusera på i detta

kapitel är behovsteori och förväntansteori med tyngdpunkt på den

förstnämnda. Dessa teorier är mycket välkända i organisationsteorietiska

sammanhang och har således både blivit både rosade och risade. Vi

kommer därför att ta upp en del av denna kritik i samband med vår

redogörelse för teorierna.

För att få andra infallsvinklar än just de rent motivationsteoretiska vad det

gäller trivsel på arbetsplatsen har vi även berört teorier som har med bland

annat arbetstillfredsställelse, arbetsengagemang samt arbetsförnyelse att

göra. Dessa teorier har, som ovan initierats, förmodligen indirekt påverkats

en hel del av motivationsteorin. Trots detta anser vi att de kommit med en

hel del ”nya” intressanta bidrag som kan hjälpa oss ytterliggare i vårt eget

modellbyggande.

Efter att ha studerat och redogjort för en del av de redan befintliga teorierna

inom områden som har med trivsel att göra har vi för avsikt att själva

komma upp med en modell som speglar hur vi ser på trivselfaktorer i

arbetslivet. Vi kommer att utvärdera de redan befintliga bidragen och

plocka ut det vi anser vara styrkorna i relevanta teorier. Detta kommer

sedan mynna ut i vår egen syn på trivselns betydelse för företaget både

internt och externt. Vår syn kommer att illustreras i en egen modell vilken

vi kommer att presentera i kapitel 5 ”Trivselfaktormodellen”. Modellen

kommer vi sedan att testa empiriskt på vårt fallföretag Manpower i

Norrköping. Modellen kommer även att utvecklas utifrån empirin.
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Vi har i detta kapitel även tagit upp studier och teorier som kan hjälpa oss

att öka vår förståelse för den arbetssituation de anställda på vårt fallföretag

befinner sig i.

4.2 Behovsteori

Behovsteorin intog en central ställning inom motivationsteorin fram till

1960-talet och bygger på ett antagande om att mänskligt beteende kan ledas

tillbaka till inre fysiologiska behov.70 De behovsteorier som vi nedan

kommer att ta upp är Maslow, McClelland samt Alderfer.

4.2.1 Maslow

Den förmodligen mest kända behovsteorin utvecklades av Abraham

Maslow under mitten av 1950-talet. För att illustrera hur han såg på

människan och motivation ställde han upp en hierarki bestående av fem

behov; fysiska behov, trygghetsbehov, behov av kärlek och gemenskap,

statusbehov och självförverkligandebehov.71

De fysiska behoven befinner sig lägst ned i hierarkin. Dessa behov brukar

även kallas primära behov och består av exempelvis hunger, sömn och

andra kroppsliga behov. Om de fysiska behoven inte är tillfredställda kan

människan inte överleva. När dessa behov är uppfyllda strävar människan

efter att nå den andra nivån i hierarkin - trygghetsbehoven.

                                          
70 Jacobsen & Thorsvik, 1998
71 Robbins, 1982
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Med trygghetsbehov menar Maslow exempelvis behov av att känna sig

trygg i sin tillvaro och att inte känna rädsla för att ens psykiska eller fysiska

hälsa är i fara.

Den tredje nivån i behovshierarkin består av sociala behov. Människan har

behov av att känna vänskap, tillhörighet och att accepteras av andra och det

är, enligt Maslow, oftast bristande tillfredsställelse av dessa behov som

leder till missanpassning i samhället.

Som fjärde nivå kommer status och prestigebehoven. Denna nivå omfattar

exempelvis självrespekt, kunskap och självförtroende. Maslow betonar att

dessa behov både innefattar att få erkännande av andra samt att individen

värdesätter och värderar sig själv och sina prestationer högt. Är den fjärde

behovsnivån tillfredställd finns det bara ett steg till att gå –

självförverkligande.72

Figur 3. Maslows behovshierarki. Källa: Egen bearbetning av Robbins, S. 1984, s.276.

Med självförverkligande menar Maslow behovet att fullt utnyttja sina egna

resurser, och på så sätt uppnå allt hon vill med sitt liv. Dessa behov kan

variera från person till person. Hos någon kan det bestå i att bli en duktig

                                          
72 Dessler, 1980
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chef och hos någon annan en önskan om att bli fotbollsproffs eller

konstnär. Dock är det enligt Maslow ytterst få som uppnår den sista

behovsnivån till fullo då förutsättningarna för självförverkligande för de

flesta av oss bara existerar i begränsad grad73.

Maslow menar, som pilen i figuren ovan försöker illustrera, att i och med

var och en av dessa behovsnivåer blir tillfredställda är näst kommande nivå

aktuell. När en behovsnivå är tillfredställd motiverar den alltså inte längre

utan människan måste söka sig till nästa nivå i hierarkin. Att poängtera är

dock att Maslow anser att behovsnivåerna överlappar varandra och att en

behovsnivå inte behöver vara tillfredställd fullt ut innan en annan nivå kan

bli aktuell. Han menar även att behoven kan vara av olika hög grad.

Exempelvis kan behovet av prestige och status vara så dominerande att det

går ut över tillfredsställandet av både fysiologiska och sociala behov.74

Maslow delar upp dessa fem behov i högre och lägre nivåer. Fysiska och

trygghetsbehov benämner han som lägre behov medan de tre övriga är

högre behov. Anledningen till denna uppdelning är att de högre behoven

tillfredställs internt (inombords) medan de lägre behoven tillfredställs

externt (exempelvis i from av lön, social miljö etc.) .75

En svaghet i Maslows teori är att den inte är empiriskt grundad. Även om

många ledare säger sig känna och se detta i sitt dagliga arbete har Maslows

teori ändå kritiserats för att vara för oklar och vagt formulerad. Diverse

studier har heller inte alltid stött hans teori. Exempelvis har man funnit

                                          
73 Jacobsen, & Thorsvik, 1998
74 Jacobsen & Thorsvik, 1998
75 Robbins, 1982
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mycket lite belägg för att behovsnivåerna skulle vara strukturerade och

organiserade så som Maslow förespråkade, eller att en tillfredsställd

behovsnivå leder till den nästa högre nivån.76

Man bör dock ha i åtanke att Maslow var en klinisk psykolog och att det

inte var hans avsikt att teorin skulle användas till att motivera människor i

arbetslivet. Trots detta har teorin ändå varit mycket viktig för

organisationslitteraturen. Maslow har fått oss att uppmärksamma att alla

människor har skilda behov och måste därmed behandlas olika för att

främja motivation. Han har även lärt oss att själva arbetsuppgifterna kan ge

individen en hög grad av tillfredsställelse såvida hon har en viss frihet och

inflytande i sina åtaganden. Dessutom pekar teorin på hur viktiga

möjligheterna till självförverkligande kan vara för motivationen. Om

förutsättningarna på arbetsplatsen är sådana att individen kan utveckla sig

som person, i sin strävan efter självförverkligande, kan detta främja

individuell kreativitet i arbetet.77

4.2.2 McClelland

En annan känd behovsteoretiker är David McClelland. McClelland menar

att det finns tre stora, relevanta behov i arbetssituationer; prestationsbehov,

tillhörighetsbehov och maktbehov. Teorin går ut på att de tre behoven är

inlärda i varierande grad och är ett resultat av individuell livserfarenhet.78

McClelland betonar effekten av hur föräldrar och skola behandlar barnen

under uppväxten. Exempelvis stärks prestationsbehovet i samhällen där

                                          
76 Robbins, 2000
77 Jacobsen. & Thorsvik, 1998
78 Abrahamsson & Andersen, 1996
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utbildningssystemet lägger stor vikt vid individuell inlärning och personlig

utveckling. Även familjens förväntningar och krav på barnen får effekt på

individens angelägenhet om att prestera. Prestationsbehovet kan därför

variera väsentligt mellan olika samhällskikt.79

McClelland utvecklade sina tre behov till begrepp; prestations-,

samhörighets- och maktbehovet. Med andra ord definierade och

konkretiserade han dem så att de skulle bli mätbara. Viktigt att påpeka är

att McClelland inte hävdar att dessa tre skulle vara människans enda behov

utan att de är speciellt relevanta att studera då man vill förklara frågor som

rör individers beteenden i arbetslivet.

Prestationsbehovet mäter viljan att prestera något. Människor med ett stort

prestationsbehov har en vilja att prestera sitt yttersta utan att ställa en

eventuell belöning i första hand. Lönen är snarare ett incitament för att

prestera bra.80 En drivkraft att göra saker bättre innebär ofta att man måste

göra saker på ett annorlunda sätt än man tidigare gjort. Därför menar

McClelland att dessa människor ofta är mycket kreativa. Han menar även

att dessa människor har en viss benägenhet att dras till situationer där de

måste ta personligt ansvar. De ställer upp krävande men realistiska mål för

sig själva och sin prestation. De sätter resultatet främst och bryr sig inte

lika mycket om hur de uppfattas av sina kollegor. Personer med stort

prestationsbehov vill dock ha snabb och konkret feedback på sin prestation,

men inte en utvärdering av sin personlighet. De är trots allt rädda för att

misslyckas med sin prestation och försöker undgå onödiga risker.

                                          
79 Jacobsen & Thorsvik, 1998
80 Mullins, 1989
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Samhörighetsbehovet grundar sig i att människan har ett behov av vara

tillsammans med andra. Personer med ett stort samhörighetsbehov tenderar

att undvika konflikter eftersom de är oerhört måna om vad andra tycker om

dem. De agerar ofta efter hur de tror att de andra skulle uppskatta att de

gjorde. Dessa personer är känslomässigt engagerade och önskar etablera,

bibehålla och återvinna nära och ömsesidig vänskap. Detta behov är extra

intressant om man ska studera gruppnormer och sociala relationer.

Maktbehovet innebär att en person är i behov av att påverka och kontrollera

andra. En person med ett stort maktbehov värnar om sitt rykte eller

försöker besegra andra människor. De dras till situationer där de kan vinna

status och prestige. Personer med ett stort maktbehov söker sig ofta till

ledande personer samt är duktiga på att kommunicera med andra

människor.81

En person kan antingen visa alla tre behoven öppet eller dölja dem. Varje

enskild individ har dessa behov i olika hög grad men det är ett som är

dominerande och motiverar i en viss situation. Med detta menar

McClelland att då en person ställs för en uppgift är det ett av dessa behov

som kommer att motivera honom/henne att utföra uppgiften. Skulle inte

något av behoven finnas tar sig individen inte an uppgiften. Även om

McClelland hävdar att det dominerande behovet varierar från person till

person och är situationsbetingat, så anser han att behoven har med

personlighetsdrag att göra.

                                          
81 Robbins, 2001
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I och med att behoven är inlärda och kan förändras på relativt kort tid är de

intressanta när man ska förklara beteenden i arbetslivet. McClellands

forskning ger därför stöd åt hypotesen att behoven kan ökas genom

speciella träningsprogram. McClelland tar alltså hänsyn till andra aspekter

än en persons förmågor, anlag, färdigheter och kunskap. Vad människan

presterar beror alltså även på personen i frågas prestationsbehov. Detta ger

utrymmer till att personer med ett lågt prestationsbehov skulle kunna höja

detta och därmed förbättra sina prestationer. En skillnad från Maslows teori

är därmed att McClelland inte koncentrerar på hur behov ska tillfredställas

utan hur de tillägnas och utvecklas.82

Även McClelland har blivit kritiserad för sin teori. Kritik som har

framkommit är exempelvis att prestationsbehoven är starkt kulturberoende,

vilket inte McClelland behandlar. Annan kritik som har riktats mot teorin

är att studien är fokuserad på män och att den inte visar på om resultatet

gäller detsamma för kvinnor.83

4.2.3 Alderfer

Clayton Alderfer menar att det är mer realistiskt att ha tre andra behov i

centrum för sin analys. Alderfer talar om; existensbehov, behov av

förbindelser samt behov av att växa. Det är dessa behov som ligger till

grund för hans välkända ERG-teori (Existence needs, Relatedness needs

och Growth needs).84

                                          
82 Abrahamsson & Andersen, 1996
83 Abrahamsson & Andersen, 1996
84 Huczynski & Buchanan, 2001
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Existensbehovet omfattar individens fysiologiska behov och

säkerhetsbehov. Dessa behov är relaterade till överlevnad och fysiskt

välbefinnande och kan i stort sett likställas vid Maslows fysiologiska

behov.

Behov av förbindelser innebär exempelvis behov av kärlek och tillhörighet.

Denna behovskategori innefattar, liksom Maslows tredje steg i hierarkin -

sociala behov, det viktiga i att ha social samhörighet med andra människor.

Behov av att växa har många likheter med Maslows femte nivå i hierarkin,

självförverkligande behov. Alderfer menar att behov av att växa har att

göra med att individen har ett behov av utveckla sin personlighet. Det är

alltså inte fråga om att växa i centimeter eller tum utan det är fråga om

betydligt mer svårdefinierbara begrepp.85

I ERG-teorin kan alla dessa tre behov existera på en och samma gång.

Alderfer menar alltså inte att det finns en hierarki i samma bemärkelse som

Maslow hävdar, det vill säga att vi hela tiden strävar efter att arbeta oss upp

i hierarkin. Istället anser Alderfer att det är lämpligt att lägga till något som

han benämner som ”regressionshypotes”. Med detta menas att om vi skulle

möta frustrerande motstånd i vårt försök att uppnå ett ”högre” behov faller

vi ned till en lägre kategori behov.86

Det finns alltså en möjlighet att röra sig både ”uppåt” och ”nedåt” mellan

behoven. Dessutom behöver inte ett behov vara tillfredställt innan ett annat

                                          
85 Abrahamsson & Andersen, 1996
86 Huczynski & Buchanan, 2001
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kan komma att bli centralt. Alderfer menar heller inte att det är bristande

tillfredställelse inom en behovsnivå som aktiverar andra behov. Skillnaden

mellan behovsnivåerna är inte lika starka som Maslows. Alderfer är dock

enig med Maslow om att otillfredsställda behov leder till att individen

motiveras samt att när ett lägre behov är tillfredställt blir det även mindre

viktigt i motivationssynpunkt. Alderfer menar att individuella skillnader

vad det gäller behov beror på att olika individer har kommit olika långt i

livet vad det gäller exempelvis utvecklingsnivåer och livserfarenheter.87

Givetvis har även Alderfer blivit kritiserad för sin teori. Liksom de andra

behovsteorierna anses den av vissa vara vagt formulerad. Teorin har dock

fått betydligt större stöd av forskning inom motivation. Alderfers ERG-

teori har även använts som utgångspunkt för att reda på hur mycket av de

olika behoven en grupp anställda har vid en viss tidpunkt.88

4.2.4 Samband mellan de olika behovsteorierna

Även om vi har tagit upp en hel del som skiljer de tre olika

behovsteoretikerna Maslow, McClelland och Alderfer åt finns det även en

hel del likheter. Inte minst i deras sätt att dela upp behoven i nivåer eller

grupper. Vi anser att det är bra att försöka måla upp en bild av hur de tre

behovsteoretikernas ”behovsbegrepp” står i förhållande till varandra. När vi

studerar befintlig litteratur finner vi att Jacobsen & Thorsvik redan försökt

kartlägga detta med utgångspunkt från Schein, 1980. Nedan presenterar vi

denna figur med vissa tillägg och förändringar från vår sida.

                                          
87 Abrahamsson & Andersen, 1996
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Figur 4. Jämförelse mellan de olika behovsteorierna. Källa: Egen bearbetning av

Jacobsen, D. & Thorsvik, J. 1998, s. 230.

Givetvis är detta en förenkling av sambandet mellan de tre teorierna.

Pilarna i figuren ovan visar på att vi anser att McClellands ”behov av att

växa” samt Alderfers ”prestationsbehov” ligger i gränslandet mellan

Maslows fjärde och femte nivå. Var man är villig att placera dessa behov

anser vi mycket beror på vilken litteratur man läser samt på vilket sätt man

tolkar de olika teoretikerna.

4.2.5 Vår åsikt

En viktig anledning till att vi tagit upp dessa tre behovsteorierna är att de

kan användas som instrument för att förklara tillfredställelse. Med andra

ord ska de hjälpa oss att förstå varför människor trivs eller inte på sin

arbetsplats. Mycket tyder på att otillfredsställda behov leder till vantrivsel.

Maslow Alderfer McClelland

(1943 och 1954) (1972) (1966)

5. Självförverkligande

4. Behov av status och prestige Behov av att växa Prestationer

3. Sociala behov   Behov av förbindelser Tillhörighet

2. Trygghetsbehov   Makt

materiella/interpersonella

1. Fysiologiska behov Existensbehov
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Även om det finns de som anser att stark tillfredställelse inte leder till en

bättre prestation då man redan är ”nöjd” med sin tillvaro, anser vi att

tillfredställelse och därmed trivsel är en positiv följd av att individen

uppnår ett resultat. Detta resultat anser vi måste gå i linje med vad personen

värdesätter samt att individen i fråga samtidigt uppfyller så många

behovsnivåer (oavsett vilken av de tre behovsteoretikerna vi hänvisar till)

som möjligt genom sitt arbete. Eftersom vi finner behovsteorierna så

intressanta kommer vi att i vår egen modell ta avstamp utifrån dessa.

4.3 Vantrivsel

Organisationsteoretiker som levde under den första halvan av 1900-talet

såsom de som stod för taylorism och fordism menade att det endast var

lönen som motiverade människan till att arbeta. Under den tiden var den

allmänna uppfattningen att trivsel och vantrivsel berodde på organisering,

mänskliga förhållanden och belöning. Om man bara förbättrade den av

dessa faktorer som arbetarna inte var nöjda med skulle de bli ”nöjda”. Med

tiden började dock motivationsteoretiker intressera sig för andra faktorer

som kunde ha inflytande på motivationen i arbetet. Aspekter som

organisationens formella struktur och individens arbetsuppgifter fann

grund.89

                                          
89 Jacobsen, & Thorsvik, 1998
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4.3.1 Herzberg

Ett av de mest inflytande bidragen vad det gäller trivsel på arbetsplatsen

kom från Fredrick Herzberg. Herzbergs teori har haft Maslow som nyttig

grund i sin studie. Inte minst Maslows fjärde och femte behovsnivåer, det

vill säga sociala behov respektive behov av självförverkligande, har här

haft en central roll i utformandet av Herzbergs så kallade tvåfaktorteori.

Herzberg tvåfaktorteori (även kallad motivation-hygien teori) bygger på

Herzbergs övertygelse om att individens relation till arbete är vital och att

dennes attityd gentemot arbete mycket väl kan leda till framgång eller

misslyckande.90 Därför undersökte Herzberg frågan ”Vad är det människor

vill ha ut av sitt arbete?”. Han gick  ut och bad 203 ingenjörer och

ekonomer i Pittsburgh att, så detaljerat som möjligt, beskriva sådant som de

menade hade varit starkt positiva upplevelser och starkt negativa

upplevelser i sitt arbete. Därefter analyserades och kategoriserades

svaren.91

Med denna undersökning som grund drog han slutsatsen att de svar som

personerna i studien hade angett som orsak till att de mådde bra var helt

annorlunda än de som de hade angett att de mådde dåligt. Det var alltså inte

så att något som de benämnde som positivt var något som de sedan

benämnde som negativt om det inte existerade. Herzberg menar att

motsatsen till tillfredställelse är otillfredsställelse, och motsatsen till

                                          
90 Robbins, 2000
91 Huczynski  & Buchanan, 2001
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vantrivsel är icke vantrivsel. Dessa två motsatspar är i sin tur oberoende av

varandra.92

Undersökningen visade att det som ansågs som positivt ofta var saker som

hade med personen själv att göra medan negativa aspekter oftast ansågs ha

externa faktorer som orsak. 93 När de intervjuade ansåg sig som nöjda

beskrev de förhållandena som var relaterade till själva arbetsuppgiften. Det

som gjorde de anställda missnöjda var istället kopplat till sådant som hade

med förhållandena kring arbetsuppgiften att göra och inte något som hade

att göra med själva arbetsuppgiften som sådan, exempelvis arbetsmiljön.

Med ledning av detta kallar Herzberg de förhållanden som främjade

tillfredsställelse i arbetet ”motivationsfaktorer” och de som är knutna till

omgivningen och verkade vara viktiga för att förebygga vantrivsel för

”hygienfaktorer.94

De faktorer som enligt Herzberg rapporterades som motivationsfaktorer

respektive hygienfaktorer har vi angett i figuren nedan;

                                          
92 Robbins, 2000
93 Robbins, 1982
94 Jacobsen & Thorsvik, 1998
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Figur 5. Herzbergs tvåfaktorteori. Källa: Egen bearbetning av Abrahamsson, B. &

Andersen, J. 1996, s.149-150.

HYGIENFAKTORERMOTIVATIONSFAKTORER

Prestationer

(tillfredsställelse i att genomföra ett

arbete, att lösa problem, att se resultat)

Erkännande

(för väl utfört arbete i motsats till en

generell känsla av att ha blivit pris-

satt)

Arbetet i sig självt

(intressant, varierat, skapande och

dylikt)

Ansvar

(kontroll över sin egen arbetssituation,

att åta sig ansvaret

för hur andra utfört arbetet)

Befordran

(konkreta tillfällen då man blivit

tilldelad högre formell status i

organisationen)

Växt

(inlärning av nya färdigheter

med större befordrings-

möjligheter för vidare tillväxt)

Organisationens politik och adm.

(i dess helhet)

Ledaren

(om han/hon har yrkeskompetens, är

rättvis, villig att lära ut och delegera)

Arbetsförhållandena

(rent fysiska arbetsförhållanden),)

Mellanmänskliga förhållanden

(förhållandet mellan kollegor och

mellan ledare och underordnade)

Ekonomisk ersättning

(lön och andra ekonomiska belöningar)

Status

(inte främst formell status, utan

statussymboler)

Trygghet i arbetet

(objektiva tecken på trygghet som

tjänstetid, att företaget är solitt, m.m.)

Privatlivet

(påverkas t ex av problem i hemmet)
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Motivationsfaktorerna skapar trivsel om de existerar men inte vantrivsel

om de inte finns. Hygienfaktorerna kan skapa vantrivsel om de inte

föreligger men skapar inte trivsel om de existerar. Om man exempelvis har

goda arbetsförhållanden behöver detta inte innebära att man trivs men om

man inte har det kommer man att vantrivas. Varierande och intressanta

arbetsuppgifter ger de anställda tillfredställelse medan en avsaknad av det

leder till otillfredsställelse – men dock behöver detta inte innebära

vantrivsel. Därför menar Herzberg att om de faktorer i arbetet som bidrar

till missnöje tas bort blir inte de anställda nödvändigtvis motiverade, utan

känner sig bara mindre missnöjda.95

Exempel på detta är att de anställda inte kommer motiveras av en ljus och

bullerfri arbetsplats då de tar den för given. Om de anställda är vana att få

löneförhöjning varje gång de gör något bra och plötsligt inte får det blir de

istället missnöjda. Om en person blir befordrad känner denne sig mer

motiverad men om han/hon inte blir befordrad behöver han/hon

nödvändigtvis inte bli missnöjd. Ju mer nöjd en anställd är med ett visst

förhållande på arbetsplatsen desto mer mån om detta kommer han/hon

givetvis att bli. 96

Herzberg menar alltså att det enbart är motivationsfaktorerna som kan

påverka hur positivt inställda de anställda är till sitt arbete. Motivationen

måste enligt Hertzberg komma inifrån personen själv och kan inte skapas

genom exempelvis arbetsmiljö eller andra externa faktorer. En

tillfredställelse av ett behov, det vill säga om en motivationsfaktor

                                          
95 Jacobsen & Thorsvik, 1998
96 Robbins, 1991
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existerar, leder detta till ett ännu större behov av detta. Har man exempelvis

utfört en prestation leder detta till en önskan att prestera ännu bättre.

Herzberg har blivit både risad och rosad för sin teori. Den negativa kritiken

av hans teori brukar bestå i fem punkter;97

1) Förfaringssättet som Herzberg använde är begränsad. Detta eftersom

individer har en viss tendens att ”skylla” på externa faktorer när de

misslyckas och kreditera sig själva då de lyckas.

2) Reliabiliteten i Hertzberg undersökning kan ifrågasättas. De som

värderar svaren måste tolka uppgifterna som lämnas och kan därmed

förvrida resultatet genom att tolka lika svar olika.

3) Ingen allmängiltig åtgärd för tillfredställelse kom fram. En person som

ogillar en del av sitt arbete kanske ändå finner arbetet acceptabelt.

4) Teorin är inkonsistent med tidigare forskning. Tvåfaktorteorin ignorerar

situationsvariabler.

5) Herzberg förutsätter ett samband mellan tillfredställelse och

produktivitet men studien rörde enbart tillfredställelse. Om studien ska

hålla måste man tro att det finns ett starkt samband mellan

tillfredställelse och produktivitet.

4.3.2 Vår åsikt

Vi anser att Hertzbergs uppdelning i hygien- och motivationsfaktorer är

intressant. Vi sympatiserar dock inte med Herzberg i hans resonemang

kring att det är enbart skulle vara motivationsfaktorerna som kan påverka

                                          
97 Robbins, 2000
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hur positivt inställda de anställda är till sitt arbete. Vi anser snarare att det

är vilka behov som en individ värderar högst som kommer att inverka på

detta. En person som enbart arbetar för att tillfredställa sina primära behov

kommer att vara positivt inställd till sin anställning om han/hon får dessa

behov tillfredställda genom sitt arbete. Vi anser att en person kan vara

motiverad att arbeta trots att personen ifråga inte får ta del av

motivationsfaktorerna. Medarbetaren kan exempelvis vara inriktad på att

arbetet är till för att tillfredställa han/hennes primära behov. I privatlivet

kanske istället självförverkigande är det som personen prioriterar högst.

Om anställningen gör att det möjligt för han/henne att i sitt privatliv kunna

förverkliga sig själv anser vi att personen kan trivas och vara motiverad på

sin arbetsplats.

4.4 Förväntansteori

Förväntansteori studerar vad som är orsaken till stora prestationer. Det är

fråga om en motivationsprocess där man även tar hänsyn till samspelet

mellan individen, situationen och omgivningen. Förväntningsteorin är en

de mest accepterade motivationsteorierna mycket tack vare sin breda

ansats. 98

4.4.1 Vroom

Enligt Victor H. Vroom är motivation en funktion av förväntan,

instrumentallitet och valens. Annorlunda uttryckt anser Vroom att en

                                          
98 Abrhamsson, & Andersen, 1995



Trivselfaktormodellen

66

individs motivation beror på förväntan om att ett visst beteende ska leda till

visst resultat som personen anser vara önskvärt och sätter värde på. Vi

redogör nedan för vad Vroom egentligen menar med de tre begreppen

förväntan, instrumentallitet och valens.99

Förväntan hänförs till hur stor man upplever sannolikheten att handlandet

kommer att nå resultat. Om man inte tror att arbetsinsatsen kommer att leda

till ett resultat saknar man helt förväntan.

Med instrumentallitet menar Vroom individens uppfattning om

sannolikheten för att insatsen resulterar i vissa bestämda resultat, positiva

eller negativa. Om en person tror att han/hon kommer att få beröm om

denne utför något, visar personen hög instrumentallitet.

Valens används för att beskriva styrkan i en persons önskan att uppnå ett

visst utfall. Valens kan i förväntansteorin vara både positiv eller negativ

och dessutom omkring noll. Om det är fråga om positiv valens önskar

individen i fråga uppnå resultatet. Vid negativ valens är det tvärtom, det

vill säga önskan är att inte uppnå resultatet. Är det fråga om en valens kring

noll är individen helt enkelt likgiltig till resultatet.100

                                          
99 Jacobsen & Thorsvik, 1998
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Vrooms teori sammanfattas ofta i formeln nedan:

Figur 6. Vrooms förväntningsteori. Källa: Huczynski, A. & Buchanan, D. 2001, s. 249.

Motivationskraften (F=force) att arbeta hårdare är produkten och inte

summan av de tre variablerna Valens (V) Instrumentallitet (I) och

Förväntan (E=expectancy). Om någon av de tre variablerna skulle vara noll

kommer detta leda till att även produkten blir noll, det vill säga

motivationskraften kommer att vara noll.

Vad är då effekten av ett lågt V, I eller E-värde? Vi kan förklara detta

genom att ta oss själva och denna uppsats som exempel. Effekten av ett lågt

”V-värde” kan förklaras av att om vi inte brydde oss om vilket betyg vi

skulle få på denna uppsats skulle vi inte vara motiverade att lägga ned tid

och hårt arbete på att göra den bra. Effekten av ett lågt ”I-värde” kan i detta

exempel vara om vi var av uppfattningen att betyget på denna uppsats i alla

fall inte skulle leda till att vi fick ett bra jobb eller dylikt skulle vi inte

heller vara motiverade att arbeta hårt med uppsatsen. Ett lågt ”E-värde”

skulle kunna förklaras av att om vi inte trodde att hårt och tidskrävande

arbete skulle leda oss fram till en bra uppsats skulle vi heller inte vara

motiverade att kämpa på så idogt. Det är alltså endast när alla de tre

variablerna i ekvationen är positiva som vår motivationskraft kommer att

vara positiv. Dock kan beteende leda till flera olika resultat. Exempelvis

kan hårt arbete inverka på arbetsprestationen och den sociala

samhörigheten. För att ta hänsyn till alla dessa möjliga utfall brukar den

kompletta ekvationen betecknas som:

F = V * I * E
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Figur 7. Vrooms mer kompletta ekvation. Huczynski, A. & Buchanan, D. 2001, s. 249.

Σ står för den grekiska beteckningen sigma och betyder att man ska lägga

ihop alla värden inom parentesen. Det kan endast bli ett E-värde för

sannolikheten att hårt arbete leder till en hög prestation. Däremot kan det

bli fler olika I-värden, ett för varje uppskattat resultat, beträffande

sannolikheten att de kommer att uppnås.

Denna teori har varit relativt skonad från negativ kritik. Vissa har dock

hävdat att den skulle vara för komplicerad att använda då man ska mäta en

individs motivation. Andra hävdar att den inte är överrensstämmande med

verkligheten då den människor ofta inte kan relatera belöningen till deras

ansträngningar.101

4.4.2 Vår åsikt

Det vi anser vara spännande i denna teori och som vi har tagit till oss i

byggandet av vår egen modell är resonemanget om att en person går in i ett

arbete med ett visst syfte. Vi anser att anledningen till att man tog

anställning på ett specifikt företag borde spela en stor roll vad det gäller

vilken inställning man har till arbetet ifråga. Två personer med helt olika

avsikt med sin anställning, en som bara vill tjäna pengar och en som arbetar

för att den tycker att det är så fruktansvärt intressant, kan bägge ha en

                                          
101 Robbins, 1991

F = Σ (V * I * E)
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positiv inställning till arbetet - om företaget ger dem möjlighet att uppfylla

det som var deras syfte med anställningen.

4.5 Studier i arbetstillfredsställelse

Även om ekonomisk belöning ligger närmast till hands som svar på frågan

varför vi arbetar, vill flertalet av oss, som vi tidigare insinuerat, även ha ett

arbete för att det fyller andra funktioner. Arbetet ger människan upplevelser

som är viktiga för denne och leder förhoppningsvis till både arbetsglädje

och välbefinnande. Mycket talar för att det psykologiska och sociala utbytet

av arbetet är lika viktigt som de pengar det genererar.102

Begreppet arbetstillfredsställelse, eller arbetsglädje som det också

benämns, brukar kopplas till hur väl man trivs med det arbete man utför.

Det råder ett allmänt antagande, som dock inte fastställts empiriskt, att

arbetstillfredsställelse leder till bättre prestationer.103

                                          
102 Dahlgren & Dahlgren, 1981
103 Jacobsen & Thorsvik, 1998
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4.5.1 Enbom

Det finns flera undersökningar gjorda på detta område. Ingalill Enbom har,

utifrån vad hennes studie visade, rangordnat vad som är viktigast för att

människor ska känna arbetsglädje104.

Figur 8. Rangordning över vad som är viktigast för att människor ska känna

arbetsglädje. Källa: Enbom, I. 1992, s. 128-131.

                                          
104 Enbom, 1992

1. Trevligt umgänge med arbetskamraterna.

2. Bra och stimulerande arbetsmiljö.

3. Roliga arbetsuppgifter.

4. Självständigt arbete. Att veta att resultatet inte ska kontrolleras efteråt.

5. En bra chef. Kunnig, intelligent, stödjande, öppen och trygg.

6. Kontakt med andra människor.

7. Flexibilitet. Att få möjligheten att byta ex arbetsuppgifter någon gång.

8. Flextid.

9. Kort restid mellan hemmet och arbetet.

10. Få delta i en grupp.

11. Få just den tjänst man vill ha.

12. Få ta del av ny teknik får många känna sig betydelsefulla och mer

motiverade.

13. Pausgymnastik.

14. Vidareutbildning.

15. Bli uppskattad och få beröm när man gjort något bra.

16. Bra lön.

17. Samarbete. Att hjälpa och få hjälp av andra medarbetare

18. Fart och fläkt. Förändringar, utmaningar och stimulans önskas.

19. Meningsfullt arbete. Att få känna att arbetet betyder något.

20. Jobbrotation.
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4.5.2 UngdomsBarometern

En relativt ny undersökning, kallad UngdomsBaromtern 97/98, visar att

ungdomar i åldern 16-25 anser att bra arbetskamrater, intressanta och

utvecklande uppgifter samt möjligheter att prova egna idéer och ta egna

initiativ är viktigt i ett arbete. Samtidigt som ett utåtriktat arbete med

kontakt med människor är betydelsefullt anser ungdomar att en trygg och

säker anställning och en bra löneutveckling är viktigt.105

4.5.3 Arbetsliv och hälsa

En annan undersökning visar att mångparten av dagens yrkesverksamma

föredrar en fast anställning framför tidsbegränsade anställningar och

projektanställningar. I resultatet av undersökningen konstaterades att 75

procent av de fast anställda, som inte arbetade i sitt önskvärda yrke,

föredrar att arbeta kvar i nuvarande anställning framför att byta till

tillfälliga anställningar.106

4.5.2 Vår åsikt

Vi anser att studierna ger oss en vidare syn vad det gäller arbetsglädje Vi

anser att det som var av störst intresse att notera i Enboms sammanställning

är att en bra lön och ett meningsfullt arbete kommer långt ner på listan.

Enbom menar att arbetsglädjen skapas genom arbetsuppgifterna i samspel

med bland annat arbetsmiljön och arbetskamraterna vilket vi sympatiserar

                                          
105 Personal och kompetens i förändring, 1999
106 Arbetsliv och hälsa, 1995
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med. UngdomsBarometern stödjer resonemanget ytterligare och visar även

att detta är giltigt även för ungdomar. Arbetsliv och hälsas undersökning är

intressant att notera i och med att vårt fallföretag Manpower i Norrköpings

anställda har något annorlunda arbetssituation där de hyrs ut på kortvariga

uppdrag.

4.6 Arbetsengagemang

Engagemang (commitment) förknippas ofta med motivation och visar hur

mycket individen identifierar sig med organisationen, dess värderingar och

mål. Vissa personer tolkar begreppet som att individen har internaliserat

organisationens värderingar107. Arbetsengagemang kan också utgöra en

vilja att lägga ner stor möda i företaget. Begreppet karaktäriseras av en

stark vilja att få ha kvar sitt medlemskap i organisationen. När

arbetsengagemang definieras på detta sätt innebär det att engagemanget

sträcker sig bortom en passiv lojalitet till företaget.108

Arbetsengagemang skiljer sig från arbetstillfredsställelse på så sätt att

arbetsengagemang visar en mer generell attityd till organisationen som

helhet. Arbetstillfredsställelse visar en persons inställning till ett arbete.

Begreppen skiljer också sig åt genom att engagemanget antas vara mer

stabilt än arbetstillfredsställelsen över en längre tidsperiod. Tiden har också

betydelse för begreppens utveckling. Engagemang i arbetet är en process

som utvecklas sakta men stadigt när att den anställde reflekterar över

                                          
107 Jacobsen & Thorsvik, 1998
108 Steers & Porter, 1983
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relationen med arbetsgivaren. Tillfredsställelse i arbetet är mer en reaktion

till specifika aspekter i arbetsmiljön, till exempel lön eller övervakning.109

Det har varit svårt att empiriskt bevisa att engagemang leder till

prestation110. Det är dock ett generellt antagande som råder i vårt samhälle.

4.6.1 Steers & Porter

Steers & Porter111 föreslår ett samband mellan engagemang och motivation

på så sätt att den anställde är mer motiverad att medverka till

organisationens måluppfyllelse ju mer arbetsengagemang denne känner.

Författarna har visat på ett starkt samband mellan ökad mognad hos den

anställde och ökat arbetsengagemang. De har även fått bevis för att

anställda med mycket arbetsengagemang inte är lika benägna att lämna

företaget, med andra ord leder arbetsengagemang till minskad

personalomsättning enligt Steers & Porter.

4.6.2 Vår åsikt

Vi finner teorin om arbetsengagemang mycket intressant i och med att vårt

fallföretag Manpower i Norrköping bedriver en sådan verksamhet att de,

enligt oss, borde ligga i riskzonen vad det gäller att skapa och behålla en

gemensam företagsidentitet. Eftersom medarbetarna inte arbetar

tillsammans på ett och samma företag finns risk att problem föreligger vad

                                          
109 Steers & Porter, 1983
110 se t ex: Jacobsen & Thorsvik, 1998, Steers & Porter, 1983
111 Steers & Porter, 1983



Trivselfaktormodellen

74

det gäller att få sina anställda lojala gentemot både Manpower och

kundföretaget.

4.7 Arbetsförnyelse

Arbetsförnyelse (job design) är ett samlingsnamn för de metoder

arbetsgivare använder sig av för att alternera de anställdas arbete. Syftet

med arbetsförnyelse är att öka medarbetarnas arbetstillfredsställelse och

produktivitet.112

Sett ur företagets perspektiv finns det tre vägar att följa för att förbättra

möjligheterna till höjd företagskompetens. Företaget kan identifiera och

välja ut de personer som passar bäst in i organisationen. Det kan också

identifiera de individer som kan formas så att de passar in i framtiden.

Detta sker till exempel med hjälp av utbildning. Företaget har också

möjligheten att påverka den miljö och de förutsättningar i vilka

medarbetarna skall passa in.113

4.7.4 Arbetskaraktäristikmodellen

Arbetskaraktäristikmodellen (job characteristics model) är en utveckling av

tankarna kring arbetsberikning vilket ingår som ett begrepp i

arbetsförnyelse. Denna mer moderna teori försöker visa vilka situationer

och vilka individer som arbetsförnyelse är mest effektivt på.114 Hackman &

                                          
112 Kreitner, Kinicki et al. 1999
113 Schein, 1980
114 Kreitner, Kinicki et al. 1999
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Oldham115 har varit två centrala personer i utvecklandet av

arbetskaraktäristikmodellen. Författarna har försökt determinera hur ett

arbete ska struktureras så att den anställde upplever en arbetsmotivation

och trivsel som orsakas av äkta inre positiva känslor istället för externa

faktorer, exempelvis lön och medarbetare. Arbetsmotivation beskriver vad

det är som gör att vi arbetar och begreppet måste ses i relation till arbetets

innehåll, upplägg och organisation116.

Fem kärnfaktorer återfinns i varierande grad i alla arbeten;

� Resursutnyttjandet av individen, det vill säga i den utsträckning

arbetsuppgifterna tar i anspråk ett brett spektra av individens

färdigheter.

� Arbetsuppgiftens identitet. I vilken utsträckning medarbetaren

fullgör ett arbete i motsats till enbart en del därav samt har kunskap

om arbetsinsatsens roll i helheten.

� Arbetets betydelse för människor inom och utanför organisationen.

Att medarbetaren vet att kunden har meningsfull användning av

arbetsinsatsen.

� Självständighet i arbetet, det vill säga graden av frihet och

självständighet att planera arbetet och arbetsmetoder.

                                          
115 Kreitner, Kinicki et al., 1999
116 Dahlgren & Dahlgren, 1981
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� Återföring av information. Att medarbetaren får klara besked om

arbetsinsatser samt personligt erkännande för utfört arbete.117

Figur 9. Arbetskaraktäristikmodellen. Källa: Hackman, R. & Oldham, G., 1980, s. 90.

Kärnfaktorerna påverkar de inre kritiska variablerna i modellen;

meningsfullt arbete, ansvar för arbetets utfall samt kännedom om arbetets

resultat.

                                          
117 Hackman & Oldham, 1980
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De tre först nämnda kärnfaktorerna determinerar den upplevda meningen i

arbetet. Det är viktigt att medarbetaren känner att arbetet är meningsfullt

och värt den möda denne lägger ner i arbetet. Den fjärde kärnfaktorn,

graden av självständighet i arbetet, påverkar medarbetarens upplevda

ansvar för arbetets utfall. Den femte kärnfaktorn, återföring av information,

har inverkan på medarbetarens bedömning av hans/hennes prestationer är

tillräckliga eller inte.

Graden av självständighet och återföring av information är variabler som

klassificeras som särskilt viktiga för den anställdes arbetsmotivation118.

Om de tre inre kritiska variablerna är uppfyllda påverkar de i sin tur

resultatet, det vill säga de genererar inre arbetsmotivation,

arbetstillfredsställelse och ihärdighet hos den anställde119. De skapar också

förutsättningar för hög kvalitet på utförda arbeten och leder till låg frånvaro

och liten personalomsättning120. Om någon av de tre inre kritiska

variablerna däremot inte är uppfylld reducerar det motivationen hos

medarbetaren121.

Det finns dock faktorer som påverkar förhållandet mellan kärnfaktorerna

och resultatet. Anställda kommer enligt modellen att vara mer positivt

inställda till sitt arbete om de har kunskap och färdigheter att utföra arbetet,

ett stort utvecklingsbehov och om de är nöjda med de externa faktorerna

(se ovan) än om de inte har dessa attribut och är tillfredställda med de

                                          
118 Dahlgren & Dahlgren, 1981
119 Kreitner, Kinicki et al., 1999
120 Dahlgren & Dahlgren, 1981
121 Kreitner, Kinicki et al., 1999
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externa faktorerna.122 En anställd med exempelvis ett stort

utvecklingsbehov kommer att få större inre motivation från kärnfaktorerna

och denne kommer därmed känna trivsel och en arbetstillfredsställelse att

prestera ett jobb med hög kvalitet.

4.7.5 Vår åsikt

Även om vi anser att denna modell är något svår att förstå anser vi den ha

en hel del viktiga poänger. Kolumnen längst till höger i modellen är det

som vi anser vara modellens styrka. Här redogörs för vilka fördelar ett

företag får om de lyckas uppfylla de tre inre kritiska variablerna. Vi anser

att det är viktigt att företaget tydligt ser vad de åtgärder man har för avsikt

genomföra kommer att generera för fördelar. Om inte konkreta fördelar

redovisas är det lätt att företaget enbart ser de kostnader som åtgärderna

kommer att medföra.

4.7.5 Vårt eget bidrag

Det är, som inledningsvis nämnts, de teorier som vi redogjort för i detta

kapitel som ligger till grund för vårt eget bidrag som presenteras i det

kommande kapitlet ”Trivselfaktormodellen”.

                                          
122 Hackman & Oldham, 1980
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5 Trivselfaktormodellen

I detta kapitel presenterar vi den modell som vi själva utvecklat med

utgångspunkt i den redan befintliga teori som vi redogjort i föregående

kapitel. Modellen har modifierats under arbetets gång eftersom även vår

empiri gett oss ett värdefullt bidrag till Trivselfaktormodellen.

Inledning

Vetenskapligt
förhållningssätt och metod

Personaluthyrning

Kända befintliga teorier

Trivselfaktormodellen

Vår undersökning

Analys

Slutsats
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Inledning 5.1

Utifrån de teorier som presenterats i föregående kapitel har vi utarbetat en

egen modell vilken vi valt att kalla ”Trivselfaktormodellen”. Samtidigt som

egna idéer presenteras kan modellen ses vara byggd på vad vi anser vara

det bästa i de modeller vi i föregående kapitel presenterat. Vår modell

speglar även vår egen anpassning och tolkning av teorierna till uppsatsens

syfte. Vi har prövat och utvecklat teorin under arbetes gång genom de

reflektioner vi erhållit i intervjuerna. Vi har på detta sätt utvecklat, vad vi

anser vara, en hållbar ansats till hur trivsel kan bibehållas och utvecklas i

en organisation samt hur vetskapen om de företagsspecifika faktorerna kan

ge fördelar för företaget både internt och externt.

Modellen bygger på att företaget ska ta reda på samt gruppera in de

anställda, utifrån deras behov. Detta ger företaget en bild av vilken ”typ av

anställda” man har och hur stor del av företagets medarbetare som har

liknande mål med sin anställning. Vetskapen om detta underlättar för

företaget när det ska vidta åtgärder för sina medarbetare. Företaget får mer

nöjda medarbetare vilket i sin tur får positiva konsekvenser för företaget

både internt och externt. Kunskapen om medarbetarnas behov leder även

till att företaget kan utröna vad de ska satsa på i sin externa marknadsföring

gentemot potentiella medarbetare.
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Figur 10. Trivselfaktormodellen.
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5.2 Utgångspunkt

Modellen tar sin utgångspunkt i frågan varför en person arbetar på ett

specifikt företag. Givetvis kan det finnas åtskilliga svar på båda denna

fråga. Vi anser dock frågan vara en lämplig grund för att kategorisera in

personerna i två grupper; personer som försöker tillfredställa sina basbehov

(B) alternativt personer som söker självförverkligande (S).

5.2.1 Steg 1

Kategoriseringen in i de olika grupperna, som är det första steget i

modellen, görs som ovan nämnts utifrån frågan varför en person arbetar på

ett specifikt företag. Då denna fråga kan innehålla så mycket har vi valt att

bryta ned den i sex delfrågor;

Figur 11. Delfrågor i kategoriseringen.

Givetvis kan en person tillhöra en kategori mer eller mindre starkt och det

är få människor som renodlat är det ena eller det andra. Dock anser vi att de

flesta människor kan kategoriseras in i en av grupperna. Nedan illustrerar

• Hade medarbetaren andra alternativ till arbete när han/hon sökte sig till företaget?

• Valde medarbetaren företaget aktivt?

• Vilken kännedom hade medarbetaren om företaget innan denne började sin

anställning?

• Vad var avgörande för att medarbetaren tog jobbet?

• Vad vill medarbetaren främst ha ut av sin anställning?

• Skulle medarbetaren välja anställning på ett annat företag om tillfälle gavs och i så

fall varför?



Trivselfaktormodellen

83

vi genom ett exempel, två stycken idealpersoner, det vill säga två

medarbetare som är renodlat placerbara, enligt ovanstående frågeställning –

Idealperson 1 och 2. I och med detta utvecklas även hur vi resonerar kring

begreppen basbehov och självförverkligande.

Idealperson 1 - Medarbetare i basbehovsgruppen: Denna person sökte

förmodligen sig till företaget på grund av att denne behövde ha sina

grundläggande behov tillfredställda. Han/hon sökte sig helt enkelt till

arbetsplatsen för att kunna få en inkomst för att försörja och livnära sig

själv och eventuell familj. Personen har antagligen inte aktivt valt företaget

på grund av denne finner det intressant och utvecklande utan för att det var

en lämplig källa till att uppfylla sina mer primära behov. Det är även detta

som är personens huvudsyfte med anställningen. Medarbetaren kan

exempelvis ha tagit arbete hos företaget för att alternativet var att gå

arbetslös. Personen skulle lika gärna kunna arbeta på ett annat företag som

kunde uppfylla dennes primära behov. Vår definition på basbehov sträcker

sig dock en aning längre än att enbart handla om pengar. Till basbehoven

inräknar vi även de behov som i behovsteorin räknas som grundläggande.

Det vill säga här finns även behov som exempelvis social samhörighet med

i beräkningen. En person som tillhör basbehovsgruppen kan alltså rent

teorietiskt vara ekonomiskt oberoende men ändå ha ett behov av att arbeta

för att få de sociala behoven tillfredställda.

Idealperson 2 – Medarbetare i självförverkligandegruppen: Denna person

tillhör troligtvis den del av de anställda som aktivt sökt sig till företaget för

att tillfredställda behov av ”högre rang”. Personen kan exempelvis ha sökt

arbete hos företaget för att han/hon tror sig komma kunna utvecklas som

individ, få mer erfarenhet eller ansvar. Det är även denna personliga
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utveckling som är huvudsyftet med medarbetarens anställning. Detta

resonemang går i princip att likställas med behovsteoriernas övre skikt.

Många medarbetare i denna grupp kommer förmodligen från ett annat

arbete men har valt att söka sig till företaget för att de tror att de kan hjälpa

dem att uppfylla sina ”högre” behov. Möjligt är givetvis att dessa personer

även kommer direkt från en utbildning. Personen skulle inte ta ett arbete

som skulle ge henne/honom mer ekonomisk trygghet eller social

samhörighet istället för sin nuvarande anställning om det parasiterade på

självförverkligande behovet i någon bemärkelse.

Givetvis är denna indelning en generalisering. Att generalisera är dock

nödvändigt för att få en överblick om personerna i fråga och slutligen

kunna bilda sig en hyfsad bild av den så kallade verkligheten. Värt att

klargöra är att vi söker efter den främsta anledningen till att personen

arbetar på företaget. En person som hamnar i basbehovsgruppen kan

givetvis ha behov som kan klassas som självförverkligande behov men

detta är inte den primära orsaken till anställningen. Likadant gäller för de

personer som hamnar i gruppen med behov av självförverkligande som

främsta anledning. Dessa individer har givetvis också behov av exempelvis

inkomst och samhörighet men det var inte främst därför de sökt och

befinner sig till det specifika företaget.

De personer som, av en eller annan anledning, inte kan delas in i någon av

de två kategorierna hamnar under ”övriga” (Ö) i modellen. Dessa personer

faller i viss mån utanför ramen på modellen på så sätt att de faktorer som

leder till arbetstillfredsställelse inte analyseras. Tänkbara anledningar till att

placera in en person i denna post kan exempelvis vara att respondenten ger

motsägande svar eller inte har arbetat tillräckligt länge på företaget för att
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ha skaffat sig en tillfredsställande uppfattning för att svara frågorna. Posten

”övriga” fungerar således som en slags ”slasktratt”.

En mycket viktig aspekt, som vi inte nog kan understryka, är att

medarbetarna delas in utifrån varför de arbetar på ett specifikt företag. Det

är alltså inte en fråga om hur personen i fråga är på alla områden.

Exempelvis kan en person som hamnar i basbehovsgruppen vara mer åt

självförverkligande hållet privat men ser inte sitt arbete som ett medel för

att tillfredsställa detta behov.

5.2.2 Steg 2

I den andra delen av analysen redogörs för de trivselfaktorer ”B” och ”S”

har. Med trivselfaktorer menar vi de positiva och negativa aspekter som

medarbetarna uppger att en anställning på Manpower har. De negativa

aspekterna skulle kunna uttryckas som ”icke-trivselfaktorer” och de

positiva aspekterna ”trivselfaktorer” men vi har, för enkelhets skull, valt

benämningen trivselfaktorer som samlingsbegrepp för de faktorer som

påverkar den anställdas trivsel – både positivt och negativt.

Om de positiva aspekterna är uppfyllda och de negativa faktorer som finns

inte skuggar dessa i någon högre utsträckning trivs de anställda. Är de

positiva aspekterna inte uppfyllda, eller om de negativa överväger det

positiva aspekterna, kommer personerna i fråga inte att trivas. Givetvis kan

en person som trivs på företaget uppge negativa aspekter med sin

anställning men ändå trivas. Skulle dessa negativa aspekter åtgärdas så

kommer en medarbetare som redan trivs, trivas ännu bättre.
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Därefter analyseras huruvida trivselfaktorerna är homogena inom

grupperna, samt om faktorerna är heterogena grupperna emellan.

Resultatet av steg två i modellen kan även visa att de positiva respektive de

negativa faktorerna inte skiljer sig nämnvärt mellan de olika grupperna och

att de anställda därmed kan ses som en relativt homogen grupp i detta

avseende. Givetvis är det även möjligt att vissa gemensamma

trivselfaktorer framkommer och andra skiljer sig radikalt åt mellan de olika

grupperna.

De är viktigt att klargöra att det är faktorer som påverkar trivseln som

behandlas i denna del. Båda grupperna kan bestå av personer som trivs och

personer som inte trivs på företaget. Det är alltså inte så att den ena av

grupperna består av nöjda medarbetare och den andra av missnöjda. Det är

heller inte så att vi anser att det är viktigare att den ena eller andra gruppen

trivs utan snarare att det behövs olika saker för att få dem att trivas.

5.2.3 Steg 3

När företaget har kommit så långt att de kunnat specificera vad det är de

anställda önskar har det nått en bra bit. Det är först genom denna

medvetenhet som företaget kan börja fundera på hur de kan rätta till

eventuella brister vilket är steg tre i modellen. Det är här eventuella

åtgärder ska diskuteras.

Att göra en undersökning över de anställdas behov ger företaget en bild av

vilken ”typ av anställda” man har. Detta kan med fördel jämföras med den

”typ av anställa” företaget vill ha. Har företaget exempelvis en stor del av
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sina medarbetare i basbehovsgruppen, och anser att det är den typ av

anställda man vill ha, bör företaget satsa på att förbättra det som dessa

anställda anser vara av störst vikt. Består företaget av anställda från båda

grupperna, och det är denna konstellation som önskas, bör företaget

överväga om de har möjlighet att öka trivseln för båda dessa grupper på

något sätt. Är detta inte möjligt får företaget överväga vilken grupp som är

i störst behov av en åtgärd och därmed satsa på denna åtgärd först.

Det kan hända att det finns orsaker till att de anställda inte trivs som

företaget inte kan göra någonting åt, eller som skulle vara så kostsamt för

företaget att åtgärda så det inte skulle vara lönsamt. Detta skulle

exempelvis kunna var om en uthyrningsanställd i ett bemanningsföretag

inte trivs med att hyras ut till olika arbetsplatser. Eftersom detta är kärnan i

denna verksamhet är förmodligen det enda alternativet att den anställda får

söka sig till en annan bransch. Att lägga ned resurser på andra saker som i

vilket fall som helst inte skulle få denne anställda att trivas är således

bortkastade pengar för företaget. De negativa aspekterna som den anställda

ser i att vara uthyrd övervinner alla positiva aspekter som företaget kan

tänkas erbjuda.

Om företaget åtgärdar det som upplevdes negativt bland medarbetarna samt

bibehåller och ytterligare förbättrar det som ansågs som positivt kommer

detta att gynna företaget – både internt och externt.

Internt i den bemärkelse att företaget via sina åtgärder kan öka

arbetstillfredsställelsen bland medarbetarna. Detta kommer exempelvis att

få låg frånvaro, förbättrad kvalitet och låg personalomsättning till följd.
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Motivationsnivån på arbetsplatsen kommer förmodligen att höjas vilket

kommer att leda till att företaget blir en mer attraktiv arbetsplats.

Resonemanget leder oss in på de externa fördelarna. Eftersom åtgärderna

resulterar i att medarbetarna upplever sin arbetssituation som positiv får

detta även externa fördelar. En nöjd anställd som talar gott om sitt arbete är

god PR för företaget. Detta kan i sin tur leda till att företaget får fler

arbetssökande, vilket är en nödvändig och god grund till att minska

rekryteringsproblematiken.

Företaget får genom studien av sina befintliga anställda lära sig vad de ska

locka med i sin externa marknadsföring gentemot potentiella

arbetssökande. De anställda ha ju en gång sökt sig till företaget och borde

därför vara en mycket intressant källa för företaget när de ska utveckla nya

kampanjer och finna nya medarbetare.

Genom att företaget fastställt vilken ”typ av anställda” man har och vilken

”typ av anställda” man vill ha, får även företaget vetskap om vad de bör

satsa på i sin marknadsföring gentemot potentiella medarbetare. Vill

företaget satsa på att rekrytera personer som skulle kunna placeras in i

exempelvis självförverkligandegruppen bör de locka med de saker som

denna grupp på företaget ansåg som positivt. Mycket beror med andra ord

på vad företaget vill bestå av för folk internt samt ge för bild externt.

Men vill inte alla företag bestå av medarbetare  som är ”den typ av

anställda” som tillhör självförverkligandegruppen? Dessa personer söker

hela tiden nya sätt att utveckla sig själva och vill förmodligen hellre bli

tilldelade mer ansvar än att få löneförhöjning. I detta resonemang är det
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viktigt att inte förglömma att de anställda i självförverkligandegruppen kan

vara relativt krävande som arbetstagare på andra plan. I vissa lägen kanske

det kostar mer än det smakar att ha ”denna typ av anställda” på sitt företag

– exempelvis om inte arbetsuppgifterna kräver att medarbetarna ska besitta

dessa behov.

Att pilen mellan internt och externt i modellen är dubbelriktad beror på att

vi anser att åtgärder internt även leder till externa fördelar, vilket vi ovan

nämnt. De externa fördelarna bidrar i sin tur till positiva aspekter internt.

Exempelvis kan extern nyrekrytering leda till att företaget blomstrar

internt.
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6 Vår undersökning

I detta kapitel kommer vi att återge en sammanfattning av våra intervjuer

med de anställda på Manpower i Norrköping. Avsikten är att läsaren ska

kunna skapa sig en överskådlig bild av respondenternas svar.

Inledning

Vetenskapligt
förhållningssätt och metod

Personaluthyrning

Kända befintliga teorier

Trivselfaktormodellen

Vår undersökning

Analys

Slutsats
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6.1 Inledning

Av de 20 personer som vi kontaktade kunde vi genomföra 17 stycken

intervjuer. Vi anser att samtalen var mycket givande och gav oss en bra

grund för vidare analys. Eftersom vi lovat de intervjuade anonymitet

nämner vi inga namn på respondenterna. Av samma anledning presenterar

vi inte vårt material så att ett svar kan kopplas till en särskild individ.

I detta kapitel presenterar vi en sammanfattning av de svar vi erhållit i

intervjuerna. Detta för att läsaren ska kunna skapa sig en överskådlig bild

av vårt intervjumaterial. Är läsaren intresserad av att studera vad de

enskilda individerna har svarat hänvisar vi till bilaga 2 där vi redogör för

samtliga 17 intervjuer. Viktigt att påpeka är att vi även i bilagan utelämnar

personuppgifter och kallar respondenterna Medarbetar A – Q.
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6.2 Ålder och kön

Digram 5. Könsfördelning bland de intervjuade.

Av de intervjuade är nio stycken kvinnor och åtta stycken män.

Diagram 6. Åldersfördelning bland de intervjuade.

Den äldsta vi intervjuade är 37 år medan den yngsta är 20 år. Hälften av de

intervjuade är 24-25 år. Nio stycken är 25 år eller yngre medan fyra

stycken är 26 till 30 år. Fyra stycken är över 30 år. Medelåldern i vår studie

är 27,5 år.
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6.3 Vilket område medarbetarna tillhör

Diagram 7. Inom vilket område medarbetarna är uthyrda

Sju av de 17 medarbetarna hyrs ut inom området logistik/teknik vilket

mestadels består av uppdrag inom industrin. 10 stycken av medarbetarna

hyrs ut inom området kontor vilket betsår av exempelvis kundtjänst, växel

och ekonomiuppdrag.
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6.4 Hur lång tid medarbetarna har varit anställda på

Manpower

Diagram 8. Hur länge de svarande har varit anställda på Manpower

De som har arbetat på Manpower längre än sex månader har tidigare

tillhört ett annat Manpowerkontor än det i Norrköping. Bland

respondenterna har det främst rört sig om kontoret i Linköping men ett fåtal

har även arbetat för Manpower i Stockholm. Den som har arbetat längst tid

på Manpower av de svarande har varit anställd i tre år medan den som

arbetat kortast tid endast arbetat för företaget i fem veckor. Medeltalet för

medarbetarnas anställningstid i vår undersökning ligger runt ett år.

6.5 Hur medarbetarna kom i kontakt med Manpower

Fem av de svarande kom i kontakt med Manpower efter att en kompis eller

livskamrat, som själv arbetar eller har arbetat i företaget, rekommenderat

organisationen. Fyra personer blev kontaktade av Manpower efter att de

anmält sig på Arbetsförmedlingen eller sökt en fast tjänst på ett

Hur länge har Du varit anställd på 
Manpower?
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Manpowerkontor. Av de 17 intervjuade var det två stycken som hittade en

platsannons genom Arbetsförmedlingen och själva sökte tjänsten. Två

personer fick anställning med hjälp av Manpowers hemsida. Resterande

anställda såg skyltar på stan, ringde bara upp företaget eller var tvungna att

gå via Manpower för att få den tjänsten de ville ha.

6.6 Vad medarbetarna gjort tidigare

Fem stycken av de intervjuade var arbetslösa precis innan de började arbeta

för Manpower. Nästan alla fem hade tidigare varit yrkesverksamma och

exempel på arbeten de haft är; taxichaufför, möbelchaufför och

restaurangmedarbetare. Fyra personer studerade precis före anställningen.

Av dessa fyra hade två personer tidigare arbetat för andra företag innan de

började studera, medan två personer började sin anställning vid Manpower

utan någon arbetslivserfarenhet. Åtta av de 17 personer vi intervjuade kom

från anställningar i andra företag. De hade bland annat jobbat som konsult,

ekonomiansvarig, försäljare, kock och medarbetare på andra mindre

uthyrningsföretag. Över hälften av de svarande har, som ovan nämnts,

någon gång tidigare arbetet för ett annat Manpowerkontor än i Norrköping.

6.7 Medarbetarnas kännedom om Manpower

På frågan om vilken kännedom de anställda hade om Manpower innan de

började på företaget svarar de flesta att de visste mycket lite. Ett vanligt

svar på denna fråga är att de vid början av sin anställning inte visste mer än

vad TV-reklamen om ”Nisse från Manpower” hade att förtälja. Ett fåtal

respondenter nämner att de hade en viss kännedom om företaget innan de
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sökte sig dit. Denna vetskap uppger de ha fått genom kompisar som arbetar

eller har arbetat för Manpower. Endast två stycken av de intervjuade svarar

att de hade god kännedom om Manpower före anställningen. Dessa två

personer hade själva aktivt tagit del av information rörande företaget.

6.8 Vad som var avgörande för att medarbetarna tog

arbete på Manpower

Två av 17 medarbetare uppger att de aktivt valde Manpower som

arbetsgivare bland flera alternativ. Tre personer hade valet att stanna kvar

hos sin tidigare arbetsgivare eller att byta till Manpower. Åtta personer

hade inget annat alternativ när de erbjöds anställning vid Manpower. De

flesta av dessa personer uppger att de skulle blivit, eller fortsatt att vara,

arbetslösa om de inte hade anställts av Manpower. Vidare är det fyra

intervjuade som uppger att de inte kollade upp andra alternativ eftersom de

snabbt ville ha jobb.

Det är flera skiftande svar på vad som var avgörande för att den anställde

tog jobbet på Manpower. De två personer som aktivt valde Manpower som

arbetsgivare menar att företaget är intressant och utvecklande. Bland de tre

intervjuade som valde mellan sitt gamla arbete och Manpower uppger en

person att Manpowers trevliga personalchef i Linköping var skälet till bytet

av arbetsplats. De två andra bytte arbetsgivare utan någon speciell

anledning. De åtta personer som inte hade något annat alternativ till

anställningen menar att de tog arbetet för att anställningen verkade bra, det

var den snabbaste vägen till anställning och för att kunna planera

framtiden. Några medarbetare säger att det avgörande är att det kundföretag

som man är uthyrd till ligger nära hemmet, att personalen på Manpower är
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trevlig och att kompisar rekommenderat företaget. Många av

respondenterna uppger även att de tog anställningen för att helt enkelt

slippa vara arbetslös. De fyra personer som snabbt behövde arbete och

därför inte vände sig till någon annan arbetsgivare än Manpower, uppger

att det var just snabbheten att få ett uppdrag som var den avgörande

anledningen till varför de tog anställning. De behövde ett arbete och

Manpowers erbjudande gjorde att de inte behövde vända sig till fler

arbetsgivare. En av dessa fyra personer uppger även att han/hon behövde

öka sin arbetstid och därför tog det ”snabba” erbjudandet Manpower erbjöd

honom/henne.

6.9 Vad arbetet fyller för funktion i medarbetarnas liv

Diagram 9. Arbetets funktion i medarbetarnas liv

Hela 14 av 17 personer uppger att arbetet fyller funktionen som

inkomstkälla i deras liv. Det bör dock noteras att merparten av dessa

personer även uppger andra funktioner som arbetet fyller. Resterande tre

personer nämner inte att arbetet fungerar som en inkomstkälla utan tog
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förmodligen denna faktor för given. Av de 14 personerna är det fem

stycken som uppger att arbetet endast är en inkomstkälla. Kommentarer i

likhet med ”jag har arbetet för pengarnas skull” förekommer bland dessa

personer. Fyra personer uppger att arbetet fyller funktionen att skapa

trivsel. Tre stycken medarbetare menar att arbetet fyller funktionen av att

vara utvecklande. En medarbetare ger följande svar på frågan vad arbetet

fyller för funktion i hans/hennes liv; ”Som inkomstkälla. Man måste arbeta

för att tjäna sitt uppehälle. Givetvis är det också viktigt att man trivs och får

utvecklas”. Andra kommentarer som medarbetarna uppger är att arbetet ger

möjlighet ”att planera sitt liv” för att exempelvis kunna köpa hus och åka

på semester samt att arbetet ger möjlighet till att träffa andra människor.

6.10 Hur medarbetarnas drömjobb ser ut

Fyra av de anställda uppger att de inte har något drömjobb. Några menar att

man trivs på ett drömjobb, har hög lön och bra arbetstider. Någon säger att

drömjobbet ska vara ”kul” medan en säger ”varierande” och en tredje

”utvecklande”. Två personer menar att drömjobbet ”är något helt annat än

vad personen gör idag” medan någon säger att ”drömjobbet är att bara sitta

och tjäna en massa pengar”. Ett fåtal personer svarar ett konkret yrke som

de drömmer att arbeta med. De flesta av dessa personer, med något

undantag, tror dock inte att de i framtiden kommer att arbeta med sitt

drömyrke.
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6.11 Vad medarbetarna anser vara positivt med

anställningen

Eftersom denna fråga, likt flera andra frågor, ställdes utan att ge

respondenten några alternativ, uppkom fler olika svar. Nedan redogör vi för

samtliga svar på denna fråga. Detta eftersom vi anser dessa aspekter vara

av stor vikt för kommande analys. Därefter följer en redogörelse för de tre

vanligast förekommande svaren på frågan om vad som är positivt med

anställningen på Manpower.

 Figur 12. Positiva aspekter med att arbeta för Manpower i Norrköping

Positivt med anställningen

• Möjlighet att planera sitt liv
• Trygghet och kontinuitet
• Interna aktiviteter
• Arbetskamraterna på kundföretaget
• Inkörsport för annat arbete
• Slipper leta arbete själv
• Socialt arbete
• Kontorspersonalen på Manpower bryr sig
• Mycket fritid
• ”Vettiga arbeten” erbjuds
• Omväxlande
• Kontorspersonalen är lyhörda
• Meritgivande/

arbetslivserfarenhet
• Mycket utvecklande
• Flexibelt
• Lönen och garantilönen
• Perioden mellan uppdragen
• Anställningsformen
• Intressant
• Möjlighet att utbilda sig
• Ökad kunskap leder till bättre lön
• Uthyrningsverksamheten fungerar bra
• Ger kontakter
• Trevliga medarbetare på Manpower
• ”En möjlighet att prova på”
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De tre vanligast förekommande svaren på frågan om vad som var positivt

med anställningen på Manpower inom ramen för följande påståenden;

- Anställningen på Manpower ger mig en inkomst så jag kan försörja mig.

- Jag får chans träffa många olika människor.

- Uppdragen är omväxlande och utvecklande.

Är läsaren intresserad av mer detaljerad information, eller vill veta exakt

hur många som sagt vad, hänvisar vi till intervjumaterialet i Bilaga 2.

6.11.1 Interna aktiviteter

På den direkta fråga om hur medarbetarna upplever de interna aktiviteterna

fick vi mestadels positiva svar. Med ledning av detta har vi lagt interna

aktiviteter som en underrubrik till positiva aspekter även om detta inte var

ett vanligt svar på den öppna frågan om vad som var positivt med

anställningen. Nedan illustrerar vi vad medarbetarna hade för åsikter vad de

gäller de interna aktiviteterna;
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Diagram 10. Vad medarbetarna anser om de interna aktiviteterna.

De flesta (åtta personer) vill ha fler interna aktiviteter. Sex stycken

medarbetare anser att det är bra som det är i dagsläget och två stycken har

ingen åsikt i frågan. Ett fåtal anger att de inte brukar deltaga i de interna

aktiviteterna och att detta oftast beror på brist av tid. Dessa personer anser

dock inte att det borde vara färre interna aktiviteter utan att det är lagom -

vissa vill till och med ha fler så att de kan få möjlighet att finna en tid

någon gång då det passar dem.

Ett förslag på en, för Manpower i Norrköping, ny intern aktivitet som

uppges av en av medarbetarna är att anordna sportaktiviteter för de

anställda.
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6.12 Vad medarbetarna anser vara negativt med

anställningen

Även på denna fråga uppkom fler olika svar. Nedan redogör vi för samtliga

svar på denna fråga. Därefter följer en redogörelse för de tre vanligast

förekommande svaren på frågan om vad som är negativt med anställningen

på Manpower.

Figur 13. Negativa aspekter med att arbeta för Manpower i Norrköping

Negativt med anställningen

• Låg lön /lönegarantin
• Dåliga förmåner
• Bristande information och kommunikation
• Kombinationen av Manpowermedarbetare på  kundföretaget
• Anställningsprocessen
• För korta uppdrag
• Krångliga tidsrapporter
• Måste ”tjata”
• Ej stabilt företag
• Perioden mellan uppdragen
• ”Vi och dem – känsla”
• Oro för om man inte ska trivas på nästa jobb
• Vem tillhör man - Manpower eller kundföretaget?
• Oro för att bli av med uppdraget
• Att behöva flytta runt
• Kontorspersonalen lyckas inte alltid hjälpa till
• Bristande kontakt med kontorspersonalen
• Många medarbetare per PA
• Att ej få flytta runt, fastnat hos kund
• Kontorspersonalen ej lyhörd
• Kontorspersonalen försöker ej hjälpa till
• Kontorspersonalen visar sig ej mycket på kundföretagen
• ”Småproblem” på grund av att kontoret är nytt
• Arbetsuppgifterna ej spännande
• Kontoret tar ej tillvara på förslag från anställda
• Tråkigt att bli av med uppdraget om man trivs
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De tre vanligast förekommande svaren på frågan om vad som var negativt

med anställningen på Manpower faller inom ramen för följande

påståenden;

- Jag känner mig otrygg i min anställning.

- Kommunikationen och informationen fungerar inte på ett

tillfredställande sätt inom företaget.

- Jag känner mig splittrad över vilket företag jag tillhör (Manpower eller

kundföretaget?).

6.12.1 Vad medarbetarna skulle förbättra om de vore chef på

Manpower

På frågan vad medarbetarna skulle förbättra om de vore chef på Manpower

i Norrköping är det fyra personer som uppger att de inte vet vad de skulle

förbättra. En medarbetare uppger att allt är bra och att denne inte skulle

förbättra något.

Fem stycken medarbetare kommenterar att de skulle öka kontakten mellan

PA (personaladministratör) och anställda eller förbättra informationen på

något sätt. En anställd säger ”jag skulle hålla kontakten bättre med tanke på

att man inte ses så ofta”. En annan medarbetare säger ”sparka folk på

kontoret som bara tänker på sig själv och deras position”. Han/hon skulle

istället anställa folk som ”månar om de anställda”. Medarbetaren skulle

också lägga ner tid på att informera de anställda och säger ”genom att

exempelvis ett informationsblad kunde man presentera nya anställda på

Norrköpingskontoret, nyheter och så vidare. Även information om

Manpower i stort kunde förekomma. Detta skulle förhindra ryktesspridning



Trivselfaktormodellen

104

bland de anställda”. En annan anställd menar att denne bättre skulle

informera medarbetarna om vilka regler som gäller för

bemanningsanställda. En introduktionsvecka för nyanställda föreslår en

annan medarbetare. Han/hon säger ”det kan annars bli en identitetskris,

man vet inte vem man jobbar för”.

Två personer uppger att de skulle ändra lönen för de anställda om de vore

chef. En av dessa personer skulle införa månadslön och om detta inte är

möjligt skulle han/hon ”höja garantilönen för de som arbetat under en

längre tid och är lojala mot Manpower”. Den andre medarbetaren skulle ”se

till att alla medarbetare är nöjda med lönen”. En annan anställd skulle ändra

själva löneunderlaget om denne vore chef. Han/hon säger ”i alla fall för

dem som är på långa uppdrag. Det är tröttsamt och jobbigt att fylla i samma

siffror varje gång. Det är anställningsnummer, uppdragsnummer. Varje

gång jag går på rast och när jag börjar på morgonen. Det borde verkligen

förenklas”.

Andra saker som enskilda medarbetare säger att de skulle förändra om de

vore chef är att se till att medarbetarna får flytta runt mellan olika

kundföretag, locka nya anställda med att visa upp att Manpower har jobb

inom de branscher de söker folk samt ”kolla över de människor som

Manpower anställer, vilken bakgrund de har och så vidare”. En

medarbetare säger ”de kan inte anställa vem som helst. De borde inte tänka

på att medarbetarna ska dra in pengar till företaget utan att de också ska

vara en representant för Manpower”.
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6.13 Vad medarbetarna anser att Manpower ska

locka ny personal med

Åtta av medarbetarna uppger att de anser att Manpower ska locka ny

kompetent personal genom att trycka på att arbetet är antingen flexibelt,

utvecklande eller meritgivande. Att medarbetarna får flytta runt bland olika

kundföretag och pröva på olika saker leder till att de utvecklar sig själva.

Ett par av de anställda anser att Manpower kan locka med att en anställning

hos företaget är bättre än arbetslöshet. En av medarbetarna säger ”jobbet är

som att gå en utbildning men få betalt. Det ger goda meriter och är en

inkörsport till ett fast arbete”. Personen menar även att Manpower kan

locka med att det är ett varierande arbete och att medarbetarna kan få

”papper på allt som gjorts”.

Fem personer uppger att Manpower borde locka nya anställda med hjälp av

lönen. Medan två av dessa personer menar att företaget borde trycka på att

medarbetarna är fast anställda och har en garantilön även om de inte är

uthyrda, menar tre personer att lönen borde ökas för att locka ny kompetent

personal. En av medarbetarna säger ”eftersom anställningsformen är så

osäker så måste det kompenseras med lönen. Det är pengar folk lockas av

när de söker jobb”.

Andra förslag gällande hur Manpower ska locka ny kompetent personal, är

bland annat att företaget ska försöka bli största bemanningsföretaget i

Norrköping, att företaget bättre ska ta tillvara på personalens förslag samt

att ”säga hur det är att jobba i företaget, säga det som är sant helt enkelt”.

En person säger ”jag tycker inte att de ska locka med ordet kompetent. Det
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finns så många människor som borde ges en ärlig möjlighet även om de

saknar utbildning. De kan ju besitta kunskap i alla fall”.

Det var endast tre personer som föreslog med vilka kanaler Manpower ska

förmedla sin information till nya potentiella anställda. Två personer anser

att Manpower borde informera på skolor. En person föreslår att företaget

ska använda sig av radio för att uppmuntra folk att söka till Manpower.
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7 Analys

I detta kapitel presenterar vi vår analys av de data som vi samlat in och

redogjort för i kapitlet ”Vår undersökning”. Analysen sker med

utgångspunkt i den modell som vi presenterade i kapitel 5

”Trivselfaktormodellen”.

Inledning

Vetenskapligt
förhållningssätt och metod

Personaluthyrning

Kända befintliga teorier

Trivselfaktormodellen

Vår undersökning

Analys

Slutsats
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7.1 Inledning

Vi har valt att disponera detta kapitel med utgångspunkt från den modell vi

utvecklat och har för avsikt att testa. Denna modell återfinns under avsnitt

5.1. Därför har vi delat in analysen i tre delar. I den först delen redogör vi

för hur vi kategoriserat in våra intervjuobjekt i de tre grupperna ”basbehov”

(B), ”självförverkligande” (S) och ”övriga” (Ö). Den första delen av

analysen behandlar alltså vår modells första steg – att kategorisera in de

intervjuade i grupper utifrån anledningar till varför de sökte sig till det

specifika företaget samt huvudavsikten med anställningen. Eftersom vi i

bilaga 2 redovisar varje persons intervju var för sig är det lätt för läsaren att

följa med i vår analys och själv ta ställning för om vår uppdelning av

medarbetarna i ”B”, ”S” och ”Ö” är överensstämmande med läsarens egen

uppfattning.

I den andra delen av analysen redogör vi för de trivselfaktorer ”B” och ”S”

har. Med trivselfaktorer menar vi de positiva och negativa aspekter som

medarbetarna uppger att en anställning på Manpower har. De negativa

aspekterna skulle kunna uttryckas som ”icke-trivselfaktorer” och de

positiva aspekterna ”trivselfaktorer” men vi har, för enkelhets skull, valt

benämningen trivselfaktorer som samlingsbegrepp för de faktorer som

påverkar den anställdas trivsel – både positivt och negativt.

Därefter analyserar vi huruvida trivselfaktorerna är homogena inom

grupperna, samt om faktorerna är heterogena grupperna emellan. Del två av

analysen behandlar därmed det andra steget i vår Trivselfaktormodell – att

analysera om de olika grupperna skiljer sig åt i detta avseende eller ej.
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I den tredje delen av vår analys kommer vi att analysera vad medarbetarna

anser att Manpower i Norrköping skulle kunna göra för att förbättra det

som de anställda upplever som negativt i företaget. Analysen tar även upp

hur de positiva aspekterna kan bibehållas samt förbättras ytterligare. Här

behandlas det tredje steget i modellen – att analysera och ge

rekommendationer om vad företaget kan göra för att förbättra det som de

anställda anser vara bristfälligt samt bibehålla och förbättra de redan

positiva aspekterna.

Vi kommer kontinuerligt under analysen hänvisa till de intervjuer som står

att läsa i föregående kapitel ”Vår undersökning” samt bilaga 2.

7.2 Del I

I denna del kommer vi att, utifrån de frågeställningar vi illustrerat i avsnitt

5.2.1, bilda oss en övergripande uppfattning om huruvida en person tillhör

gruppen ”basbehov” (B) ”självförverkligande” (S) eller ”övriga” (Ö).

Frågeställställningen återges nedan;

Figur14. Delfrågor i kategoriseringen.

• Hade medarbetaren andra alternativ till arbete när han/hon sökte sig till företaget?

• Valde medarbetaren företaget aktivt?

• Vilken kännedom hade medarbetaren om företaget innan denne började sin

anställning?

• Vad var avgörande för att medarbetaren tog jobbet?

• Vad vill medarbetaren främst ha ut av sin anställning?

• Skulle medarbetaren välja anställning på ett annat företag om tillfälle gavs och i så

fall varför?
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För varje medarbetare tar vi upp de aspekter som vi anser talar för

respektive mot en placering i basbehov- eller självförverkligandegruppen.

Därefter gör vi en avvägning för medarbetarens slutliga placering och

tilldelar medarbetaren ett B, ett S eller ett Ö. Anser vi en person tillhöra

gruppen ”basbehov” kommer detta att symboliseras med ett B. Är vår

uppfattning att medarbetaren tillhör gruppen ”självförverkligande” kommer

ett S symbolisera detta. Anser vi att personen inte går att kategorisera in i

någon av dessa grupper skrivs bokstaven Ö för ”övriga”.

Som vi i avsnitt 5.2.1 nämnt kan en person vara ett ”B” eller ”S” olika

starkt. I analysen över varje medarbetare redogörs även för hur vi ser på

detta.

Sist i denna del kommer vi att göra en sammanfattning av vilken grupp vi
anser att medarbetarna tillhör.

Medarbetarna är benämnda med bokstäverna A-Q. Dessa är inte ställda i

någon specifik ordning utan har bara slumpmässigt tilldelats en bokstav.

Lämpligt är att läsaren själv granskar vad som står att läsa om

medarbetarna i ”Vår undersökning” (kapitel 6) och intervjuutskrifterna i

bilaga 2, samt studerat vår Trivselfaktormodell (kapitel 5) väl. Detta så att

läsaren kan kontrollera om han/hon själv är beredd att sympatisera med vår

uppdelning i detta kapitel.
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7.2.1 Medarbetare A

Vi anser Medarbetare A vara självförverkligande i den bemärkelse att

han/hon har andra alternativ till anställningen på Manpower men av

nyfikenhet och en vilja att prova någonting nytt, valde att arbeta för

företaget. Medarbetare A uppger att det han/hon främst vill ha ut av sin

anställning är att det ska vara utvecklande. Han/hon ser inte anställningen

som ett bra alternativ till att försörja en familj men menar att detta inte rör

honom/henne i dagsläget. Det viktigaste för medarbetaren just nu är att få

bygga upp erfarenheter. Medarbetaren anser att han/hon går miste om en

del social samhörighet i och med att arbetskamraterna inte består men

menar samtidigt att han/hon tillgodoser detta behov på andra sätt än genom

arbetet. Medarbetaren uppger även att han/hon inte skulle ta en fast tjänst

hos ett ”vanligt” företag om detta erbjöds honom/henne då han/hon är nöjd

med sin anställning.

Det som talar för en placering i basbehovsgruppen är att medarbetaren inte

sökte efter fler alternativ och därmed inte aktivt valde företaget utan att

”det bara blev så”. Han/hon hade heller inte någon direkt kännedom om

Manpower före anställningen.

Vår slutliga bedömning är att han/hon ska placeras in i

självförverkligandegruppen då de faktorer som förespråkar detta enligt oss

väger tyngst.
A

S
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7.2.2 Medarbetare B

Vi finner inte något som direkt skulle kunna koppla Medarbetare B till att

tillhöra självförverkligandegruppen. Medarbetaren sökte arbete på företaget

för att han/hon behövde ett arbete snabbt och Manpower var det enda

företaget som kunde erbjuda honom/henne det. Medarbetaren hade en

kompis som rekommenderade företaget men visste mycket litet om

företaget före sin anställning. Den främsta orsaken till att arbeta anser

han/hon vara att det är något man måste göra för att kunna planera sitt liv i

övrigt.

I Medarbetare B:s fall ser vi det som mest lämpligt att placera in

honom/henne i basbehovsgruppen då vi anser att det mesta talar för denna

placering.

7.2.3 Medarbetare C

Medarbetar C gör få uttalanden som gör att vi skulle vilja placera in

honom/henne i själförverkligandegruppen. Medarbetaren tog anställningen

för att han/hon inte hade några andra alternativ till arbete, trots att han/hon

aktivt sökt andra arbeten under ”en längre tid”. Medarbetaren ser

anställningen på Manpower som ett sätt att överleva rent ekonomiskt.

B

B
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Bedömningen av Medarbetare C blir såldes att han/hon ska tillhöra

basbehovsgruppen.

7.2.4 Medarbetare D

Det som talar för att Medarbetare D ska tillhöra basbehovsgruppen är att

han/hon inte hade några andra alternativ till arbete vid tiden för anställning.

Den primära funktionen arbetet spelar i hans/hennes liv är att det är en

inkomstkälla. Dock gör personen uttalanden som vi anser mer tillhöra en

person från självförverkligandegruppen exempelvis ”vill speciellt trivas

och ha roligt”.

Personen uppger att han/hon arbetat arbetet på Manpower en så pass kort

tid att han/hon inte hunnit bilda sig en uppfattning om sin situation på

företaget. På grund av detta, tillsammans med hans/hennes något

motstridande uttalanden, anser vi att Medarbetare D inte går att placera in i

varken basbehovsgruppen eller självförverkligandegruppen. Medarbetare D

hamnar därför i gruppen Ö.

C

B

D

Ö
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7.2.5 Medarbetare E

Vi anser att Medarbetare E är självförverkligande i det avseende att

han/hon lägger ned stor vikt vid poängtera att han/hon främst söker ett

arbete som är varierande. Det är inte lönen som är det viktigaste utan att det

inte är monotomt och långtråkigt. Medarbetaren vill utveckla sig själv och

anser inte att Manpower kan hjälpa honom/henne i det avseendet. På grund

av detta kan han/hon tänka sig att själv leta efter en annan anställning som

är mer stimulerande.

Det enda som vi anser skulle tala för att placera in Medarbetare E i

basbehovsgruppen är att han/hon inte hade några andra alternativ till arbete

samt att han/hon inte valde Manpower aktivt.

Eftersom vi anser att de uttalanden Medarbetare E gör främst kan kopplas

till självförverkligandegruppen är det även denna placering han/hon får.

7.2.6 Medarbetare F

Det som gör Medarbetare F självförverkligande är att han/hon gärna vill

prova på nya saker. Dock är den ekonomiska tryggheten mer värd för den

anställde. Han/hon uppger att den funktion anställningen främst fyller är att

den ska ge honom/henne inkomst och trivsel. Medarbetare F uppger att

E

S
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han/hon inte sökte efter andra alternativ eftersom han/hon var behov av ett

arbete snabbt. En kompis rekommenderade företaget men Medarbetare F

hade i princip ingen kännedom om Manpower före anställningen.

Eftersom det är de primära behoven som har överhand i Medarbetare F:s

arbetsliv anser vi att han/hon lämpligen placeras in i basbehovsgruppen.

7.2.7 Medarbetare G

Medarbetare G menar visserligen att han/hon vill ha ett arbete där han/hon

är fri och får ha personligt ansvar vilket kan tala för en placering i

självförverkligandegruppen. Dock menar Medarbetare G att han/hon skulle

ta en anställning på kundföretagen då detta skulle hjälpa honom/henne att

tillfredställa sin primära behov. Önskan om ekonomisk trygghet är det som

genomsyrar hela hans/hennes situation.

Medarbetare G var arbetslös och valde inte företaget aktivt då det var

Manpower som kontaktade honom/henne. Medarbetare G hade i princip

obefintlig kännedom om företaget före anställningen.

F

B
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Vi anser att en placering i basbehovsgruppen skulle göra hans/hennes

situation rättvisa då det är de primära behoven som spelar störst roll i

hans/hennes liv just nu.

7.2.8 Medarbetare H

Det som talar för en placering i självförverkligandegruppen är i

Medarbetare H:s fall att han/hon uppskattar att få vara på olika företag,

träffa nya människor och lära sig nya saker. Dock anser han/hon att det inte

är det viktigaste med hans/hennes anställning. Den ekonomiska tryggheten

är viktigare än att arbetet är varierande och utvecklande menar han/hon.

Medarbetare H skulle ta en anställning som kunde ge honom/henne en

bättre ekonomisk situation då arbetet främst enligt medarbetaren är en

inkomstkälla.

Medarbetare H hade i stort sett obefintlig kunskap om Manpower före sin

anställning. Dessutom hade han/hon inga andra egentliga alternativ.

G

B
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Vi anser att Medarbetare H ska placeras in i basbehovsgruppen då det är de

primära behoven som är det viktigaste för medarbetare H i dagsläget.

7.2.9 Medarbetare I

Medarbetare I kan placeras in i självförverkligandegruppen av flera skäl.

För det första poängterar han/hon att arbetet måste var utvecklande annars

far han/hon illa. Medarbetaren menar att arbetet inte kan förkastas som

inkomstkälla men det är inte främst därför han/hon arbetar på det specifika

företaget. Medarbetare I hade dessutom flera alternativ till arbete före

anställningen och valde företaget aktivt. Han/hon skulle inte ta en fast

tjänst på ett annat företag om det erbjöds honom/henne. Detta eftersom

han/hon anser att anställningen på Manpower kan uppfylla hans/hennes

behov av personlig utveckling.

Vi anser att det egentligen inte finns någonting i hans/hennes uttalanden

som kan koppla honom/henne till basbehovsgruppen. Därmed menar vi att

det inte föreligger någon som helst tvivel om att han/hon ska placeras in i

självförverkligandegruppen.

H

B

I

S
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7.2.10 Medarbetare J

Det finns egentligen ingenting som talar för att Medarbetare J ska placeras

in i självförverkligandegruppen. Medarbetaren ser arbetet i stort sett bara

som en inkomstkälla. Han/hon hade inte några alternativ till arbete samt

hade inte någon direkt kännedom om företaget före anställningen.

Medarbetaren kontaktade inte själv företaget utan Manpower letade upp

honom/henne genom arbetsförmedlingen. Personen skulle kunna ta en fast

tjänst på ett annat arbete om det kom upp men ger intryck av att det kvittar

honom/henne så länge han får sin inkomst. Han/hon är dessutom inte

intresserad av att gå någon internutbildning så länge det inte ligger på

betald arbetstid.

I detta fall anser vi att det i stort sett uteslutande är Medarbetar J:s primära

behov som har överhand och därmed hamnar han/hon i basbehovsgruppen.

7.2 11 Medarbetare K

Medarbetare K uppger att han/hon tycker om sin anställning bland annat

för att personalen på Manpower är snälla och att arbetet ger honom/henne

möjlighet att träffa nytt folk. Medarbetaren uppger att han/hon inte hade

några alternativ vid anställningstillfället och att han/hon sökte tjänsten för

att hans/hennes kamrat arbetade där.

J

B



Trivselfaktormodellen

119

Vi att Medarbetare K:s uttalanden inte ger oss fullgott material för att

placera in honom/henne i en av grupperna basbehov eller

självförverkligande. Av denna anledning placerar vi honom/henne i

gruppen Ö.

7.2.12 Medarbetare L

Vi anser inte att Medarbetare L gör några direkta uttalanden som skulle

kunna koppla honom/henne till självförverkligandegruppen. Möjligtvis att

han/hon inte vill ha ett för monotomt arbete. Dock är Medarbetare L:s

främsta syfte med sitt arbete är att tjäna pengar. Lönen är ett orosmoment

för Medarbetare L och han/hon irriterar sig mycket över att han/hon inte

kan planera sin ekonomi. Han/hon uppger att arbetet gärna snabbt ska vara

slut så att han/hon får en massa fritid och kunna göra det han/hon vill.

Medarbetaren poängterar att ”jobb är inte hela livet”.

Medarbetaren kontaktade själv företaget eftersom han/hon var arbetslös.

Han/hon hade heller ingen kännedom om företaget före anställningen.

K

Ö
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Vi anser att det finns stor sannolikhet att Medarbetare L skulle kunna

tillhöra självförverkligandegruppen om detta rörde sig om hans/hennes

fritid. I arbetslivet anser vi honom/henne dock bäst placeras in i

basbehovsgruppen då dessa aspekter väger tyngre.

7.2.13 Medarbetare M

Medarbetare M gör många uttalanden som gör att han/hon passar in i

självförverkligande gruppen. Medarbetaren vill ha ett arbete som kan är

fritt och kan ge honom/henne ansvar. Han/hon hade andra alternativ till

anställningen på Manpower men såg anställningen som en möjlighet. Dock

är hans/hennes drömjobb som hans/hennes tidigare arbete och han/hon

skulle ta en fast tjänst som kunde ge honom/henne mer utrymme till att

utnyttja hans/hennes färdigheter.

Medarbetaren säger i och för sig att han/hon i dagsläget främst ser arbetet

som en inkomstkälla fast att detta inte är hans/hennes mål med en

anställning. Trots detta uttalande anser vi dock att han/hon med fördel

placeras in i självförverkligandegruppen.

L

B

M

S
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7.2.14 Medarbetare N

Medarbetare N gör i stort sett inga uttalanden som gör att vi vill placera

honom/henne i självförverkligandegruppen. I och för sig hade han/hon

andra alternativ till arbete vid tillfället för anställningen men syftet med

arbetet är i alla fall övervägande att få sina primära behov tillfredställda –

inkomst och ”den sociala biten”. Avsikten med anställningen på Manpower

var att hitta en fast arbete hos en annan arbetsgivare och förmodligen skulle

lönen vara det avgörande om han/hon tog det arbetet i stället.

Medarbetare N placeras enligt oss lämpligen in i basbehovsgruppen då det

är dessa behov som speglar hans/hennes situation bäst.

7.2.15 Medarbetare O

Medarbetare O hade andra alternativ till arbete vid anställningen och valde

företaget aktivt på grund av att han/hon trodde att det skulle kunna ge

honom/henne möjlighet att stilla sin behov. Dessa behov anser vi snarare

tillhör basbehov än självförverkligandebehov.

Medarbetare O uppger att han/hon kontaktade Manpower när han/hon

arbetade på ett annat företag. Orsaken till detta uppger Medarbetare O var

att han/hon behövde pengar.

N

B
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Vi anser att Medarbetare O bör tillhöra basbehovsgruppen då de uttalanden

som kan kopplas till självförverkigande är så pass vaga att basbehoven är

övervägande.

7.2.16 Medarbetare P

Medarbetare P gör i stort sätt inga uttalanden som gör att vi vill placera

honom/henne i självförverkligandegruppen. Medarbetaren ser arbetet ”bara

som en inkomstkälla”. Han/hon var arbetslös då han/hon sökte sig till

företaget. Medarbetaren hade inga andra alternativ vid tidpunkten för

anställning och behövde ett arbete omgående.

Medarbetare P skulle kunna tänka sig att ta en fast anställning på ett annat

företag om det erbjöds honom/henne. Det är lönen som är det avgörande.

Medarbetaren uppger även att han/hon inte gillar kort uppdrag då han/hon

missar den sociala biten.

O

B
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Vi anser att Medarbetare P ska placeras in i basbehovsgruppen eftersom

han/hon ser arbetet som ett sätt att få sina primär behov tillfredställda.

7.2.17 Medarbetare Q

Medarbetare Q är självförverkligande i den bemärkelse att han/hon starkt

poängterar vikten av att arbetet ger honom/henne möjlighet att få prova nya

saker, är omväxlande samt kan ge honom/henne arbetslivserfarenhet.

Han/hon valde aktivt Manpower som arbetsplats och ansåg sig ha god om

kännedom om företaget före sin anställning på företaget.

Medarbetare Q talar om att lönen är en viktig del i hans/hennes liv vilket

skulle kunna tyda för en placering i basbehovsgruppen. Dock anser vi inte

att detta räcker som belägg för en placering i denna grupp.

Vi anser att det främst är Medarbetare Q:s behov av självförverkligande

som styr honom/henne i dagsläget.

P

B

Q

S
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7.2.18 Kategorisering

Med syfte att underlätta för läsaren att följa med i del två av analysen följer

nedan en sammanfattning över medarbetarnas kategorisering. Som figuren

visar är tio medarbetare placerade i basbehovsgruppen och fem personer i

självförverkligandegruppen. Resterande två hamnar i kategorin övriga.

Figur 15. Kategorisering av Medarbetare A – Q.
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Varför?
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7.3 Del II

I denna del av analysen kommer vi att redogöra för vad grupperna ”B” och

”S” uppger som positivt respektive negativt med anställningen. Här

diskuteras även huruvida trivselfaktorerna är homogena inom grupperna,

samt om faktorerna är heterogena grupperna emellan.

Givetvis kommer basbehovsgruppen att poängtera sina primära behov och

självförverkligandegruppen sina behov av personlig utveckling då det var

detta som var grunden för kategoriseringen. Det som vi anser vara

spännande att studera är snarare om de är nöjda eller missnöjda med dessa

faktorer samt eventuella ”nya” positiva och negativa aspekter som

sammansvetsar eller delar gruppen.

Eftersom vi har för avsikt att studera gemensamma/icke gemensamma

trivselfaktorer för de bägge grupperna har vi valt att utifrån vår

kategorisering presentera vad medarbetarna anser vara positivt respektive

negativt med anställningen på Manpower i Norrköping. Med anledning av

detta återkommer vissa inslag av den empiri vi redovisat i föregående

kapitel samt det som står att läsa i intervjumaterialet (bilaga 2). Avsnitten

7.3.1 till och med 7.3.4 kan såldes betraktas mer som empiri än analys. Vi

analyserar dock respondenternas svar inom de två gruppkonstellationerna

och anser på så sätt att detta avsnitt bör presenteras här. Meningen är att

den information vi presenterar nedan ska bidra till att ge läsaren en

överblick om hur gruppkonstellationen ser ut. Detta för att sedan mynna ut

i en jämförelse mellan de båda grupperna ( avsnitt 7.3.5).
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7.3.1 Basbehovsgruppen

Nedan följer vilka positiva respektive negativa aspekter som medarbetarna

i basbehovsgruppen uppger. Därefter gör vi en sammanfattning över de

aspekter som vi anser tillräckligt många medarbetare uppger för att få

representera hela gruppen.

De flesta personer i basbehovsgruppen poängterar att de tycker personalen

på Manpowerkontoret i Norrköping är omtänksamma och snälla. Dock

förekommer kommentarer om att de ibland är tvungna att ligga på och

”tjata” för att det ska hända saker. Ingen uppger motsatsen – att de inte

uppskattar Manpowerpersonalen eller att ”det mesta sker av sig självt” utan

att medarbetarna behöver tjata.

En mycket stor del av de anställda nämner någon negativ aspekt som har

med bristande information och kommunikation mellan Manpower och sina

anställda att göra. Det är inte någon av medarbetarna som säger att detta

fungerar bra.

De personer som är nöjda med sin lön uppger att de känner sig trygga och

kan planera sitt liv. Dock är det ett övervägande antal som inte är nöjda

med lönen. De menar att garantilönen och i vissa fall även grundlönen är

för låg för att de ska känna sig trygga ekonomiskt. Förmånerna nämns även

som ett problem för vissa. De anser sig ha sämre förmåner än de som är

fast anställda på kundföretaget.

Större delen av basbehovsgruppen anger att de sociala behoven inte blir

tillräckligt tillfredställda. Man uppger att de interna aktiviteterna är mycket
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uppskattade men att man vill ha fler. Ingen person uppger att det är för

mycket interna aktiviteter.

De flesta av medarbetarna är mycket nöjda med uppdragen och endast en

person uppger att han/hon inte gillar att flyttas runt till olika arbetsplatser.

Någon person kommenterar dock att det inte är bra med för korta jobb. Ett

flertal påpekar att det är positivt att Manpower letar upp arbeten åt dem så

att de själva slipper göra detta. Det är ingen som uppger att han/hon hellre

skulle göra detta själv.

Många i denna grupp uppger att de känner en viss oro med sin anställning.

Detta kan bland annat bero på att man är rädd för att mista sitt uppdrag eller

för att man inte ska komma att trivas på sitt kommande uppdrag. Det är

ingen som uppger att han/hon känner sig fullständigt trygg i sin anställning.

Ett flertal kommenterar att de ibland känner sig splittrade över vilket

företag de egentligen tillhör – Manpower eller kundföretaget? Ingen svarar

att de känner sig som en ”Manpowrare” fullt ut - snarare anser sig de flesta

mer tillhöra kundföretaget.

En person uppger att han/hon vi ett tillfälle känt att de fast anställda på

kundföretaget ibland inte behandlade honom/henne och de andra

bemanningsanställda med den respekt som de förtjänar (”Vi och dem -

känsla”). Ett flertal medarbetare på Manpower påpekar samma sak men

menar att de själva inte varit med om detta.

En person påpekar att han/hon inte kan göra något vettigt då han/hon inte är

uthyrd. Detta eftersom han/hon är tvungen att befinna sig i Norrköping och
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vara anträffbar varje förmiddag. Ingen av de andra personerna i denna

grupp kommenterar detta.

Ett par medarbetare uppger att tidsrapporter och lönesystem inte är

tillfredställande då de är krångliga eller ej fungerar korrekt. De flesta

medarbetare kommenterar dock inte detta.

En person menar att anställningsprocessen kan ifrågasättas. Han/hon menar

att Manpower inte riktigt vet vilka kvaliteter personerna har eller inte har

då de hyr ut dem till kundföretagen. Personen är dock ensam om att

kommentera detta.

7.3.2 Basbehovsgruppen sammanfattningsvis

Det uppkom, som ovan nämnts, ett flertal olika aspekter gällande vad som

är positivt respektive negativt. Det är dock tre stycken positiva och fem

stycken negativa aspekter som vi anser tillräckligt många kommenterat för

att det ska kunna representera hela denna grupp.

Positiva;

- De anställda på Manpowerkontoret är snälla och trevliga

- De interna aktiviteterna.

- Att företaget ordnar med uppdrag

Negativa;

- Lönen och förmånerna, oavsett om man anser att det är ett problem eller

inte är den ett mycket viktigt aspekt.

- Den bristande informationen/kommunikationen
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- Inte fullständigt trygg i sin anställning

- Splittrade över vilket företag de tillhör

- Får inte det sociala samhörighetsbehovet tillfredställt

7.3.3 Självförverkligandesgruppen

Nedan följer vilka positiva respektive negativa aspekter som medarbetarna

i självförverkligandesgruppen uppger;

Nästan alla av medarbetarna i självförverkligandegruppen uppger att det är

positivt att deras arbete är meritgivande. Personerna menar att den

arbetslivserfarenhet de får genom att vara ute på olika uppdrag är positiv.

De flesta tycker också att arbetet är mycket utvecklande. En person menar

dock motsatsen och säger att hans/hennes arbetsuppgifter inte är

spännande.

Någon medarbetare uppger att perioden mellan uppdragen är tråkig. Det

finns dock en annan person i självförverkligandegruppen som menar att

perioden mellan uppdragen upplevs som ledighet. Denna person kan njuta

av att vara ledig och samtidigt få betalt. Övriga medarbetare i

självförverkligandegruppen uppger inte vad de tyckte om perioden mellan

uppdragen. Någon säger dock att han/hon tycker det är positivt att han/hon

kan gå utbildningar på Manpower.

Medan någon person uppger lönen och garantilönen som en positiv aspekt i

anställningen, uppger en annan medarbetare att garantilönen är dålig. Den

person som upplever lönen som positiv menar att ökad kunskap leder till att

den anställde hamnar i en bättre position vid löneförhandlingarna. De tre
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andra medarbetarna som klassificerats självförverkligande uppger inte

lönen och garantilönen som varken negativ eller positiv aspekt.

En medarbetare beskriver sitt arbete som flexibelt, en annan som intressant

och en tredje som omväxlande. En person menar att anställningsformen är

positiv medan en annan uttrycker sig att “uthyrningsverksamheten fungerar

bra”. En annan anställd säger att arbetet ger honom/henne “en möjlighet att

prova på” olika saker eftersom han/hon inte riktigt vet vad han/hon vill

arbeta med. Denne menar att Manpower “gör hundgörat” och letar upp

arbete åt honom/henne, vilket anses positivt. Han/hon tillägger dock att det

kan vara tråkigt att bli av med ett uppdrag som denne trivs med. Personen

anser också det positivt att hans/hennes arbete ger kontakter. Alla utom en

medarbetare beskriver alltså uthyrningsverksamheten/anställningsformen i

positiva termer. Denna person anser det som en nackdel att han/hon inte får

flytta runt mellan olika kundföretag. Personen uppger att denne “fastnat”

hos en kund och att Manpower hindrar honom/henne att gå vidare.

Två av de fem medarbetarna anser att kontorspersonalen på Manpower i

Norrköping är lyhörd och försöker hjälpa till. Samtidigt är det en

medarbetare som upplever att kontorspersonalen ej är lyhörd och att de inte

visar sig mycket ute på kundföretagen. En annan person upplever det

negativt  att kontorspersonalen inte alltid lyckas hjälpa de anställda. Denne

medarbetare uppger att varje personaladministratör har för många

medarbetare att ha ansvar över och att detta leder till bristande kontakt

mellan kontorspersonalen och de anställda. Två andra personer påpekar

även de den bristande kontakten med kontorspersonalen. Det är ingen

medarbetare som uppger kontakten som en positiv aspekt i anställningen.

En medarbetare är missnöjd med att kontoret informerar dåligt och att det
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inte tar tillvara de förslag de anställda kommer med. Ingen medarbetare

som tillhör självförverkligandegruppen uppger informationen som en

positiv aspekt.

Någon medarbetare uppger de trevliga arbetskamraterna på kundföretaget

som positiv aspekt. En annan menar att medarbetarna på Manpower är

trevliga. Det är dock ingen som uppger arbetskamraterna på Manpower

eller kundföretaget som en negativ aspekt i anställningen.

En person anser att det inte finns några negativa aspekter i hans/hennes

anställning. Denne uppger dock att Manpower har lite “småproblem” på

grund av att kontoret är nytt. Detta var dock inget som påverkade personen

negativt.

7.3.4 Självförverkligandegruppen sammanfattningsvis

Ovan har vi analyserat de positiva och negativa aspekter som

självförverkligandegruppen uppger. Det är väldigt svårt att dra generella

slutsatser utifrån en grupp bestående av fem personer, men vi har ändå valt

att redogöra för en positiv aspekt som tre av de anställda tar upp och en

negativ aspekt som tre personer tydligt uttrycker. Vi anser oss också se

ytterligare en positiv aspekt eftersom alla utom en medarbetare beskriver

anställningsformen i positiva termer. Dessutom framkommer några

aspekter som står i motsatts till varandra.
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Positiv;

- Uppdragen ger arbetslivserfarenhet och är meritgivande.

- Anställningsformen beskrivs i positiva termer, exempelvis flexibel,

intressant och omväxlande.

Negativt;

- Bristande kontakt mellan kontorspersonal och anställda.

Dessutom anser två personer att det är positivt att kontorspersonalen är

lyhörd och försöker hjälpa till, medan två medarbetare uppger det som en

negativ aspekt att kontoret inte alltid lyckas hjälpa till. Förutom att tre

personer upplever en bristande kontakt mellan kontorspersonal och

anställda så uppger en person att kontoret inte är lyhört. Vi har alltså

medarbetare i självförverkligandegruppen som motsäger varandra.

7.3.5 Jämförelse mellan basbehovs- och självförverkligande gruppen

Vid en jämförelse mellan medarbetarna i basbehovsgruppen och

självförverkligandegruppen ser man att vad de anser vara positivt och

negativt skiljer sig åt mellan grupperna.

De anställda i basbehovsgruppen anser att de interna aktiviteterna, att

Manpower ordnar med uppdrag och att kontorspersonalen är snälla och

trevliga är positiva aspekter i anställningen. Dessa positiva aspekter uppger

inte medarbetarna i självförverkligandegruppen. Det är endast en person i

den sistnämnda gruppen som uppger att det är positivt att denne slipper leta

arbete själv. Medarbetarna i självförverkligandegruppen anser det positivt

att de olika uppdragen ger meriter och arbetserfarenhet samt att
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anställningsformen bland annat är flexibel och omväxlande. Dessa aspekter

kommer inte i stor omfattning upp i basbehovsgruppen.

Medarbetarna i basbehovsgruppen kommenterar att de inte är fullständigt

trygga i sin anställning, att de är splittrade över vilket företag de tillhör och

att de inte får det sociala samhörighetsbehovet tillfredsställt. Lönen och

förmånerna kommer upp som en annan negativ aspekt i många fall.

Personer i självförverkligandegruppen uppger däremot inte dessa negativa

aspekter i någon hög grad. Endast en av de fem personerna i

självförverkligandegruppen är missnöjd med lönegarantin och en person

tycker att lönen och garantin var en positiv aspekt i anställningen. Medan

medarbetare i basbehovsgruppen anser att saknaden av social samhörighet

är en nackdel verkar det som de anställda som tillhör

självförverkligandegruppen får dessa behov tillfredställda på annat sätt än i

arbetet.

Det som förenar basbehovs- och självförverkligandegruppen är att de anser

att den bristande kontakten mellan kontorspersonal och anställda är en

negativ aspekt i deras anställning.

7.4 Del III

I del tre kommer vi att analysera vad medarbetarna anser att Manpower i

Norrköping skulle kunna göra för att förbättra det som de anställda

upplever vara negativt med anställningen. Vad företaget bör göra för att

bibehålla och förbättra de redan positiva aspekterna kommer även beröras i

denna del.
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7.4.1 Åtgärder

Eftersom medarbetarna i basbehovsgruppen inte får det sociala

samhörighetsbehovet tillfredställt efterfrågar dessa personer fler interna

aktiviteter på Manpower. Det har framkommit att gemensamma

idrottsaktiviteter skulle uppskattas. Manpower skulle kunna hyra en

idrottshall en gång i veckan så att de medarbetare som vill kan utöva olika

idrotter tillsammans. Vi tror att detta även skulle kunna lösa en del av de

andra negativa aspekterna med anställningen som uppges. Exempelvis

finns chansen att de anställda blir mer sammansvetsade och att

”Manpower-andan” ökar. Detta skulle leda till att medarbetarna inte känner

sig så kluvna i frågan vem de ”tillhör” – Manpower eller kundföretaget.

Finns tillräckligt intresse bland de anställda vore en idé att starta upp en

korplag eller dylikt för att ytterligare öka företagskänslan. Även om

personerna i självförverkligandegruppen inte uppger att de ville ha fler

interna aktiviteter finns det ingen anledning att låta dem stå utanför.

Givetvis ska de interna aktiviteterna vara till för alla. Dock finns risken att

personer i denna grupp inte kommer att delta lika aktivt.

Om även kontorspersonalen på Manpower (inklusive de som är

personaladministratörer) skulle delta i idrottsaktiviteterna skulle

förmodligen kontakten mellan dem och de anställda förbättras ytterligare.

Detta är ju något som de i självförverkligandegruppen efterfrågar. Värt att

komma ihåg är att många medarbetare har uppgett att de uppskattar

kontorspersonalen, så de anställda skulle säkerligen uppskatta om även

kontorspersonalen deltog i aktiviteterna.
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Givetvis måste det även finnas aktiviteter för dem inte är som

idrottsintresserade. Eftersom i stort sett alla medarbetare, oavsett vilken

grupp de tillhör, anser att de interna aktiviteterna i dagsläget är mycket bra

finns det ingen anledning att ändra på dem. Det enda som bör göras är

snarare att öka kvantiteten av interna aktiviteter.

Ytterligare en åtgärd som en anställd föreslagit skulle stärka

företagsidentiteten är om de som är nyanställda får en introduktionsvecka

på kontoret innan han/hon blir uthyrd till kund. Det förvånade oss att så

inte redan är fallet. En introduktionsvecka, eller i varje fall ett par dagar,

när den nyanställde får information om hur det är att arbeta på företaget,

vad företaget vill stå för et cetera borde enligt oss vara en självklarhet.

Detta skulle även lösa en del av den informationsproblematik som de

anställda påpekar som negativt med sin anställning.

Introduktionsveckan skulle dessutom ge möjlighet för Manpower att få

bättre vetskap om de personer de anställer. Därmed borde det vara lättare

för Manpower att placera ”rätt man på rätt plats” och därmed kunna

behålla/stärka sitt rykte.

Vad det gäller lön och förmåner anser vi att Manpower bör se över lönen

för de i basbehovsgruppen som inte är nöjda. Detta är en så viktig faktor i

denna grupps liv att vi anser att Manpower riskerar att förlora dessa

medarbetare om de inte gör detta. Eftersom även lönesystemet och

tidsrapporterna har fått kritik ser vi även att Manpower borde undersöka

om det finns ett bättre sätt att behandla detta.
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Det är viktigt för Manpower att se till att medarbetarna får arbetsuppgifter

som är anpassade till deras individuella förmåga. För personer som

kategoriseras in i basbehovsgruppen ses exempelvis inte utvecklande och

stimulerande arbetsuppgifter alltid som något positivt. Dessa personer kan

föredra att arbetsuppgifterna ser någorlunda liknande ut dag till dag

eftersom detta ger dem trygghet. Den medarbetare som uppgav att denne

inte trivdes med att ”flytta runt” bland kunder borde tillhöra ett av de mer

ovanliga fallen i en organisation som Manpower. Vi anser att de

medarbetare som känner på detta viset borde placeras på långa uppdrag där

de kan känna en fast punkt i tillvaron och på så sätt få trygghet.

Medarbetare som däremot kategoriseras in i självförverkligandegruppen

behöver nya utmaningar för att stimulera sina behov av personlig

utveckling. Eftersom Manpowers verksamhet bland annat är uppbyggd på

uthyrning av personal till företag, förstår vi att företaget ibland måste

skicka överkvalificerad personal till enklare arbetsuppgifter när

medarbetarna inte ”räcker till”. Vi anser dock att det är av största vikt att

inte sätta detta i system, det vill säga att inte låta högutbildad personal som

vill trigga sin egen kapacitet alltid arbeta med enklare uppgifter. I vår

undersökning var en av fem personer i självförverkligandegruppen som

menade att denne till och med kan komma att se sig om efter en annan

arbetsgivare eftersom han/hon inte får ”flytta runt” bland kunder och arbeta

med varierande arbetsuppgifter.

Perioden mellan uppdragen upplevs på olika sätt av medarbetarna. Någon

säger att perioderna känns som ledighet medan andra tycker det är tråkigt

att inte vara uthyrd. Flera medarbetare kan tänka sig att utbilda sig mellan

uppdragen men inte under ett pågående uppdrag. Vi rekommenderar att
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Manpower försöker komma igång med sina internutbildningar så snabbt

som möjligt för att stimulera de personer som upplever perioden mellan

uppdragen som tråkig. Detta vinner både personalen och Manpower på

eftersom de kunskaper som medarbetarna förvärvar kan användas i mer

komplicerade uppdrag. På så sätt kan Manpower ta fler kunder och i

slutänden tjäna mer pengar. Medarbetarna får inte bara mer kunskaper utan

förhoppningsvis kan de även prestera bättre hos kund och på så sätt både få

uppskattning och ett bättre självförtroende. Vad vi anser viktigt att notera i

sammanhanget är att Manpower inte ska tvinga någon medarbetare att

internutbilda sig mellan uppdragen. Eftersom en del medarbetare i

basbehovsgruppen ibland är tillfredställa med den kunskap de besitter,

skulle de inte uppskatta detta. Vissa medarbetare skulle kanske även se

detta tvång som ett krav på att de, mot sin vilja, måste ta mer avancerade

arbeten vilket skulle få dem att känna sig otrygga i sin anställning.

Eftersom båda grupperna har uppgett att informationen och

kommunikationen är ett problem anser vi att det mycket viktigt att

Manpower gör någonting åt detta snarast. En medarbetare uppgav att en

informationstidning skulle var en bra lösning på problemet. Vi anser att

åtminstone ett veckoblad skulle vara nödvändigt. Där skulle exempelvis

skrivas om vad som händer på Manpower regionalt men framför allt lokalt.

Medarbetarna skulle exempelvis kunna läsa om nyrekryterad personal,

vilka som slutat på företaget, kommande interna aktiviteter etc. Vi tror att

även detta vore ett bra sätt att öka företagsidentiteten och stärka

sammanhållningen personalen emellan.
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7.4.2 Efter åtgärderna

Om Manpower åtgärdar den bristande informationen och kontakten med

hjälp av bland annat ett veckoblad, samtidigt som nyanställda får en

introduktionsvecka på kontoret för att bekanta sig med Manpower, kommer

de anställda att känna större samhörighet med företaget än de gör idag.

Genom att justera lönerna så att medarbetarna blir tillfredsställda, ge

arbetsuppgifter som utvecklar passar varje enskild individ samt erbjuda

internutbildning på Manpower som ett komplement till

uthyrningsverksamheten, kommer medarbetarna trivas ännu bättre än de

gör idag.

När medarbetarna trivs och känner samhörighet med Manpower uppstår

positiva interna effekter, bland annat i form av ökad företagsidentitet. En

anställd som känner arbetstillfredsställelse eftersom hans/hennes

arbetsgivare bryr sig om honom/henne, kommer att prata ”varmt” om

företaget till vänner och bekanta. På så sätt sprider sig ryktet att Manpower

är en bra arbetsgivare likt en dominoeffekt. Detta leder också till att fler

personer söker anställning vid Manpower och att fler kundföretag anlitar

företaget. I vår undersökning var det många som uppger att de kom i

kontakt med Manpower genom en kompis. Detta tycker vi visar på att en

av de viktigaste rekryteringsverktygen är medarbetarna själva och deras

kontakter. Detta bör Manpower ta till vara på och utnyttja.

Endast ett fåtal av medarbetarna i undersökningen hade någon kunskap om

Manpower innan de fick anställning på företaget. Genom att interna

åtgärder ger PR externt kommer en allmän kännedom om Manpower att

öka. Detta ökar också chanserna för företaget att få tag i kompetent
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personal. Exempelvis kan vi tänka oss att om Manpower satsar på fria

sportaktiviteter efter arbetstid eller på helger så leder detta inte bara till

friskare medarbetare utan ett positivt rykte för Manpower som arbetsgivare.

Om Manpower satsar mycket på internutbildning så får de exempelvis ett

positivt rykte om att måna om personalens egna personliga utveckling.

Om Manpower satsar att på att hyra en idrottshall, vilket är en enkel åtgärd

från företagets sida, menar vi att skulle uppskattas av anställda i både

basbehovs- och självförverkligandegruppen. De personer som inte

uppskattar denna interna aktivitet skulle förmodligen inte ta illa upp i

någon större bemärkelse. Dessutom skulle det skapas en bra bild av

företaget; ”Manpower i Norrköping bryr sig verkligen om personalen.

Medarbetarna har bland annat tillgång till idrottshall och internutbildning.

Dessutom får de meriter på varje uppdrag de är ute på”. Vi tror även att

förslaget kommer att leda till att personer som annars inte skulle söka sig

till Manpower nu kommer få upp ögonen för företaget. Om dessa personer

intresserar Manpower eller ej är något företaget självt får ta ställning till.

Vi anser att Manpower givetvis även ska locka personal med det som

dagens medarbetare upplever som positivt. Det gäller dock att Manpower

överväger vad för sorts medarbetare de vill attrahera. Genom att

exempelvis lyfta fram trygghet och lönegarantin vänder de sig indirekt till

människor som kan kategoriseras in i basbehovsgruppen. Genom att

exempelvis lägga tyngdpunkten på att anställningsformen är flexibel och

omväxlande attraherar de personer som kan kategoriseras in i

självförverkligandegruppen. Vi är av uppfattningen att Manpowers externa

marknadsföring i dagsläget satsar på framhäva fördelar som attraherar den

sistnämnda gruppen. Dock framkom i undersökningen att flertalet
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medarbetare uppgav att de snarare såg Manpower som ett alternativ till

Arbetsförmedlingen.

Viktigt att notera i sammanhanget är dock att vi anser att Manpower aldrig

ska locka nya medarbetare med ”falska slogans”, det vill säga företaget ska

inte i sin externa marknadsföring locka med sådana saker företaget inte kan

leva upp till. Att inge falska förhoppningar till sina anställda leder aldrig till

arbetstillfredsställelse på lång sikt.
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8 Slutsats

I detta kapitel redgör vi för de för- och nackdelar vi har kommit fram till i

och med användandet av Trivselfaktormodellen. Därefter sammanfattar vi

svaren på de problemfrågor vi ställde inledningsvis i denna uppsats och

knyter därmed samman uppsatsen till sin helhet. Slutligen följer våra

förslag till framtida forskning.

Inledning

Vetenskapligt
förhållningssätt och metod

Personaluthyrning

Kända befintliga teorier

Trivselfaktormodellen

Vår undersökning

Analys

Slutsats
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8.1 För- och nackdelar med Trivselfaktormodellen

Styrkan i den Trivselfaktormodell vi utvecklat ligger i att den ger företag

möjlighet att kategorisera medarbetarna efter deras behov istället för var de

fysiskt arbetar samt vad de arbetar med. Med hjälpa av denna

kategorisering kan företaget få en bild över vad det har för medarbetare och

vad dessa anser vara faktorer som leder till trivsel. Efter att företaget gett

utrymme åt att fundera över vilka medarbetare det vill ha, kan det införa

åtgärder som gynnar företaget både internt och externt.

Vår fallföretagsundersökningen stödjer en kategorisering utifrån

medarbetarnas behov. I vår undersökning är det exempelvis inte så att

personer på en viss avdelning tillhör samma behovsgrupp. Vi fann även att

det olika grupperna prioriterar olika saker. Däremot är inte alltid de

positiva aspekterna som uppges homogena inom grupperna. Intressant att

notera i vår undersökning är att de flesta negativa aspekterna som de båda

grupperna uppger liknade varandra. Däremot hade grupperna olika

uppfattningar om vad som var positivt med en anställning på Manpower i

Norrköping.

De förslag till åtgärder som de anställda uppgav, samt de förslag som vi

själva har gett, är realistiska och genomförbara. Flera av de åtgärdsförslag

som vi gett behöver inte kosta företaget speciellt mycket – däremot är

vinsten desto större! Vi anser till och med att om inte vissa negativa

aspekter (exempelvis informationen) åtgärdas, kommer detta leda till att

Manpower mister delar av sin personal.
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Vi har valt att hålla samtliga medarbetare som deltagit i vår intervju

anonyma. Om företag ska kunna förbättra aspekter för enskilda

medarbetare så krävs givetvis att de vet vilka personer som uppgett vad.

Avsikten med denna modell är dock snarare att ge en överskådlig bild av

medarbetarna och inte gå ned på individnivå.

Det kan vara svårt för ett företag att genomföra den undersökning som

modellen kräver själva. Exempelvis kan arbetsgivaren ha förutfattade

meningar om de anställda som inte är överensstämmande med

verkligheten. En annan svårighet kan uppstå om de anställda inte vågar

uttrycka sina åsikter då det är arbetsgivaren som ställer frågorna och de

därmed inte har någon möjlighet att vara anonyma. Att företaget tar hjälp

av en extern part i undersökningen anser vi vara en god idé.

En intressant notering vi gjorde under studiens genomförande var att de

anställda blev glada och kände sig betydelsefulla när vi frågade hur de mår

och trivs på företaget. Om ett företag tar sig an att genomföra en

undersökning visar det på att de är måna om att ta reda på vad de anställda

har för behov. Möjligt är att de anställda ser mer positivt på sin anställning

bara genom att företaget ställer frågor till dem – detta eftersom de upplever

att arbetsgivaren är intresserad av att höra deras åsikter.

Kritik kan riktas mot vår modell för att den placerar in personerna i fack.

En person som söker sig till företaget med avseende att få sin basbehov

täckta skulle exempelvis efter hand kunna ”avancera” till

självförverkligandegruppen. Därmed ligger det en svårighet i hur man ska

kategorisera in en sådan person. Grundanledningen kan ha varit att täcka

sina primära behov men om dessa behov av en eller annan anledning har
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blivit täckta strävar kanske personen i fråga efter något mer i sin tillvaro.

Detta blir en fråga för de som ska kategorisera in personerna i grupper att

avgöra.

Överhuvudtaget kan modellen kritiseras för att den bygger på en del

subjektiva bedömningar gjorda av de som kategoriserar in medarbetarna i

grupper. Vi anser inte att detta skulle behöva vara ett problem så länge man

är konsekvent i sin kategorisering samt redogör för på vilka grunder

uppdelningen har skett. Viktigt att poängtera är att indelningen är en

generalisering. Vi sympatiserar till viss del med de personer som anser att

individer ej med rättvisa kan placeras in i fack. Dock anser vi att en

generalisering är nödvändigt för att få en överblick om personerna i fråga

och slutligen kunna bilda sig en hyfsad bild av den så kallade verkligheten.

Så länge vi som utvecklat modellen samt läsaren har generaliseringen i

åtanke anser vi inte detta vara något större problem.

Att vi valt att utgå från just basbehov och självförverkligande som

kategoriseringsgrupper kan även det ifrågasättas. Givetvis skulle de

anställda kunna kategoriseras in efter andra variabler såsom exempelvis

ålder, kön, typ av arbete, familjesituation etc. Det finns i princip ett

oändligt antal möjligheter till uppdelning och vi har valt den kategorisering

som vi tycker är mest intressant. Dessutom finns det (som vi i kapitel 4

redogjort för) en hel del redan befintlig teori inom området som kan hjälpa

oss i vårt egna modellbygge.
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8.2 Teoretiska slutsatser

Denna uppsats har lett till Trivselfaktormodellen som har sin grundidé i att

gruppera in anställda i två grupper utifrån deras behov - personer som

försöker tillfredställa sina basbehov alternativt personer som söker

självförverkligande. Modellen tar med andra ord hänsyn till andra faktorer

än var en anställd fysiskt arbetar. Styrkan i modellen är att den fångar en

komplex verklighet och att den ger företaget en bild av vilken ”typ av

anställda” företaget har och hur stor del av medarbetarna som har liknande

mål med sin anställning. Med denna kunskap kan företaget vidta åtgärder

både internt och externt.

I kapitel 4 har vi presenterat många välkända teorier inom är behovs- och

förväntansteorin samt teorier som har med bland annat

arbetstillfredsställelse, arbetsengagemang och arbetsförnyelse att göra.

Eftersom Trivselfaktormodellen grundar sig på, vad vi anser vara, det bästa

i dessa modeller har vi skapat en unik modell med grund i väl beprövade

teorier. Detta gör Trivselfaktormodellen till ett fullgott alternativ till de

övriga modeller som existerar idag.

Det främsta bidrag förväntansteorin har gett till Trivselfaktormodellen är

resonemanget om att en person går in i ett arbete med ett visst syfte. Frågan

varför, med den definition vi tidigare lagt i ordet, en medarbetare arbetar på

ett specifikt företag spelar i Trivselfaktormodellen stor roll gällande vilken

inställning samme medarbetare har till sitt arbete. Behovsteorierna har

bidragit till Trivselfaktormodellen på så sätt att de hjälper oss att förstå

varför människor trivs eller inte trivs på sin arbetsplats. Teorierna förklarar
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att olika människor har olika behov och därmed tillfredsställs på olika sätt.

Vidare har studierna kring arbetstillfredsställelse och arbetsengagemang

givit Trivselfaktormodellen en vidare syn kring begreppet arbetsglädje.

Teorier kring arbetsförnyelse har bidragit med en insikt att företaget måste

justera vissa variabler i medarbetarnas arbete så att dessa upplever

arbetsmotivation och trivsel som orsakas av äkta inre positiva känslor.

Vi är även medvetna om att de teorier som vår Trivselfaktormodell tar

avstamp i är utvecklade flera decennier tillbaka i tiden. Därför har vi

försökt att anpassa Trivselfaktormodellen till dagens samhälle. Genom att

pröva Trivselfaktormodellen på ett fallföretag i bemanningsbranschen har

vi utsatt modellen för prövningar i en bransch som präglas även av hög

personalomsättning och som blomstrat under 1990-talet.

Trivselfaktormodellen har också modifierats under arbetets gång genom de

reflektioner vi erhållit i intervjuerna. Vi har på detta sätt utvecklat, vad vi

anser vara, en hållbar ansats till hur trivsel kan bibehållas och utvecklas i

en organisation samt hur vetskapen om de företagsspecifika faktorerna kan

ge fördelar för företaget både internt och externt.

8.3 Problemfrågorna

Här följer de frågor vi ställde oss inledningsvis i denna uppsats. Även om

vi anser att vi har besvarat frågorna i den löpande texten gör vi en

sammanfattning av svaren nedan.
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8.3.1 Problemfråga 1

� Hur kan en lämplig uppdelning av anställda, utifrån deras behov, se

ut?

Vi anser att en lämplig kategorisering utifrån de anställdas behov kan göras

genom att ställa frågan varför en person arbetar på ett specifikt företag. Då

denna fråga kan innehålla så mycket har vi valt att bryta ned den i sex

delfrågor;

- Hade medarbetaren andra alternativ till arbete när han/hon sökte sig till

företaget?

- Valde medarbetaren företaget aktivt?

- Vilken kännedom hade medarbetaren om företaget innan denne började

sin anställning?

- Vad var avgörande för att medarbetaren tog jobbet?

- Vad vill medarbetaren främst ha ut av sin anställning?

- Skulle medarbetaren välja anställning på ett annat företag om tillfälle

gavs och i så fall varför?

Dessa frågor leder sedan till en uppdelning av de anställda i basbehovs-

eller självförverkligandegruppen. Vi fick i vår fallföretagsundersökning

bekräftat att denna kategorisering fungerar i verkligheten.
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8.3.2 Problemfråga 2

� Finns det ett samband mellan varför en person arbetar på ett specifikt

företag och vad denne anser vara positivt respektive negativt med

anställningen?

Det samband vi i fallföretagsundersökningen såg var att både

basbehovsgruppen och självförverkligandegruppen uppgav en hel del

liknade negativa aspekter med sin anställning. Däremot skiljde sig de

positiva aspekterna åt både inom och mellan grupperna. För att bekräfta ett

eventuellt samband anser vi att fler empiriska undersökningar måste göras.

8.3.3 Problemfråga 3

� Vilka interna och externa fördelar kan genreras då företaget vidtar

önskvärda åtgärder för att öka trivseln bland de anställda?

De interna fördelar som önskvärda åtgärder direkt kan leda till är givetvis

ökad arbetstillfredsställelse bland medarbetarna. Detta kommer indirekt att

få exempelvis låg frånvaro, förbättrad kvalitet och låg personalomsättning

till följd. Motivationsnivån på arbetsplatsen kommer förmodligen att höjas

vilket kommer att leda till att företaget blir en mer attraktiv arbetsplats.

Eftersom åtgärderna ännu inte är genomförda kan vi inte med säkerhet veta

om dessa fördelar kommer att uppstå. Dock hävdade de intervjuade att

deras arbetstillfredsställelse skulle öka om de negativa aspekterna

åtgärdades.
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Vad det gäller det externa fördelarna så är en nöjd anställd god PR för

företaget. Detta kan i sin tur leda till att företaget får fler arbetssökande,

vilket är en nödvändig och god grund till att minska en eventuell

rekryteringsproblematik. Flera av de intervjuade i vår

fallföretagsundersökning uppgav att de kom i kontakt med Manpower

genom en kamrat som arbetar på företaget. Detta anser vi stödja

resonemanget ovan ytterligare.

Företaget får genom studien av sina befintliga anställda lära sig vad de ska

locka med i sin externa marknadsföring gentemot potentiella

arbetssökande. De anställda ha ju en gång sökt sig till företaget och borde

därför vara en mycket intressant källa för företaget när de ska utveckla nya

kampanjer och finna nya medarbetare.

Vi anser att åtgärder internt även leder till externa fördelar, vilket vi ovan

nämnt. De externa fördelarna bidrar i sin tur till positiva aspekter internt.

Exempelvis kan extern nyrekrytering leda till att företaget blomstrar

internt.

8.4 Framtida forskning

I samband med vårt arbete har det uppkommit intressanta aspekter som vi

bortsett från men som vi ändå anser kan vara lämliga att för fortsatt

forskning. Exempelvis kan det vara intressant att även ta hänsyn till de

aspekter som vi av tidsskäl var tvungna att avgränsa oss ifrån. För att få

våra iakttagelser i denna uppsats bekräftade kan det vara av intresse att

göra en större undersökning som innefattar fler företag.



Källförteckning

Litteraturförteckning:

Abrahamsson, B. & Andersen, J., 1996. ”Organisation – att beskriva och
förstå organisationer. Malmö: Liber-Hermods AB.

Andersen, H. 1994. Vetenskapsteori och metodlära. Lund:
Studentlitteratur.

Andersson, S. 1979. Positivism kontra hermeneutik, Göteborg: Bokförlaget
Korpen.

Arbetsliv och hälsa – en kartläggning, 1996. Red. Järvholm, B.,
Arbetarskyddsstyrelsen, Arbetslivsinstitutet & Rådet för
arbetslivsforskning.

Axelsson, B. 1996. Kompetens för konkurrenskraft. Stockholm: SNS
Förlag.

Backman, J. 1998. Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.

Bransch på frammarsch, Affärsvärlden 32/00.

Dahlgren, K. & Dahlgren, P-O. 1981. Hur har du det på jobbet?. Borås:
Wahlström & Widstrand.

Ekelund, Å., 2000. Från gråzon till Guldglans. Veckans Affärer 16/00.

Enbom, I. 1992. Våga visa arbetsglädje. Stockholm: Bokförlaget Trevi
AB.

Hackman, R. & Oldham, G. 1980. Work redesign. USA: Addison-Wesley
Publishing Company Inc.

Hoff, B., 1982. Tao enligt Puh. Översättning Frykman, E. Sverige:
Wahlström & Widstrand.



Huczynski, A. & Buchanan, D., 2001. ”Organizational Behaviour 4nd ed.”.
Prentice-Hall, Europe. Essex, England: Pearson Education Limited.

Jacobsen, D I. & Thorsvik, J. 1998. Hur moderna organisationer fungerar.
Lund: Studentlitteratur.

Kreitner, R., Kinicki, A. & Buelens, M. 1999. Organizational behaviour.
London: McGraw-Hill International (UK) Limited.

Merriam, S. 1998. Fallstudien som forskningsmetod. Lund:
Studentlitteratur.

Patel, R. & Tebelius, U. 1987. Grundbok i forskningsmetodik. Lund:
Studentlitteratur.

Personal och kompetens i förändring, 1999. Svenska Kommunförbundet.

Robbins, S., 1982. Personnel – The Management of Human Resuorces 2nd

ed.. USA: Prentice-Hall, Inc.

Robbins, S., 2000. Essentials of Organizational Behavior 6nd ed. Upper
Sadle River, New Jersey, USA: Prentice-Hall, Inc.

Rosengren, K-E. & Arvidson, P. 1992. Sociologisk metodik. Falköping:
Almqvist & Wiksell Förlag AB.

Schein, 1980. Organizational Psychology. 3 ed . USA: Prentice Hall.

SOU, 1997:58. Personaluthyrning: Slutbetänkande / av Kommittén för
utvärdering av avregleringen av arbetsförmedlingsmonopolet. Stockholm:
Fritze

Starrin, B. & Svensson, P-G. 1994. Kvalitativ metod och vetenskapsteori.
Lund: Studentlitteratur.

Steers, R. & Porter, L. 1983. Motivation & work behavior. USA: McGraw-
Hill Inc.

Tillväxten inom bemanningsbranschen slår alla prognoser, Personal och
Ledarskap, 04/00.



Törnebohm, H. 1981. Tankar om kunskaper, vetande och visdom.
Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för vetenskapsteori, Rapport
nr 64, serie 2.

Uthyrning av arbetskraft. 1998. HTF.

Växtkraften håller i sig, Affärsvärlden, 22/00.

Wiedersheim-Paul, F. & Eriksson, L. 1989. Att utreda och rapportera.
Sandby: Liber.

World Wide Web:

www.mapower.se, 2001-02-25

www.manpower.se, 2001-03-19

www.manpower.com, 2001-03-19

www.manpower.se, nr 1, “omsättningen ökade med 1,1 miljarder år 2000”
av Bessie Wedholm, 2001-03-19

www.manpower.se, nr 2, ”Manpower köper Bohlin & Strömberg
Chefrekrytering av Bessie Wedholm, 2001-03-19

Internt material:

Timeout nr 4, 2000, Magazine för Manpowers anställda

Timeout nr 1, 2001, Magazine för Manpowers anställda

“Manpowers tjänster”

“Logistik & Teknik – avtalsinformation”

”Sommarbemanning”

SPUR (98/99) Bemanningsbranschens utveckling och omfattning

SPUR (98/99) Att jobba på bemanningsföretag

SPUR (98/99) Personaljuridik för bemanningsbranschen



Intervjumall
Bilaga 1

Hur gammal är du?

Hur länge har du jobbat på Manpower?

Vad hyr du ut som?

Vad gjorde du (arbetade du med) innan du började på Manpower?

Hur kom du i kontakt med Manpower?

Vad var avgörande för att du tog jobbet?

Vad hade du för andra alternativ till anställningen på Manpower?

Är avsikten med din anställningen på Manpower att hitta ett annat jobb?

Vilken kännedom hade du om företaget innan du började anställningen?

Vad fyller arbetet för funktion i ditt liv?

Hur ser ditt drömjobb ut?

Trivs du? Varför?

Vad är positivt med ditt arbete/din anställning på Manpower?

Vad kan bli ännu bättre?

Vad är negativt med ditt arbete?

Hur kan det negativa lösas?

Tycker du att Manpower lägger ner tid och resurser på rätt saker, dvs på faktorer som
förbättrer din trivsel på företaget? Om ja, vadå?

Vilka interna aktiviteter från företagets håll främjar idag trivseln?

Om du vore chef för Manpower – vad skulle du förbättra?

Vad anser du Manpower ska locka med för att kunna rekrytera fler människor till
företaget?

Något annat du vill tillägga?



Intervjuer
Bilaga 2

Nedan redovisar vi en sammanfattning av de sjutton intervjuerna A – Q var för sig.
Dessa är inte ställda i någon specifik ordning utan har bara slumpmässigt tilldelats en
bokstav.

Medarbetare A

Medarbetare A har utbildning inom ett yrke men ville pröva på något annat arbete och
sökte därför anställning på Manpower. Eftersom han/hon fick jobb snabbt så ”blev det
bara så” att han/hon började på Manpower. Personen har arbetet på andra
Manpowerkontor än i Norrköping. Vid första anställningstillfället hade personen i stort
sett ingen kännedom om sin blivande arbetsgivare.

Den viktigaste funktionen arbetet fyller i Medarbetare A:s liv är att det är utvecklande.
Personens drömjobb ska ha bra arbetstider och vara fritt. Det ska också vara stor
variation i arbetsuppgifterna.

Medarbetare A trivs bra på Manpower för tillfället men uppger att ”det går i vågor”. Hur
han/hon trivs kan skilja sig från ett halvår till ett annat. Ibland avskyr personen jobbet,
men anser att det mer beror på denne själv än på själva arbetsuppgifterna och
arbetsplatsen. Den anställde menar också att exempelvis en kall och grå höst kan
medföra att man inte trivs på jobbet. Han/hon skulle förmodligen inte ta en fast
anställning på ett annat företag om det erbjöds eftersom han/hon trivs mycket bra med
att vara Manpoweranställd.

Det positiva med att arbeta för Manpower är att de nuvarande cheferna är bra och
lyssnar på Medarbetare A. Om det är något som den anställde inte tycker är bra så
framför denne detta och cheferna försöker alltid hjälpa till, även om de inte alltid lyckas.
Personen påpekar också att arbetet är mycket utvecklande och flexibelt, vilket denne ser
som väldigt positivt. Lönen är han/hon nöjd med och tycker att även garantilönen ger
god månadslön. När medarbetaren inte är uthyrd kan denne njuta av fritiden och
han/hon uppger att Norrköpingskontoret sällan ringer samma dag som ett uppdrag
påbörjas.

Enligt personen är en negativ aspekt, med att arbeta för Manpower, att det är ett arbete
för människor mellan 20 och 30 år. När intervjupersonen skaffar familj vill han/hon inte
ha Manpower som den enda inkomstkällan. Eftersom medarbetaren inte ”befinner sig i
den sitsen just nu” så är det inga problem. Nu vill medarbetaren bygga upp erfarenheter
med hjälp av sin anställning på Manpower. Den anställde medger att det är ”lite jobbigt
att inte ha arbetskamrater som består" men säger samtidigt att han/hon tillgodoser
behovet av samhörighet på annat sätt.

Medarbetaren uppger att man kan lösa vissa av de negativa aspekterna genom att
cheferna är lyhörda. Han/hon menar att mycket beror på vad man har för PA (personal



administratör). De som arbetar som PA på Manpower gör oftast vad de kan för att
hjälpa medarbetaren, men de lyckas inte alltid.

Den anställde menar att det vore bra om Manpower försöker bilda en företagsidentitet
eftersom medarbetarna annars kan känna sig vilsna. ”Var hör man hemma egentligen,
på Manpower eller på kundföretaget?” säger medarbetaren. Intervjupersonen har själv
inte något större behov att umgås med medarbetarna på Manpower och har inte deltagit
på någon intern aktivitet. Han/hon vet dock att olika människor har olika stort behov av
att känna samhörighet med medarbetarna på Manpower och tycker det är bra att
företaget anordnar aktiviteter. ”Det borde finnas fler aktiviteter för de som är i behov av
det”, menar han/hon.

Om personen vore chef för kontoret i Norrköping skulle denne reducera antalet
medarbetare per PA. ”Det borde endast vara 15-20 medarbetare per PA” menar han/hon
och påpekar att de ansvariga idag är överarbetade och inte kan hålla den omfattande
kontakten med de anställda som de önskar. Medarbetare A skulle alltså skapa djupare
kontakt vid flera tillfällen mellan PA och anställda.

Medarbetaren anser att Manpower ska gå ut i skolorna för att för att locka till sig
personal. ”Detta är det mest effektiva sättet att locka personal, trots att även äldre
medarbetare önskas i företaget” säger den anställde. Han/hon menar att genom att
studenter får upp ögonen för företaget och får veta att det inte är en otrygg arbetsplats så
söker sig fler dit. Manpower ska i sina ”kampanjer” trycka på att arbetet är flexibelt,
utvecklande och meritgivande för andra anställningar.

Medarbetare B

Medarbetare B sökte anställning på Manpower efter att en kamrat rekommenderat
företaget. Han/hon behövde anställning snabbt och eftersom Manpower var det enda
företag som svarade på ansökningen tog medarbetaren jobbet. Tidigare hade
Medarbetare B haft anställningar på andra ”vanliga företag” och han/hon visste inte
mycket om Manpower vid anställningstillfället.

Den anställde menar att ”man måste jobba för att kunna planera sitt liv, det vill säga för
att exempelvis kunna köpa hus och åka på semester”. Han/hon har inget drömjobb som
han/hon strävar efter att få eller bli.

Medarbetare A trivs på Manpower och är nöjd med allt. Den negativa aspekt som
han/hon uppger är att den sociala samhörigheten mellan de anställda på Manpower är
låg.

Medarbetaren har varit på en intern aktivitet som anordnats av Manpower och tyckte att
den var rolig. Han/hon anser att interna aktiviteter är mycket viktigt och föreslår att
Manpower ska hyra en idrottshall åt de anställda så att de exempelvis kan spela fotboll,
basket och innebandy tillsammans. Fler interna aktiviteter efterfrågas.



Om Medarbetare B vore chef för Manpower vet han/hon inte vad han/hon skulle
förbättra. Personen vet inte heller vad Manpower ska locka med för att locka ny
personal till företaget.

Medarbetare C

Person C var arbetslös när denne sökte sig till Manpower. Eftersom han/hon behövde ett
arbete och hade sökte under ”en längre tid” tackade personen ja till ett arbete hos
Manpower. Vid frågan hur mycket personen visste om Manpower innan sin anställning
blev svaret ”ingenting”.

Medarbetaren anser att ”man måste arbeta för att överleva men även för att träffa andra
människor”. Personens drömjobb är att arbeta med människor och hjälpa dem på olika
sätt så att de får det bättre.

Den anställde trivs på Manpower och tycker att personalen är snäll och hjälper till.
Han/hon poängterar dock att man måste tjata på personalen ibland men att de faktiskt är
upp till en själv att se till att allt blir bra. Det positiva med Manpower är att det är en
inkörsport till arbetslivet och på så sätt kan personen få visa vad denne kan. ”Det är
positivt att man kan komma in i systemet” säger medarbetaren.

Det som Medarbetare C upplever som negativt är att ”lönen var dålig i början”. ”Men
den har blivit bättre nu” säger personen. Han/hon tycker att Manpower lyssnar på
honom/henne men anser att ”man måste tjata”. Den anställde uppger det som negativt
att han/hon ”är rädd för att komma till ett ställe” där denne inte trivs.

Eftersom medarbetaren inte deltagit i så många interna aktiviteter kan han/hon inte
uttala sig om hur bra de har varit. Personen har bara varit med på en intern aktivitet och
den uppskattades mycket. Han/hon anser att interna aktiviteter är mycket viktigt.
Han/hon anser att det är lagom som det är med detta.

Om personen vore chef för Norrköpingskontoret skulle denne informera potentiella
medarbetare om vilka regler som gäller för bemanningsanställda, exempelvis regler med
A-kassa och så vidare. Medarbetare C anser att det är viktigt att denna informationen är
”klart som ett rinnande vatten” innan man tar anställning hos ett bemanningsföretag. Att
en anställning hos Manpower är ett bra alternativ till att vara arbetslös, tycker den
anställde företaget ska locka ny personal med.

Medarbetare D

Medarbetare D var arbetslös när han/hon såg en annons för Manpower på Internet.
Personen visste inget om Manpower men tog arbetet eftersom denne inte hade några
andra alternativ till en anställning på Manpower och eftersom han/hon ville ha en
anställning snabbt. Medarbetare D hade tidigare varit yrkesverksam inom en annan
bransch än den han/hon jobbar i idag.



Den funktion arbetet spelar i personens liv är att det ger inkomst. Den anställde säger
dock att han/hon ”speciellt vill trivas och ha roligt”. Det ord som Medarbetare D vill
sammanfatta sitt drömjobb i är ”kul”.

Den anställde trivs på Manpower och menar att ”det är det bästa jobb jag haft”. Denne
säger att ”kontakten har varit mycket bra hittills” och ”allt går som smort och jag är
verkligen jättenöjd”. Personen trivs ute på kundföretaget och är även nöjd med sin lön.
Något negativt med anställningen på Manpower kunde Medarbetare D inte uppge
eftersom han/hon inte arbetat så länge för Manpower.

Någon kommentar om företagets interna aktiviteter kunde den anställde inte ge.

Om Medarbetare D vore chef vet han/hon inte vad som skulle förbättras. Han/hon anser
att företaget ska använda samma strategi som det använder idag för att locka nya
medarbetare, detta eftersom personen själv blev lockad. Ett förslag medarbetaren ger är
att öka lönen för de anställda. Medarbetare D är dock själv nöjd med lönen.

Medarbetare E

När Medarbetare E ville ha ett arbete på ett visst företag blev han/hon tvungen att gå via
Manpower för att få det. Personen visste ”ingenting alls om Manpower” och såg
företaget enbart som en väg för att få det jobb han/hon ville ha. Medarbetare E kom
nästan direkt från gymnasieskolan till Manpower och hade inte några alternativ till den
anställningen.

Den anställde sa ”jag spenderar ju fem dagar i veckan där så det är ju viktigt att jag
trivs” och syftade på sin arbetsplats. Han/hon tycker inte att arbetet bara är en
inkomstkälla utan påpekar att variation och frihet i arbetsuppgifterna är viktigt.
Medarbetaren har inget specifikt drömjobb men påpekar att det måste vara varierande.
Personen uppger att om han/hon inte får ett annat kundföretag snart så ser han/hon sig
efter ett annat arbete själv. Personen önskar inte en fast anställning hos kundföretaget
utan snarare att vara kvar på Manpower och få flytta runt bland olika kundföretag. Detta
eftersom det är variation Medarbetare C främst är ute efter. Senare i livet vill han/hon
dock ha en fast anställning hos en ”vanlig” arbetsgivare.

Intervjupersonen trivs inte att arbeta för Manpower just nu men påpekar samtidigt att
det ”går upp och ned”. Personen känner att denne vill byta uppdrag eftersom det
nuvarande uppdraget är monotont och långtråkigt. Medarbetaren vill utveckla sig själv
men känner att han/hon har fastnat hos kunden. Det positiva att arbeta för Manpower är
just det faktum att man får pröva olika jobb, menar han/hon, men påpekar samtidigt att
detta inte sker.

Det som är negativt med anställningen på Manpower är lönen, även om Medarbetare E
är ganska nöjd med sin lön. Personen anser också att det är negativt att Manpower inte
låter honom/henne byta arbete.

Medarbetaren menar att Manpower kan lösa vissa av de negativa aspekterna genom att
vara mer lyhörda och hjälpa till mer.



Personen har varit med på en del interna aktiviteter och tycker att de är kul. Han/hon
säger ”det är viktigt och kul att få träffa andra Manpowrare eftersom jag bara träffar
folk på X (kundföretaget) annars”. Medarbetaren uppger dock att denne ”helt klart
känner” att han/hon arbetar åt kundföretaget och inte på Manpower. Han/hon efterfrågar
fler interna aktiviteter.

Om Medarbetare E vore chef för Manpowerkontoret i Norrköping skulle denne se till att
medarbetarna får flytta runt på olika kundföretag. Han/hon skulle också visa sig mer ute
på kundföretagen för att bara visa sitt intresse för de anställda. Externt tycker personen
att Manpower ska locka med att medarbetarna får flytta runt och att arbetet är
variationsrikt, även om medarbetare C inte anser att så är fallet.

Medarbetare F

Medarbetare F ville snabbt ha ett arbete och sökte sig därför till Manpower. Han/hon
hade en kamrat som rekommenderade företaget och kollade därför inte upp så många
andra alternativ. Kännedomen om Manpower var inte mer än vad kamraten hade
berättat om företaget. Medarbetare F har haft andra arbeten tidigare och började först på
ett annat Manpowerkontor än i Norrköping.

De funktioner arbetet fyller i denne medarbetares liv är inkomst och trivsel. Drömjobbet
är ett arbete med bra arbetstider, hög lön och där personen trivs.

Medarbetare F trivs på Manpower. Han/hon säger ”Jag trivs helt klart med Manpower.
Vissa företag man hyrs ut till är sådär men Manpower är helt okej”. Det som är positivt
med personens anställning är att han/hon får testa på olika saker. Personen uppger att
han/hon skulle ta en fast anställning på kundföretaget om det erbjöds och säger att ”det
vore tryggt för framtiden. Manpower känns som ett osäkert kort på sikt”.

Det som är negativt med Medarbetare F:s anställning på Manpower är att han/hon inte
upplever det som ett stabilt företag att jobba på. Han/hon säger ”även om
bemanningsföretagen blomstrar idag vet man inte hur det är om ett par år. Det känns
inte som ett garantijobb för livet. Det är inte så tryggt”. Han/hon har också negativa
erfarenheter från det första jobbet åt Manpower. Då uppstod det en ”vi och dem-känsla”
mellan de fast anställda på kundföretaget och de inhyrda från Manpower. ”Om det var
något som var fel så var det de där Manpowrarnas fel. Vi var ju där för att hjälpa men
alla förstod inte det. De kommer och tar våra jobb, tänkte de.”, sa Medarbetare F.

Medarbetaren tror inte att Manpower kan lösa de negativa aspekterna i arbetet. Han hon
säger ”Marknaden ser ju ut som den gör. Det ligger ju i företagets (Manpowers) natur
att vara ett sådant företag som sysslar med sådana saker”.

Manpower lägger ner tid och resurser på rätt saker anser medarbetaren. Han/hon har inte
haft mycket kontakt med Manpowerkontoret eftersom få problem har dykt upp.
Medarbetare F deltar inte aktivt på Manpowers interna aktiviteter eftersom han/hon har
bra arbetskamrater på kundföretaget. Han hon säger ”jag har inga behov av det och jag
känner att jag arbetar mer för X (kundföretaget) än för Manpower”. Han/hon anser att
det är lagom mycket interna aktiviteter i dagsläget.



Om den anställde vore chef vet han/hon inte vad som skulle förbättras. Personen anser
docka att Manpower bör locka nya anställda genom att visa upp att man  får pröva på
nya saker.

Medarbetare G

Denna medarbetare var arbetslös när Manpower kontaktade honom/henne. Personen har
arbetserfarenhet från många olika yrken men hade inga andra alternativ än arbetslöshet
när han/hon började på Manpower. Medarbetare G visste ingenting om företaget innan
anställningen.

Arbetet är en inkomstkälla i Medarbetare G:s liv. Vid frågan hur personens drömjobb
ser ur svarade han/hon ”inte som detta i alla fall”. Den anställde vill vara mer fri och få
mer personligt ansvar så att han/hon kan styra sitt arbete själv. Han/hon vill ”absolut
arbeta med människor”.

Medarbetare G trivs bra men jobbet han/hon har nu ”är krångligt värre”. Det råder dock
en bra kamratanda på kundföretaget. Vid frågan vad som är positivt med att vara
anställd på Manpower svarar den anställde att ”det positiva har med X (kundföretaget)
och inte Manpower att göra”. Om medarbetaren skulle erbjudas anställning på
kundföretaget skulle denne ta detta eftersom hon då skulle få bättre lön och bättre
förmåner.

Negativa aspekter i hans/hennes arbete är att lön och förmåner är sämre än de fast
anställda på kundföretaget. Medarbetaren får exempelvis inte betalt för ”röda dagar”
och detta är ett problem för honom/henne. Medarbetare G arbetar extra på ett annat
företag än Manpower för att få ekonomin att gå ihop och uppger att han/hon på grund av
detta ”inte har något socialt liv”. Den anställde säger också att det är ”mycket snack och
liten verkstad” när denne berättar om sin arbetssituation för Manpower.

Hur Manpower ska lösa de negativa aspekterna vet inte Medarbetare G.

Medarbetaren tycker att det är ”jätteviktigt med trivselkvällar” och har frågat de
ansvariga på Manpower hur det blir med vissa föreslagna aktiviteter. Han/hon påpekar
att ”Manpower har sagt att det är på gång, men inget har hänt”. Han/hon vill ha fler
interna aktiviteter.

Om Medarbetare G vore chef för Manpower vet han/hon inte vad han/hon skulle
förbättra. Personen förslår att företaget, för att locka till sig ny kompetent personal,  ska
peka på att medarbetarna får chans att utveckla sig själva.

Medarbetare H

Medarbetare H skrev en ansökan till Manpower för att han/hon behövde ett arbete.
Han/hon känner en person som har arbetet för Manpower men medarbetaren uppger att
han/hon själv hade ”i stort sett hade obefintlig kunskap om Manpower” innan
anställningen. På frågan om den anställde hade andra alternativ till Manpower svarar
han/hon ”egentligen inte”. Personen har studerat och varit yrkesverksam  på andra
företag. Han/hon har även arbetet på ett annat Manpowerkontor innan Norrköping.



På frågan vad arbetet fyller för funktion i Medarbetare H:s liv svarar denne ”som
inkomstkälla. Man måste arbeta för att tjäna sitt uppehälle. Givetvis är det också viktigt
att man trivs och får utvecklas”. Den anställdes drömjobb är ett arbete där han/hon trivs
samt har ekonomisk trygghet.

Medarbetare H ”trivs just nu” eftersom han/hon ”haft turen” att hamna på ett
kundföretag som denne trivs på. Det positiva med personens anställning på Manpower
är att företaget ”fixar jobben” åt honom/henne och att personen ”slipper att springa runt
och leta jobb själv”. Den anställde tycker det är positivt att han/hon får vara på olika
företag, träffa nya människor och lära sig nya saker. Personen skulle dock ta ett annat
fast arbete med månadslön om det erbjöds honom/henne. ”Den ekonomiska tryggheten
är viktigare än att arbetet är varierande och utvecklande” säger den anställde. Om
Manpower skulle erbjuda månadslön ”skulle det dock vara möjligt att jag väljer att
Manpower före ett annat fast arbete” säger han/hon.

Det som Medarbetare H upplever som negativt är ”den fruktansvärt dåliga lönen och
garantilönen”. Intervjupersonen menar att den lön han/hon erhåller från Manpower
redan är låg och om personen inte är uthyrs så får han/hon ”bara 75 procent av den
redan dåliga lönen”. Eftersom medarbetaren har upplevt detta säger han/hon ”det känns
väldigt otryggt rent ekonomiskt. Blir man inte uthyrd en månad är det ju en hel vecka
utan pengar”. Personen gillar inte ”röda dagar” och känner att det är nästan så att
han/hon måste ta ett annat arbete då. Medarbetare H upplever också det negativt att
han/hon måste befinna sig i Norrköping de dagar Manpower inte kan erbjuda uppdrag.
De dagarna kan personen ”inte göra något vettigt”. I och med dessa nackdelar känner
personen sig otrygg.

Dessa nackdelar kan Manpower lösa genom att erbjuda månadslön. Medarbetaren säger
”i stort sett alla seriösa företag har månadslön och Manpower ska ju vara ett seriöst
företag”. Han/hon tror att eftersom det är många unga personer som söker sig  till
Manpower så begär de inte så hög lön. På detta sätt kan Manpower hålla nere lönerna.

Medarbetare H vill helst av allt ha månadslön. Han/hon säger ”lönen är viktigast, den
genomsyrar allt”. Medarbetaren har sällan besök de interna aktiviteter som anordnas av
Manpower eftersom han/hon ska arbeta dagen därpå. Han/hon anser att det är lagom
med aktiviteter i dagsläget.

Om Medarbetare H vore chef för Manpowers kontor i Norrköping skulle han/hon ge de
anställda månadslön. Om detta inte går att genomföra skulle han/hon ”höja garantilönen
för de som har arbetat under en längre tid och är lojala mot Manpower”.  Personen
menar att ”detta borde löna sig”. Han/hon har ju visat att de kan lita på honom/henne
genom att aldrig tacka nej till ett arbete som erbjudits.

Det Manpower kan locka nya medarbetare med är att ”jobbet är som att gå en utbildning
men få betalt. Det ger goda meriter och är en inkörsport till ett fast arbete”. Manpower
kan locka med att det är ett varierande arbete och att medarbetaren kan få ”papper på
allt som gjorts”.



Medarbetare I

Medarbetare I har arbetet för ett annat Manpowerkontor än i Norrköping innan han/hon
började där. Den första kontakten med företaget fick personen genom sitt tidigare
”vanliga arbete”. Då var han/hon inne mycket på Manpower hemsida. Medarbetare I har
arbetet på ett flertal olika företag innan han/hon aktivt valde Manpower som
arbetsgivare. Personen hade andra alternativ men tyckte att Manpower var mest
intressant. Det som var avgörande att personen tog jobbet som erbjöds på Manpower var
att ”det var intressant och utvecklande”. Den anställde måste ha ett utvecklande arbete
annars ”dör” han/hon efter ett tag. Tidigare har personen haft arbeten och ”vet att det
inte fungerar” om han/hon inte får möjlighet till personlig utveckling. Medarbetaren
säger ”visst är det viktigt att man får lön, det måste väl alla ha, men det är inte det som
är det allra viktigaste”.

Vid frågan vad arbetet fyller för funktion i Medarbetare I:s liv svarar denne
”utvecklande och som inkomstkälla. Men absolut inte bara som inkomstkälla”.
Drömjobbet ska enligt den anställde vara ”utvecklande”.

Medarbetaren ”trivs mycket bra” på Manpower och tycker det är positivt att arbetet är
”oerhört utvecklande”. Det finns möjlighet att utbilda sig efter arbetstid, även om
Norrköpingskontoret inte kommit igång med utbildningarna än. Intervjupersonen
upplever Manpowerkontoret i Norrköping som ”väldigt lyhört”. Är det något som
personen tycker är fel så säger han/hon till och upplever då att Manpower försöker göra
sitt yttersta för att hjälpa honom/henne. En annan positiv aspekt enligt medarbetaren är
att ”de anställda hela tiden får mer och mer kunskap och därmed kan ta fler och mer
omfattande jobb”. De anställda får arbetslivserfarenhet vilket även ger möjlighet till
löneförhandling. Medarbetare I säger ”men det är upp till var och en. Som
bemanningsanställd måste man se om sitt eget hus, det är ingen som går det åt en. Man
måste vara handlingskraftig och säga till om man tycker något är fel, annars kan ju inte
Manpower göra något åt det. De kan ju inte läsa tankar”.

Medarbetare I har blivit erbjuden fasta tjänster hos kundföretagen men har tackat nej
eftersom han/hon är lojal och trivs på Manpower. Personen tror att den höga
personalomsättningen i Manpower mycket beror på att många anställda är unga eller
kommer direkt från arbetslöshet. ”På Manpower vågar de tro på sig själva. De vill bli
något och börjar kanske läsa. De tänker jag kan och går därför vidare” säger
medarbetaren.

”Det finns egentligen inget att klaga på” säger den anställde vid frågan vad som är
negativt med att vara bemanningsanställd på Manpower. Han/hon ser sig själv som en
väldigt positiv person och poängterar ”det är kunden som står i centrum i ett
konsultföretag och man måste ha social kompetens och ha lätt för att lära och trivas”.
Han/hon tycker att de anställda måste ställa rimliga krav på Manpower och de anställda
måste förstå att det inte går att byta kundföretag hela tiden. Han/hon förstår dock att det
kan vara trist att lämna en arbetsplats man trivs på grund av att uppdraget är slut. ”Visst
har det varit lite småproblem i och med att allt i företaget inte kommit på plats än men
det ser mycket ljust ut. Manpower gör redan sitt bästa i att engagera sig i personalen”
tillägger personen.



Medarbetare I har varit med på alla interna aktiviteter som anordnats av Manpower.
Han/hon säger ” jag tycker träffarna är jätteviktiga. Det är kul med Norrköping eftersom
det är ett så litet kontor, jag känner många. I X (förra Manpowerkontoret Medarbetare I
arbetade på) kände jag bara typ fyra personer”. Han/hon vill ha fler interna aktiviteter.

Om Medarbetare I vore chef för Manpowerkontoret i Norrköping skulle han/hon hålla
en introduktionsvecka för de nyanställda så att de inte hyrs ut direkt. ”Det kan annars bli
en identitetskris, man vet inte vem man jobbar för” säger personen. Det kan bli svårt för
de anställda att veta om de ska identifiera sig med Manpower eller kundföretaget. ”Man
ska passa in i gruppen på kundföretaget men samtidigt framföra negativ kritik till
Manpower och inte kundföretaget. Kundföretaget köper ju en tjänst och vill slippa
personalproblem och det är ju det som de betalar för” säger den anställde. ”Kunden ska
stå i centrum. Anställda på Manpower ska inte ta konflikt med kundföretaget. Visst kan
det vara svårt. Det är viktigt att man är medveten och sympatiserar med Manpower som
arbetsgivare.” säger Medarbetare I. En introduktionsvecka på Manpowers kontor där de
anställda fick ”lära sig allt” om företaget skulle underlätta dessa problem, tror
medarbetaren.

På frågan vad Manpower ska locka med för att få ny personal säger Medarbetare I att
”det är utvecklande och att man växer som individ. Att det är en stor bredd. Att om man
bara har vilja, kompetens och lätt för att lära så finns det alltid jobb”. Många personer
vet inte om detta och går arbetslösa istället, ”helt i onödan” enligt medarbetaren. ”Det
kanske inte finns någon vetskap eller så vågar man inte söka. Det har ju ibland ansetts
som lite fult att vara bemanningsanställd. Det råder en dålig vetskap och folk ser det inte
som en arbetsförmedling, som det faktiskt är”, säger personen. ”Manpower försöker
verkligen och det finns jobb istället för att gå och stämpla. Kanske vore radio ett
alternativ för att uppmuntra folk att verkligen ta sig i kragen och söka. Handlingskraft”
avslutar Medarbetare I med.

Medarbetare J

Denna person var arbetslös och inskriven på arbetsförmedlingen när Manpower
kontaktade honom/henne. ”Det var inte jag som tog första initiativet” säger han/hon.
Alternativet till anställningen på Manpower var arbetslöshet. Det som var avgörande för
att personen tackade ja till Manpowers erbjudande var för han/hon skulle vara uthyrd till
samme kund under en längre och att detta företag bara låg fem till tio minuter från
medarbetarens hem. Medarbetare J hade inte mycket kännedom om Manpower innan
han/hon började. ”Jag visste bara att det var ett uthyrningsföretag och jag kände ingen
som jobbade för ett sådant företag” säger han/hon. Avsikten med anställningen på
Manpower är inte att hitta ett annat fast arbete men personen säger ”om det dyker upp
ett bra erbjudande så kan jag byta. Jag trivs bra nu och har inte sökt anställning någon
annan stans”.

På frågan vad arbetet fyller för funktion i Medarbetare J:s liv svarar denne ”som
inkomstkälla, det är det enda jag ser arbetet som. Jag behöver ju pengar och jag är inte
sugen på att exempelvis börja på högskola för att utbilda mig”. Personen har inget
drömjobb. Han/hon säger ”om jag hade det så hade jag försökt plugga till det och
försökt att få det”.



Medarbetare J trivs att arbeta för Manpower. ”Jag känner dock inte att jag jobbar för
Manpower. Men det funkar bra” säger denne. Det som är positivt med hans/hennes
anställning är att han/hon trivs med arbetsuppgifterna och träffar mycket människor.
Personen tycker också om att arbetsuppgifterna innehåller användning av dator.

Personen tycker dock att datorerna på kundföretaget kunde bytas ut mot mera nya
datorer med bättre kapacitet. ”Detta kan dock inte Manpower göra något åt” säger
han/hon. ”Om jag slutar här har jag inte hellre nytta av det jag lärt mig i en ny
anställning” tillägger den anställde.

Personen vet inte hur Manpower ska lösa de negativa aspekterna. Han/hon tycker dock
att det är ”okej” att utbilda sig på Manpower mellan uppdragen men inte samtidigt som
ett uppdrag. ”Jag kan inte tänka mig att gå till Manpower efter jobbet eftersom jag då är
trött” säger han/hon.

Medarbetare J tycker att de interna aktiviteter som erbjuds idag ”är lagom”. ”Det
behöver inte vara mer” säger han/hon. Personen säger att denne mest känner ”ledarna
och PA-folket” på Manpower. De kommer till medarbetarens arbetsplats ibland och
frågar hur denne mår. Personen känner att han/hon får uppskattning. ”I påsk kom de
exempelvis med ett påskägg” säger medarbetaren och tillägger ”jag vet att de finns och
det är bara att ringa dem om det skulle uppstå några problem”.

Om Medarbetare J vore chef skulle han/hon ändra löneunderlaget. ”I alla fall för dem
som är på långa uppdrag” säger den anställde. ”Det är tröttsamt och jobbigt att fylla i
samma siffror varje gång. Det är anställningsnummer, uppdragsnummer. Varje gång jag
går på rast och när jag börjar på morgonen. Detta borde verkligen förenklas” menar
han/hon.

”Vet ej” svarar medarbetaren på frågan vad Manpower ska locka med för att få ny
personal till företaget. ”Kanske är det bra att folk uppfattar Manpower som tryggt. Inte
att personalen bara används någon gång då och då, utan att få ut budskapet att man är
fast anställ. Man får lön fast man kanske inte är uthyrd.” säger personen. Han/hon tror
att Manpower ska trycka på att folk får testa olika saker om de vill. ”Korta uppdrag är
bra för folk som tycker om att jobba på det viset” avslutar den anställde med.

Medarbetare K

Medarbetare K kom i kontakt med Manpower eftersom hans/hennes kamrat arbetar på
företaget. Personen hade tidigare studerat och vid anställningstillfället hade han/hon
inget annat alternativ till anställningen på Manpower. När Medarbetare K tog arbetet
visste han/hon inte inget om företaget men det avgörande till att han/hon tackade ja var
för att ”personalen är trevlig på Manpower”. Den anställde uppger att målet är att arbeta
via Manpower och inte söka efter en annan fast anställning.

På frågan vad arbetet fyller för funktion i Medarbetare K:s liv svarar denne ”viktigast är
att man trivs. Det är tråkigt att exempelvis sitta i skolan.” Medarbetaren har ett
drömjobb men vet inte om han/hon kommer att arbeta med det senare.



Medarbetare K trivs på Manpower och uppger ”jag tycker om att byta jobb och träffa
nya människor”. Det som är positivt med hans/hennes anställning på Manpower är att
denne har mycket kontakt med personalansvarig.

Personen kan inte uppge något negativt med sin anställning på Manpower.

Den anställde svarar ”vet ej” på frågan om Manpower satsar på rätt saker och vad
medarbetaren tycker om de interna aktiviteterna.

Om Medarbetare K vore chef för Manpowers kontor i Norrköping skulle han/hon inte
förbättra något.

Medarbetaren uppger att han/hon tycker det är roligt att arbeta för Manpower. Denne
har aldrig känt att han/hon inte klarar av ett jobb. På frågan hur Manpower ska locka
nytt folk svarar den anställde ”Manpower är lite nya i jobbet. De satsar på allt möjligt
för att locka folk. Manpower ska säga hur det är att jobba i företaget, säga det som är
sant helt enkelt. Manpower kan satsa på vården också”.

Medarbetare L

Denna medarbetare har jobbat på andra Manpowerkontor än i Norrköping. På
Arbetsförmedlingen såg han/hon att Manpower sökte folk och skickade därför in sin
ansökan. Eftersom personen var arbetslös uppger denne att han/hon inte hade några
andra alternativ första gången personen kom i kontakt med Manpower. ”Jag visste bara
att det var ett rekryteringsbolag” säger den anställde och medger att han/hon tog
anställningen med avsikt att få ett fast arbete på ett annat företag.

På frågan vad arbetet fyller för funktion i Medarbetare L:s liv svarar denne ”jag har
arbetet för pengarnas skull”. Personen uppger att han/hon inte tycker det är roligt att
arbeta för länge med samma sak för då blir det monotont. Medarbetarens drömjobb går
ut på att ”bara sitta och tjäna en massa pengar”. Han/hon anser dock att det arbetet som
han/hon har nu är bra. ”Jag vill göra jobbet snabbt och vara ledig” säger medarbetaren
och menar att han värderar sin fritid högt. ”Vissa människor bara jobbar och jobbar hela
livet och sliter ut sig. Det finns annat som är viktigt. Jobb är inte hela livet” säger
personen.

Medarbetaren trivs på Manpower för att ”de tar väl hand om personalen”. Det positiva
med personens anställning är att han/hon har mycket fritid. Det som kan bli ännu bättre
är om den anställde kan få mer fritid.

Det negativa med anställningen på Manpower är ”oron över att bli av med sitt uppdrag”.
Personen säger ”att få veta i slutet av varje månad om man får vara kvar hos kund gör
att man inte riktigt kan planera sin ekonomi. Man måste spara”. På grund av detta vill
personen ha en anställning hos ett annat företag. Då han/hon senare i livet ska bilda
familj vill personen ha ”ett säkrare jobb och inte ett månad-till-månad arbete”. En sak
som Medarbetare L irriterar sig över är att lönen aldrig stämmer. ”Man undrar om det
sitter kompetent personal på löneavdelningen eller om det är Norrköpings fel. Varje
månad är det för mycket eller för lite pengar som utbetalas” säger han/hon.



Medarbetare L vet inte hur Manpower ska lösa de negativa aspekterna som nämnts.

Vid frågan om interna aktiviteter på Manpower svarar den anställde ”andra
Manpowerkontor har mycket mer kvällsaktiviteter efter jobbet. Det är dåligt med det i
Norrköping”. Han/hon vill ha fler interna aktiviteter.

Om Medarbetare L vore chef för Manpower i Norrköping denne ”sparka folk på
kontoret som bara tänker på sig själv och deras position”. Han/hon skulle istället
anställa folk som ”månar om de anställda”. Personen skulle också lägga ner mer tid på
att informera de anställda. ”Genom exempelvis ett informationstidning kunde man
presentera nya anställda på Norrköpingskontoret, nyheter och så vidare. Även
information om Manpower i stort kunde förekomma. Detta skulle förhindra
ryktesspridning bland de anställda” säger Medarbetare L.

Den anställde tycker att Manpower ska locka med mer lön. Han/hon säger ”eftersom
anställningsformen är så osäker så måste det kompenseras med lönen. Det är pengar
folk lockas av när de söker jobb”.

Medarbetare M

Medarbetare M var yrkesverksam när han/hon fick möjlighet att börja på Manpower. Då
personen sökte en fast tjänst på ett Manpowerkontor blev han/hon tillfrågad om han/hon
ville arbeta som uthyrd. Medarbetaren tog anställning på Manpower på grund av det
trevliga bemötandet från en personalchef på ett annat Manpowerkontor än Norrköping.
Personen hade alternativet att arbeta kvar hos sin dåvarande arbetsgivare eller börja på
Manpower. Medarbetare M:s kännedom om Manpower innan anställningen var att
han/hon hade sett TV-reklam om företaget. Avsikten med personens anställning på
Manpower är att hitta ett fast arbete hos en annan arbetsgivare.

På frågan vad arbetet fyller för funktion i Medarbetare M:s liv svarade denna ”just nu är
det bara en inkomstkälla”. Personens drömjobb är det förra fasta arbetet han/hon hade.
Detta arbete kombinerade många av hans/hennes färdigheter. ”Det var fritt, jag fick
styra helt själv och jag fick ta ett stort ansvar” säger intervjupersonen.

Medarbetare M trivs med att vara anställd på Manpower. ”Arbetskamraterna på
kundföretaget är trevliga. Själva uthyrningen är bra även om arbetsuppgifterna inte är så
spännande” uppger personen.

Vad den anställde upplever som negativt är att Manpower har dålig kontakt och
information till de anställda. ”Lite mer kontakt efterfrågas. Att få information från
kunden före man får den från sin arbetsgivare kan upplevas som konstigt” säger
Medarbetare M.

Personen anser att Manpower kan lätt kan lösa de negativa aspekterna genom att
förbättra kontakten och informationen till de anställda.

På frågan vad den anställde anser om de interna aktiviteter som anordnas av
Norrköpingskontoret svarar denne ”allt är ganska bra. Invigningsfest, julfest och någon
fest som är på gång nu. De anställda erbjuds också kurser men jag vet inte om det har



kommit igång ännu. Det är dålig information om vad som händer i Norrköping. Vi får
bara information om Manpower i hela Sverige”. Medabetaren vill ha fler interna
aktiviteter.

Om Medarbetare M vore chef för Manpower i Norrköping skulle han/hon ge bättre
information till de anställda. Personen säger ”jag skulle hålla kontakten bättre med
tanke på att man inte ses så ofta”.

På frågan vad Manpower ska locka med för att få ny personal till företaget svarar den
anställde ”ta tillvara på personalens förslag”. Han/hon är förvånad att Manpower inte
”nappat” när de fick förslag på kompetent personal. Medarbetaren avslutar med ”de
säger ju till och med i reklamen att de söker X (personal med viss yrkesinriktning)”.

Medarbetare N

Medarbetare N kom i kontakt med Manpower efter att Arbetsförmedlingen sagt att
personen skulle söka anställning på Manpower. Personen visste inte mycket om
Manpower men eftersom han/hon tidigare har arbetat för uthyrningsfirmor kände
han/hon till branschen. ”Jag visste ungefär vad en anställning på Manpower skulle gå ut
på” säger den anställde. Medarbetare N hade alternativet att fortsätta på sitt gamla
arbete, vara arbetslös eller börja på Manpower. Avsikten med anställningen på
Manpower är att hitta ett fast arbete hos en annan arbetsgivare.

På frågan vad arbetet fyller för funktion i Medarbetare N:s liv svarar denne ”mest som
inkomstkälla, men jag behöver den sociala biten också. Jag behöver ha något att gå till
varje dag”. Drömjobbet för medarbetaren är ”något helt annat än personen arbetar med
idag”. Den anställde kommer dock aldrig att utbilda sig till sitt drömjobb eftersom det
krävs för stora uppoffringar.

Personen trivs på Manpower. Han/hon säger ”kontaktpersonalen är trevlig, de ringer
och kollar hur det är med mig ibland”. Det som Medarbetare N upplever som positivt
med sin anställning på Manpower är att han/hon får flytta runt och träffa nya människor.

Det som medarbetaren upplever som negativt är att personalen på kundföretaget inte
alltid tycker om den inhyrda personalen. ”De tycker ibland att vi bara är i vägen” säger
personen. En annan nackdel är som medarbetaren uppger är att han/hon aldrig kan
planera något när denne inte är uthyrd eftersom han/hon måste vara tillgänglig för
Manpower. ”Man blir uppbunden trots att man inte har något jobb” säger medarbetaren.
Hur detta ska lösas vet inte den anställde. Det som kan bli ännu bättre är att lönen kan
vara större. ”Öka lönen så att det är bättre att vara anställd på Manpower, även om man
inte är uthyrd, i jämförelse med att vara arbetslös” säger den anställde. Personen uppger
att han/hon ”vet att Manpower har ändrat betalningen på sista tiden men inte om det har
blivit mycket bättre”. Personen anser att Manpower kan informera bättre om olika saker.
”Kommunikationen har brustit ibland” säger han/hon och ger ett exempel om att
Manpower borde informera om att man blir avstängd från A-kassan efter tre jobb hos
Manpower.

Medarbetare N påpekar att Manpower måste lägga ner mer tid på att intervjua
potentiella medarbetare. ”Det är viktigt att de analyserar medarbetarna innan de anställs.



Manpower har mist kunder för att de skickar ut suspekta typer. När Manpower skickar
ut lustigt folk så mister de kundernas förtroende. Förtroendet är extremt svårt att
reparera” säger den anställde.

”Jippon på Manpower är bra för då ser man vilka som jobbar i företaget, och det är ju
kul” säger Medarbetare N på frågan vad han/hon anser om de interna aktiviteterna. Fler
interna aktiviteter på andra tidpunkter än de är idag skulle uppskattas. Personen vet inte
om Manpower lägger ner tid och resurser på rätt saker eftersom han/hon aldrig närvarat
vid dessa tillfällen. ”Jag har jobbat vid dessa tillfällen” säger han/hon och tillägger ”men
jag har hört att det har varit trevligt”.

Om Person N vore chef för Manpower skulle han/hon ”locka med att Manpower har
jobb inom de branscher de söker folk”. Den anställde skulle också ”trycka på
garantilönen som har blivit bättre nu”. Han/hon säger ”trygghet vill ju alla ha, men
endel vill ju också ha omväxlande arbetsuppgifter. Då kan det vara en fördel att locka
med omväxling. Att arbetet aldrig är monotont.”

Medarbetare O

Manpower kontaktade Medarbetare O när denne arbetade för en annan arbetsgivare.
Personen ”tog tillfället i akt” eftersom han/hon var i behov av pengar. Han/hon säger
”jag visste inte så mycket när jag började. Jag hade snappat upp lite ryktesvägen och sett
reklam på TV någon gång”. Medarbetare O har tidigare arbetat på andra
uthyrningsfirmor och när den anställde kontaktades hade han/hon alternativet att arbeta
kvar hos sin gamla arbetsgivare eller börja på Manpower. Den anställde har inte för
avsikt att hitta ett annat arbete via Manpower. ”Nej, min högsta önskan är att bli fast
anställd på Manpower. Då skulle jag verkligen bli glad” säger han/hon.

På frågan vad arbetet fyller för funktion i personens liv svarar denne ”dels som
inkomstkälla men också för att stilla mina behov. Jag är väldigt energisk och om jag inte
får jobba så mår jag dåligt”. Medarbetare O har inget drömjobb. ”Jag är en allt-i-allo
människa och behöver ett stimulerande arbete. Det får inte vara för lugnt för då trivs jag
inte” säger han/hon.

På frågan om Medarbetare O trivs på Manpower svarar denne ”ja, jag trivs när
Manpower ger mig jobb. Allt är toppen egentligen. Jag försöker alltid göra mitt bästa
för att få en fast anställning i företaget”. Det som upplevs som positivt är de garantier de
anställda får när de blir fast anställda. ”Manpower erbjuder också kanske vettiga jobb
och alla är trevliga och glada”. Personen blev väl mottagen när han/hon började i
företaget och detta upplevdes som ”väldigt positivt”.

Det som upplevs som negativt och som Manpower kan bli ännu bättre på är att
”kombinera medarbetare med varandra”. Personen säger ”de måste kunna matcha folk
som ska arbeta tillsammans och också kunna matcha människor med uppdrag”. Han/hon
säger ”Manpower borde också tänka på dt viktigaste av allt, att medarbetarna måste vara
ett ansikte utåt för företaget och att medarbetarna måste vara trevliga mot kund”.
Medarbetare O säger att ”det enda jag retar mig lite på är att det går för lång tid mellan
de uppdrag jag får. Jag är aktiv och ringer och frågar om uppdrag men tycker inte att



Manpower fixar så många. Jag kan tänka mig att pendla i hela Östgötaregionen för att få
arbeta”.

Den anställde har inte varit med på de interna aktiviteter som anordnats. ”Jag tycker
dock det vore kul om personalen och cheferna kunde gå ut och exempelvis äta
tillsammans för att lära känna varandra bättre som människor” säger medarbetaren.
Han/hon tycker att det är viktigt att man förenar arbetsliv och privatliv på något sätt.
Fler interna aktiviteter skulle uppskattas av Medarbetare N.

Om Medarbetare O vore chef för Manpower skulle han/hon ”kolla över de människor
som Manpower anställer, vilken bakgrund de har och så vidare”. Personen säger ”de
kan inte anställa vem som helst. De borde inte tänka på att medarbetarna ska dra in
pengar till företaget utan att de också ska vara en representant för Manpower”.

På frågan vad Manpower ska locka med för att attrahera ny kompetent personal svarar
medarbetaren ”jag tycker inte att de ska locka med ordet kompetent. Det finns så många
människor som borde ges en ärlig möjlighet även om de saknar utbildning. De kan ju
besitta kunskap i alla fall”.

Medarbetare P

Denna person var arbetslös och ringde upp Manpower. Några dagar senare fick han/hon
börja på företaget. Medarbetaren uppger att han/hon inte hade några andra alternativ vid
tidpunkten för anställningen. Tidigare har Medarbetare P studerat och eftersom
”Manpower var den snabbaste vägen till anställning” valde han/hon att vända sig till
detta företag. Personen uppger att hans/hennes kännedom om Manpower då var ”Nisse i
reklamen”. Avsikten med anställningen är inte att hitta ett annat fast arbete. ”Men om
det dyker upp kan jag tänka mig att byta” säger medarbetaren.

På frågan vad arbetet fyller för funktion i Medarbetare P:s liv svarar denne ”bara som
inkomstkälla”. Personen vet inte hur hans/hennes drömjobb ser ut eftersom han/hon inte
har funderat så mycket på det. ”Jag kan inte komma på något drömjobb” säger personen
efter några sekunders betänketid.

Medarbetare P trivs på Manpower. ”Det viktigaste är att få jobba, vilket jag får” säger
medarbetaren och fortsätter ”det absolut viktigaste är att jag trivs. Det måste vara
trevligt på jobbet och trevliga arbetskamrater”. Det som är positivt med personens
anställning är att ”Manpower letar upp ett nytt arbete åt honom/henne när det inte finns
jobb”. ”Just nu mår jag bra, jag är glad” tillägger den anställde.

Det negativa att arbeta för Manpower uppger medarbetaren är ”att vara ute på
skituppdrag, det vill säga uppdrag som bara är en vecka eller kortare”. Då hinner inte
personen komma in i arbetet och lära känna arbetskamraterna. Hur Manpower ska lösa
de negativa aspekterna vet inte den anställde.

Angående Manpowers interna aktiviteter svarar medarbetaren ”just nu är alla jättenöjda.
De bryr sig och jag är jättenöjd. De är jättetrevliga. De har fester och kommer till
exempel med påskägg”. Han/hon anser att det är lagom mycket interna aktiviteter i



dagsläget. Personen uppger att han/hon kan ringa Manpower om denne får problem på
kundföretaget. Den anställde säger ”de gör allt precis som det ska vara”.

Medarbetare P ”förstår att Manpower är ett vinstdrivande företag och att det är svårt att
betala ut lön till de anställda”. Om personen vore chef skulle han/hon ”se till att alla
medarbetare blir nöjda med lönen”. Den anställde uppger också att ”tidsrapporterna är
krångliga och tidskrävande, men att de inte är ett större problem”.

Medarbetaren anser att Manpower ska skaffa fler uppdrag så att de verkligen kan
erbjuda de nyanställda arbete. ”De ska ge bättre betalt för cash lockar, alla arbetar för
pengar” säger den anställde. Han/hon uppger att denne vet att konkurrensen är tuff
mellan bemanningsföretagen. ”Manpower ska försöka bli störst i Norrköping” säger den
anställde och syftar till att detta ska locka ny personal till företaget.

Medarbetare Q

Medarbetare Q pluggade och gick sedan direkt till Manpower. Personen kom i kontakt
med anställda på Manpower på det företag han/hon sommarjobbade på. Medarbetaren
säger ”jag hade god kännedom om företaget innan jag började eftersom jag har jobbat
sida vid sida med Manpoweranställda innan min anställning, och de hade pratat gott om
företaget och berättat hur det var att vara bemanningsanställd”. Personen tillägger ”jag
var dock en aning skeptisk i början”. ”Det var meningen att jag skulle bli rekryterad
genom Manpower först men när de erbjöd mig fast anställning tackade jag ja” säger
medarbetaren. Medarbetare Q valde vid detta tillfälle aktivt mellan Manpower och ett
annat företag. Avsikten med medarbetarens anställning på Manpower är att hitta ett
bättre jobb, få arbetslivserfarenhet och mer inkomst.

”Arbetet är en inkomstkälla men jag arbetare också för att skaffa mig
arbetslivserfarenhet och få ett bättre jobb med högre lön” svarar den anställde på frågan
vad arbetet fyller för funktion i dennes liv. Personen har inget specifikt drömjobb men
”att tjäna mycket pengar och inte vara överöst med arbete” är en ett bra arbete.

Medarbetare Q trivs på företaget. ”Annars skulle jag inte vara kvar. Det finns ju andra
jobb att söka” säger han/hon.  Det som är positivt med personens anställning är att ”de
får göra hundgörat och leta upp arbeten” åt medarbetaren. Han/hon tycker också det är
positivt att denne får mycket kontakter och arbetslivserfarenhet. ”Det är ett omväxlande
jobb, kul. Eftersom jag inte riktigt vet vad jag vill jobba med längre fram i livet är det
bra att pröva på olika saker" säger personen. Den anställde tycker att det är ett trevligt
gäng som arbetar för Manpower, även personen inte känner alla. ”Man vill ju gärna
hälsa på stan på de personer som jobbar i samma företag, men det är ju inte alltid man
känner medarbetarna” säger denne.

Negativa aspekter i Medarbetare Q:s anställning är att om denne trivs ute hos kund och
inte får vara kvar så är det tråkigt.  Personen tycker också att det är tråkigt om han/hon
inte är uthyrd. ”Men det är en schysst deal för mig eftersom A-kassan skulle ge mindre”
säger den anställde. Den anställde var ”väldigt missnöjd med lönegarantin på 85 procent
den första och enda gången han/hon inte var uthyrd och säger  ”det var ju båg, när jag
läste det finstilta fick jag bara betalt för X (antal) timmar”. Medarbetaren önskar mer
kontakt med kontoret.



Medarbetare Q tycker att ”de interna aktiviteter som finns idag är bra. Företaget lägger
ner pengar på saker som är okej. Antalet fester och aktiviteter inom Manpowerkontoret i
Norrköping är lagom doserat” Medarbetaren tycker att de reklampengar som spenderas
av Manpower i Sverige behövs eftersom konkurrenterna ligger så lånt framme.

På frågan vad Medarbetare Q skulle förbättra om han/hon vore chef svarade denne ”jag
skulle satsa mer på administration/försäljning/ekonomi-sidan. Det är för mycket
produktionsjobb och de tjänar företaget inga pengar på”. Personen tror att ett starkt
försäljningsargument är 30-dagars garantin, där kund inte behöver betala om denne är
missnöjd med den anställde. ”Det är oerhört viktigt att rätt personal anställs vid
Manpower och att de utför att bra jobb” säger den anställde. Medarbetaren tycker att
Manpower i Norrköping ska informera på skolor för att locka till sig ny kompetent
personal. Detta är något som den anställde inte tror sker i dagsläget.


