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Sammanfattning 
Organisatorisk identifiering innebär att individer känner tillhörighet till en organisation. 
Vidare medför den organisatoriska identifieringen att individerna ser sig själva som en 
del av organisationen och strävar efter att uppnå organisationens mål. Forskningen 
indikerar att de anställdas organisatoriska identifiering har en positiv inverkan på deras 
arbetstillfredsställelse och ökar de anställdas benägenhet att stanna länge i organisationen. 
Då en hög personalomsättning är en stor kostnad för organisationer är därmed 
organisatorisk identifiering eftersträvansvärt för både individer och organisationer.  
 
Då forskningen om organisatorisk identifiering huvudsakligen utgår från traditionella 
organisationer, är forskningen om organisatorisk identifiering för bemanningsföretag 
begränsad. Detta med hänsyn till att den befintliga forskningen främst utgår från 
bemanningsföretagets anställdas perspektiv. Det är därmed inte fastställt huruvida 
organisatorisk identifiering är eftersträvansvärt för bemanningsföretag. Enligt 
forskningen har ledaren en stor påverkan på de anställdas organisatoriska identifiering. 
Ledarskapet i bemanningsbranschen skiljer sig dock från ledarskapet i traditionella 
organisationer. Detta med hänsyn till att bemanningsföretagets chefer inte alltid befinner 
sig på samma arbetsplats som de anställda, samt delar ledarskapet med cheferna i den 
organisation där de anställda arbetar. Då bemanningsföretagets anställda är uthyrda till 
en annan organisation och inte arbetar på bemanningsföretagets arbetsplats, försvåras den 
organisatoriska identifieringen. Därmed är det intressant att undersöka betydelsen av den 
organisatoriska identifieringen i en organisation där ledaren har begränsat inflytande över 
de anställda. För att generera en djupgående förståelse för detta, grundar sig arbetet på en 
kvalitativ fallstudie på bemanningsföretaget Adecco där följande problemformulering 
besvarats: 
 

I vilken utsträckning är organisatorisk identifiering eftersträvansvärt för 
bemanningsföretag, och hur kan bemanningsföretag påverka de anställdas 

organisatoriska identifiering? 
 
Syftet med arbetet är att öka förståelsen för betydelsen av organisatorisk identifiering för 
svenska bemanningsföretag, samt påvisa hur ledarna i bemanningsföretaget kan påverka 
de anställdas organisatoriska identifiering. För att öka förståelsen för i vilken utsträckning 
organisatorisk identifiering är eftersträvansvärt för bemanningsföretag har en fokusgrupp 
med tre chefer i bemanningsföretaget, samt tio semistrukturerade intervjuer med 
bemanningsföretagets anställda genomförts. De semistrukturerade intervjuerna avsåg 
dessutom påvisa hur ledarna i bemanningsföretaget kan leda de anställda för att påverka 
den organisatoriska identifieringen.  
 
Arbetets resultatet visar att organisatorisk identifiering i hög utsträckning är 
eftersträvansvärt för svenska bemanningsföretag. Detta med hänsyn till att organisatorisk 
identifiering främjar de anställdas välmående och på sikt även förbättrar 
bemanningsföretagets organisatoriska resultat. Vidare visar resultatet att de anställdas 
välmående dessutom påverkas av gemenskapen på arbetsplatsen. Avslutningsvis visar 
resultatet att bemanningsföretagets ledare bör utöva ett proaktivt ledarskap för att påverka 
de anställdas organisatoriska identifiering. 
 
  



 

  



 

Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till Adecco Umeå som gjorde det möjlighet att utföra denna 
fallstudie. Vi vill även tacka Adecco Umeås konsultchefer som varit tillmötesgående 
och samarbetsvilliga under hela arbetets gång. Vi vill också tacka de intervjupersoner, 
vars deltagande varit ovärderligt för genomförandet av arbetet. Slutligen vill vi rikta ett 
stort tack till vår handledare Ulrica Nylén som bidragit med värdefull hjälp och 
stöttning under hela resans gång.  
 
Umeå, 2017-05-11 
Josefine Edvardson & Fanny Söderberg 
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1. Inledning 
I följande kapitel presenteras problematiken kring organisatorisk identifiering i 
bemanningsbranschen. Inledningsvis introduceras innebörden av organisatorisk 
identifiering, därefter beskrivs bemanningsbranschen och den trepartsrelation som är 
karaktäriserande för bemanningsföretag. Vidare förtydligas ledarens betydelse för de 
anställdas organisatoriska identifiering. Därefter presenteras det identifierade 
problemområde vilket mynnar ut i arbetets problemformulering och syfte. Avslutningsvis 
presenteras arbetets teoretiska och praktiska bidrag samt viktiga aspekter gällande 
arbetets fallföretag.  

1.1 Problembakgrund 

1.1.1 Organisatorisk identifiering 
En av de största konkurrensfördelarna och en viktig framgångsfaktor för organisationer 
är enligt Pfeffer (1994, s. 10) de människor som ingår i organisationen. Organisationer 
där de anställda upplever att de involveras och känner sig som en del av organisationen, 
präglas vanligen av en mer engagerad och tillfredsställd personal (Lam & Liu, 2014, s. 
333). Att de anställda känner tillhörighet till sin organisation är vad som karaktäriserar 
den organisatoriska identifieringen (Pratt, 2001, s. 14). Enligt Ellemers (2001, s. 108) 
medför organisatorisk identifiering ofta att individerna blir mer benägna att sträva efter 
att uppnå organisationens mål, istället för att enbart fokusera på de individuella målen. 
Dessutom menar Lam och Liu (2014, s. 333) att känslan av tillhörighet till en organisation 
medför en lägre risk för att de anställda ska avsluta sin anställning och lämna 
organisationen. Detta beror enligt Van Dick et al. (2004, s. 357) på att organisatorisk 
identifiering leder till högre arbetstillfredsställelse, vilket i sin tur leder till minskad risk 
för att de anställda ska avsluta sin anställning och lämna organisationen. Att en hög 
personalomsättning kan vara kostsamt för organisationer (Ekonomifakta, 2016) belyser 
därmed betydelsen av organisatorisk identifiering ur ett organisatoriskt perspektiv. Med 
hänsyn till att de anställdas tillhörighet till organisationen kan förbättra dess prestationer 
är organisatorisk identifiering eftersträvansvärt för organisationer (Pratt, 2001, s. 14). 
 
Utöver att organisatorisk identifiering är gynnsamt för organisationer, menar Pratt (2001, 
s. 14) att organisatorisk identifiering och en ökad känsla av tillhörighet även gynnar de 
anställda. Detta då en känsla av tillhörighet är ett av människans grundläggande behov 
(Maslow, 1943, s. 380). Organisatorisk identifiering innebär dessutom att de anställda 
känner sig som en viktig del av ett större sammanhang, vilket därmed ökar deras 
motivation (Pratt, 2001, s. 14). 
 
Ashforth et al. (2008) har summerat den existerande forskningen inom området 
organisatorisk identifiering till fyra olika forskningsteman. Dessa teman är: innebörden 
av en individs identifiering, orsakerna till varför identifiering är viktig, hur identifieringen 
uppstår och slutligen huruvida individer bör ha en eller flera identiteter (Ashforth et al., 
2008). Vidare påvisas i forskningen flera olika aspekter av organisatorisk identifiering 
inom traditionella organisationer, både ur ett individ- och ett organisatoriskt perspektiv 
(Ellemers, 2001; Hogg & Terry, 2001; Lam & Liu, 2014; Pratt, 2001). Med traditionella 
organisationer avses de organisationer som inte hyr ut sin personal och där chefen och de 
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anställda befinner sig på samma arbetsplats. Det finns i dagsläget mycket forskning inom 
området organisatorisk identifiering, dock utgår forskningen främst från traditionella 
organisationer (Ellemers, 2001; Hewapathirana, 2012; Hogg & Terry, 2001; Lam & Liu, 
2014; Pratt, 2001). Forskningen om organisatorisk identifiering i bemanningsföretag är 
idag bristfällig. Med bemanningsföretag avses de organisationer som arbetar med att hyra 
ut personal till andra organisationer.  

1.1.2 Organisatorisk identifiering i bemanningsbranschen 
Sedan personaluthyrning legaliserades i Sverige 1993 har bemanningsbranschen 
expanderat (Bemanningsföretagen.se, 2017A). Bemanningsbranschen växer ständigt och 
sedan 2002 har antalet anställningar i bemanningsbranschen mer än fördubblats (Scb.se, 
2011). Detta med avsikten att organisationer ska få möjligheten att reducera antalet 
heltidsanställda och på så vis anpassa personalstyrkan till marknadens behov (Walter, 
2012, s. 37). Organisationer använder främst inhyrd personal som en flexibel lösning vid 
ökad produktion, eller för att ersätta den ordinarie personalen vid frånvaro (Walter, 2012, 
s. 37). 
 
I Sverige trädde 2013 en ny lag i kraft, vilken syftar till att ge tillfällig personal likvärdiga 
arbets- och anställningsvillkor som de traditionellt anställda (Bemanningsföretagen.se, 
2017B). Uthyrningslagen innehåller dessutom regler och skyldigheter som 
bemanningsföretagets kundföretag har gentemot den inhyrda personalen 
(Bemanningsföretagen.se, 2017B). I Sverige täcks bemanningsföretagens anställda av ett 
speciellt kollektivavtal, vilket är framtaget för att minska skillnaderna mellan 
bemanningsföretagens anställda och kundföretagets ordinarie personal (Bergström et al., 
2007, s. 15). De svenska bemanningsföretagens anställningsvillkor skiljer sig från 
utländska motsvarigheter, där de svenska avtalen generellt är mer fördelaktiga för de 
anställda (Connelly & Gallagher, 2004, s. 960). 
 
I Sverige fanns det 2016 över 600 olika bemanningsföretag och samma år var ungefär 1,6 
procent av Sveriges sysselsatta befolkning anställda av ett bemanningsföretag 
(Bemanningsföretagen.se, 2017C). De fem största bemanningsföretagen i Sverige, utifrån 
deras totala omsättning 2016 var: Manpower, Proffice, Adecco, Lernia Bemanning AB 
och Academic Work (Bemanningsföretagen.se, 2017D). Storleksförhållandena dessa 
bemanningsföretag emellan illustreras i nedanstående diagram: 
 

 
 
Figur 1. Sveriges största bemanningsföretag. Källa: Bemanningsföretagen.se (2017D) 
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Organisationers behov av tillfällig personal som en flexibel lösning är ett utforskat 
forskningsområde (Garsten, 1999; Olofsdotter, 2008; Walter, 2012). Huvudsakligen utgår 
forskningen om bemanningsbranschen på individens upplevelse av det Biggs & Swailes 
(2006, s. 130) beskriver som en trepartsrelation mellan bemanningsföretaget, 
kundföretaget och bemanningsföretagets anställda. Trepartsrelationen i 
bemanningsbranschen innebär att individerna är anställda av bemanningsföretaget en 
arbetar hos något av bemanningsföretagets kundföretag. Detta innebär att de anställda 
ingår i flera arbetsgrupper och har två chefer, en hos bemanningsföretaget och en hos 
kundföretaget. Trepartsrelationen medför att cheferna i de båda organisationerna delar på 
ledarskapet över de anställda vilket kräver att de båda ledarna kommunicerar med 
varandra. Då bemanningsföretagets anställda arbetar på kundföretagets arbetsplats leder 
cheferna i bemanningsföretaget de anställda på distans. Trepartsrelationen illustreras i 
nedanstående figur (Figur 2), där pilarna motsvarar interaktionen och kommunikationen 
mellan bemanningsföretaget, bemanningsföretagets anställda och bemanningsföretagets 
kundföretag.   

 
 
 
Figur 2. Trepartsrelationen i bemanningsbranschen 
 
Forskningen visar att tillfällig personal inte alltid får samma förutsättningar som 
kundföretagets ordinarie personal (Garsten, 1999, s. 605), och att den tillfälliga 
personalen ibland behandlas sämre än kundföretagets ordinarie personal (Bartel och 
Dutton, 2001, s. 118). Det är även vanligt att den tillfälliga personalen inte känner 
tillhörighet med det kundföretag de arbetar på (Garsten, 1999, s. 606). Dessutom känner 
de sig sällan som en del av bemanningsföretaget, trots att bemanningsföretagen själva 
betraktar de anställda som en del av sin organisation (Garsten, 1999, s. 606-607). 
 
Att arbeta som uthyrd personal kräver en förmåga att vara flexibel och kunna anpassa sig 
till nya situationer, både arbetsmässigt och socialt (Olofsdotter, 2008, s. 51). Att 
personalomsättningen i bemanningsbranschen är högre än i många andra branscher 
(Källa:Företag, SCB, 2012, s. 5) kan vara en effekt av detta. Även om forskningen påvisar 
negativa aspekter av det tillfälliga arbetets karaktär, menar dock Garsten (1999, s. 608) 
att många individer motiveras av att arbeta som uthyrd personal i bemanningsbranschen. 
Detta med hänsyn till de ökade möjligheterna till att vara flexibel samt det faktum att en 
anställning i bemanningsbranschen inte ställer samma krav på lojalitet (Garsten, 1999, s. 
608) 
 
Forskningen om organisatorisk identifiering i bemanningsbranschen går i dagsläget att 
betrakta som svag. Detta då den forskning som existerar, främst utgår från individens 
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perspektiv och de anställdas svårigheter att känna tillhörighet till någon av de båda 
organisationerna (Garsten, 1999; Moreland et al., 2001; Olofsdotter, 2008). Då 
majoriteten av den existerande forskningen om organisatorisk identifiering i 
bemanningsbranschen är utförd i andra länder än Sverige, går det även att betrakta den 
svenska forskningen som svag. Med hänsyn till att den existerande forskningen främst 
utgår från den tillfälliga personalens perspektiv är det inte fastställt om de anställdas 
svårigheter att identifiera sig med någon av de båda organisationerna påverkar 
bemanningsföretagen. Dessutom är det i forskningen inte fastställt huruvida 
organisatorisk identifiering gynnar bemanningsföretag i samma utsträckning som det 
gynnar traditionella organisationer. 

1.1.3 Ledarens betydelse för organisatorisk identifiering i 
bemanningsbranschen 
Inom organisationer är en vanlig fråga, hur chefer och ledare kan motivera de anställda 
(Ellemers, 2001, s. 102). Vidare menar Pratt (2001, s. 14) att en känsla av tillhörighet till 
organisationen är något som motiverar de anställda att prestera i linje med organisationens 
intressen. Om de anställda är motiverade, kommer det i sin tur återspeglas i 
organisationens resultat (Pillay & Cardenas, 2015, s. 22). Akbari et al. (2014, s. 42) menar 
att ledare i organisationer går att betrakta som nyckeln till att de anställda ska känna 
tillhörighet och identifiera sig med organisationen. Ledare som förstår de anställdas 
betydelse kommer mer sannolikt att sträva efter att de anställda ska bli mer motiverade, 
då det medför att de presterar till förmån för organisationen (Akbari et al., 2014, s. 42). 
Detta visar på betydelsen av organisatorisk identifiering och vikten av ett effektivt 
ledarskap, som ett led i att främja de organisatoriska resultaten. 
 
Forskningen om ledarskap är idag ett utforskat ämnesområde. Huvudsakligen fokuserar 
den befintliga forskningen på hur effektiva ledare kan påverka och förbättra en grupps 
prestation (Dong & Bruce, 1999; Pfeffer, 1977; Yukl, 2012). Enligt Yukl (2012, s. 66) 
bör en ledare sträva efter att inspirera de anställda och få dem att prestera i linje med 
gruppens eller organisationens mål. Majoriteten av den existerande 
ledarskapsforskningen går ut på att påvisa hur effektiva ledare kan influera och påverka 
gruppens resultat och framgång (Yukl, 2012, s. 66). Ledarskapet i bemanningsbranschen 
skiljer sig dock från ledarskapet i traditionella organisationer, med hänsyn till att 
bemanningsföretaget påverkas av den trepartsrelation som tidigare illustrerats (Figur 2). 
Forskningen om ledarskapet i bemanningsbranschen är idag bristande, även om det går 
att dra paralleller till det Döös et al. (2010) beskriver som ett delat ledarskap och det som 
Nordengren och Olsen (2006) kallar för ledarskap på distans. 
 
Ett delat ledarskap ställer höga krav på samarbete mellan cheferna, då det delade ansvaret 
annars kan leda till förvirring bland de anställda (Döös et al., 2010, s. 10). Barnett och 
Weidenfeller (2016, s. 336) menar dock att ett ledarskap som delas mellan flera ledare 
kan leda till förbättrade organisatoriska resultat. Forskningen om det delade ledarskapet 
utgår dock från traditionella organisationer, där ledarna arbetar inom samma grupp eller 
organisation (Barnett och Weidenfeller, 2016; Döös et al., 2013; Mashburn & Vaught, 
1980; Pearce et al., 2014). Trots detta går det delade ledarskapet att relateras till 
ledarskapet i bemanningsbranschen, där cheferna i bemanningsföretaget delar på 
ledarskapet med cheferna på kundföretaget.  
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På den svenska arbetsmarknaden är chefer och ledare inte lika fysiskt närvarande som 
förr, och det blir vanligare med det Nordengren och Olsen (2006) beskriver som ett 
ledarskap på distans. Distansledarskapet kan resultera i en ökad problematik på grund av 
bristande kontakt och kommunikation mellan cheferna och de anställda (Nordengren & 
Olsen, 2006, s. 7). Forskningen om ledarskap på distans, utgår dock från traditionella 
organisationer där det blir allt vanligare att de anställda arbetar hemifrån (Antonakis, 
2002; Erskine, 2012; Nordengren & Olsen, 2006; Wiesenfeld et al., 2001). Ledarskapet 
på distans, går dock att relatera till det ledarskap som utövas av cheferna i 
bemanningsföretaget, vilka inte alltid är fysiskt närvarande för de anställda.  

1.2 Problemområde 
Organisatorisk identifiering inom traditionella organisationer är idag ett utforskat 
forskningsområde, där forskningen indikerar att organisatorisk identifiering bidrar till 
förbättrade organisatoriska resultat samt medför att de anställda blir mer tillfredsställda 
med sin arbetssituation (Ellemers, 2001; Lam & Liu, 2014; Pratt, 2001). Organisatorisk 
identifiering ökar dessutom de anställdas benägenhet att stanna länge i organisationen, 
och minskar därmed organisationens personalomsättning (Lam och Liu, 2014, s. 333; Van 
Dick et al., 2004, s. 352). En hög personalomsättning är något som kan vara kostsamt för 
organisationer (Ekonomifakta, 2016), och med hänsyn till att personalomsättningen i 
bemanningsbranschen är högre än i andra branscher (Källa:Företag, SCB, 2012 s. 5) är 
det intressant att undersöka betydelsen av organisatorisk identifiering för 
bemanningsföretag. Detta ligger till grund för arbetets praktiska problematik. 
 
Trots att det finns forskning om bemanningsbranschen (Garsten, 1999; Olofsdotter, 2008; 
Walter, 2012), är den dock svag inom området organisatorisk identifiering i 
bemanningsbranschen. Den befintliga forskningen är dessutom huvudsakligen utförd i 
andra länder än i Sverige och utgår främst från de anställdas svårigheter att känna 
tillhörighet till någon av de båda organisationerna. Att de svenska bemanningsföretagens 
anställnings- och arbetsvillkor skiljer sig från de utländska motsvarigheterna (Connelly 
& Gallagher, 2004, s. 960) visar dessutom på ett behov av att komplettera forskningen på 
området organisatorisk identifiering i den svenska bemanningsbranschen. Detta ligger till 
grund för en del av arbetets teoretiska problematik. 
 
Effektiva ledare är ett verktyg för att uppnå organisatorisk identifiering då ledarna kan få 
de anställda att prestera i linje med de organisatoriska målen, och på så vis förbättra de 
organisatoriska resultaten (Akbari et al., 2014, s. 42). Med hänsyn till att majoriteten av 
den existerande forskningen om organisatorisk identifiering utgår från traditionella 
organisationer, finns ett behov av att forska vidare om organisatorisk identifiering i 
bemanningsbranschen. Detta då ledarskapet i bemanningsbranschen skiljer sig från 
ledarskapet i traditionella organisationer, då cheferna hos bemanningsföretaget leder de 
anställda på distans, samt delar på ledarskapet med cheferna på kundföretaget. Med 
hänsyn till dessa skillnader, där cheferna hos bemanningsföretaget har en mer distanserad 
relation med de anställda, minskar inflytandet över de anställdas organisatoriska 
identifiering. Till skillnad från en traditionell organisation arbetar cheferna i 
bemanningsföretaget och deras anställda inte på samma arbetsplats. Därmed är det 
osäkert huruvida det gynnar bemanningsföretag om de anställda identifierar sig med dem. 
Även detta ligger till grund för arbetets teoretiska problematik. 
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Men hänsyn till den teoretiska och praktiska problematiken inom området organisatorisk 
identifiering ur svenska bemanningsföretags perspektiv är detta något som kommer att 
undersökas vidare i detta arbete. 

1.3 Problemformulering  
Med utgångspunkt i det identifierade problemområdet ämnar arbetet att besvara följande 
problemformulering: 
 

I vilken utsträckning är organisatorisk identifiering eftersträvansvärt för 
bemanningsföretag, och hur kan bemanningsföretag påverka de anställdas 

organisatoriska identifiering? 

1.4 Syfte 
Arbetet syftar till att öka förståelsen för vilken betydelse organisatorisk identifiering har 
för svenska bemanningsföretag. Vidare ämnar arbetet redogöra för eventuella skillnader 
i den organisatoriska identifieringen mellan traditionella organisationer och 
bemanningsföretag. Därmed avses att ge teoretiskt bidrag till forskningsområdet 
organisatorisk identifiering. Vidare syftar arbetet att ge praktiskt bidrag till svenska 
bemanningsföretag genom att påvisa hur konsultchefer med sitt ledarskap kan påverka de 
anställdas organisatoriska identifiering.  

1.5 Arbetets fallföretag 
För att besvara arbetets problemformulering kommer en fallstudie på 
bemanningsföretaget Adecco att genomföras. Adecco grundades 1996, har i dagsläget 59 
kontor i Sverige och omsatte 2015 cirka 2,8 Miljarder kronor (Adecco.se, 2017). Adeccos 
verksamhet grundar sig i att hyra ut arbetskraft till andra företag vilka i detta arbete 
kommer att kallas för kundföretag. 
 
Adeccos anställda har Adecco som arbetsgivare, men arbetar på kundföretagets 
arbetsplats där de tillsammans med kundföretagets ordinarie personal bildar en 
arbetsgrupp. Adeccos anställda ges vanligen titeln konsult, men kommer i detta arbete att 
benämnas som uthyrd personal utifrån bemanningsföretagets perspektiv, och för inhyrd 
personal utifrån kundföretagets perspektiv. Då befintlig teori om tillfällig personal 
grundar sig i traditionella organisationer diskuteras ofta tillfällig personal i arbetets 
teoretiska referensram. Detta trots att det som i forskningen kallas för tillfällig personal, 
inte uteslutande innefattar personal som är uthyrd av ett bemanningsföretag, utan även 
personal som har en begränsad anställning hos en traditionell organisation. De chefer som 
i bemanningsföretaget har ansvaret för den uthyrda personalen, och som utför det delade 
ledarskapet samt ledarskapet på distans kallas för konsultchefer.  
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2. Teoretisk metod 
I följande kapitel kommer arbetets teoretiska metodval att presenteras. Kapitlet inleds 
med en diskussion kring arbetets ämnesval för att sedan redogöra för vår förståelse och 
det valda perspektivet. Vidare kommer arbetets kunskapsteoretiska inriktning, 
ontologiska inriktning, teoretiska angreppssätt och den valda forskningsstrategin att 
presenteras. Avslutningsvis förs en diskussion kring arbetets teorival, litteratursökning 
och källkritik.                 

2.1 Ämnesval 
Vi är två studenter vid Umeå Universitet som läser vår åttonde och sista termin på 
Civilekonomprogrammet med inriktning Service management. Arbetets ämnesval, 
organisatorisk identifiering, grundar sig i den kunskap och det intresse som väcktes i 
delmomentet “People - The human side of organising” i kursen Management D. Då vi 
båda har erfarenhet av att arbeta i både små och stora organisationer är det intressant att 
studera likväl den teoretiska som den praktiska betydelsen och innebörden av tillhörighet 
till en organisation. 
 
Organisatorisk identifiering är ett komplext ämne som kan vara komplicerat och svårt för 
organisationer att uppnå. Genom att applicera organisatorisk identifiering på 
bemanningsbranschen, ökar komplexiteten ytterligare, då det finns två möjliga 
organisationer för de anställda att identifiera sig med. Denna komplexitet är för oss 
intressant att undersöka vidare med avsikt att fylla den identifierade kunskapsluckan. Då 
en av oss i dagsläget arbetar som konsultchefsassistent på bemanningsföretaget Adecco 
gör valet av att studera organisatorisk identifiering inom denna bransch extra intressant. 
Därmed är vi medvetna om att det finns en problematik kring ämnet organisatorisk 
identifiering i bemanningsbranschen. För att undersöka denna problematik kommer en 
fallstudie att genomföras på bemanningsföretaget Adecco. Arbetet är inte skrivet som ett 
uppdrag från Adecco utan grundar sig i den praktiska problematik, samt teoretiska 
kunskapslucka som identifierats inom ämnet organisatorisk identifiering i 
bemanningsbranschen. Det är därmed vi själva som oberoende och självständigt valt detta 
ämne, vilket därefter accepterats av fallföretaget Adecco. Vidare innebär detta att vi är i 
en beroendeställning till fallföretaget, då samtliga delar av arbetet måste godkännas av 
Adecco innan arbetet publiceras.  

2.2 Förförståelse 
Förförståelse innefattar forskarens tidigare kunskaper, insikter och erfarenheter inom ett 
visst område (Gummesson, 2000, s. 57). Forskarens förförståelse kan grunda sig i 
kunskap från individuella upplevelser i privat- och arbetslivet, samt via externa källor 
som utbildningar och litteratur (Gummesson, 2000, s. 67). 
 
Vi har båda en teoretisk och praktisk förförståelse inom det valda ämnesområdet, 
organisatorisk identifiering. Vår teoretiska förförståelse av ämnet grundar sig i vår 
utbildning på Umeå Universitet. Detta kommer att underlätta teorigenereringen och 
effektivisera processen, då vi redan på förhand är insatta i ämnet. Gummesson (2000, s. 
58) menar att en viss nivå av förförståelse är positivt, då forskarna har den grundläggande 
förståelsen och därmed inte behöver spendera tid för att samla in den grundläggande 
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informationen. Det finns dock en risk att forskaren blir färgad av tidigare erfarenheter, 
vilket kan medföra att forskarens förmåga att göra nya upptäckter försämras 
(Gummesson, 2000, s. 62, 81). Vi är därmed medvetna om att vår teoretiska förförståelse 
är något som kan påverka arbetet och dess slutgiltiga resultat. Detta med hänsyn till att vi 
redan är insatta i ämnet och medvetna om fördelarna av organisatorisk identifiering både 
för individer och organisationer. Det finns därmed en risk att vår teoretiska förförståelse 
kring de positiva aspekterna av organisatorisk identifiering kan bli problematisk vid 
insamlingen av empirin, om vår positiva inställning färgar av sig på deltagarna i 
undersökningen. Dock har vi ingen kunskap om huruvida organisatorisk identifiering 
verkligen gynnar bemanningsföretag i samma utsträckning som det gynnar traditionella 
organisationer, vilket reducerar risken för att vår förförståelse kommer att problematisera 
undersökningen och färga resultatet. 
 
Det faktum att en av oss arbetar på Adecco kan påverka och forma arbetet både positivt 
och negativt. Negativt, om vår förförståelse som ligger till grund för viktiga beslut 
grundas i antaganden och inte i teori eller empiri. Vi anser dock att vår förförståelse kan 
gynna arbetet då vår kännedom om bemanningsbranschen kan bidra till en ökad förståelse 
av verkligheten. Att en av oss arbetar på arbetets fallföretag kan möjligen medföra att 
arbetet tenderar att bli aningen partiskt. Dock innebär valet av att utföra arbetet ur 
bemanningsföretags perspektiv en minskad risk för att resultatet ska formas av detta 
faktum. Det är de anställdas upplevelser kring organisatorisk identifiering som kommer 
att undersökas, och inte bemanningsföretagets prestationer eller resultat som kommer att 
mätas. Att det bara är en av oss som är insatt i bemanningsbranschen minskar risken för 
denna problematik ytterligare och bidrar till möjligheten att även se problematiken 
utifrån. En annan möjlig problematik med att en av oss är anställd av fallföretaget är om 
deltagarna i undersökningen inte skulle känna sig bekväma med detta faktum, och därmed 
inte svara helt ärligt på frågorna. Detta kommer att tas i beaktning genom att säkerställa 
att de av Adeccos anställda som kommer delta i vår undersökning inte på förhand har 
någon relation med någon av oss. Dessutom kommer vi säkerställa att deltagarna inte i 
dagsläget arbetar eller kommer att arbeta med oss i den närmsta framtiden. Att en av oss 
redan har en relation med konsultcheferna hos fallföretaget är dock något som inte anses 
vara ett problem. Detta då vi redan på förhand byggt upp en trygghet, vilket möjliggör att 
vi får ut mer ärliga och uttömmande beskrivningar av verkligheten. 
 
I övrigt har vi båda erfarenheter av att vara anställda av, och arbeta i, traditionella 
organisationer. Detta gör det möjligt för oss att även förstå problematiken från de 
anställdas perspektiv, då vi inser vikten och betydelsen av känslan av tillhörighet till en 
grupp eller organisation. En av oss har tidigare arbetat i en ledarposition vilket medför att 
vi även ur detta perspektiv inser komplexiteten och svårigheten kring organisatorisk 
identifiering. Vi har därmed erfarenhet av betydelsen av organisatorisk identifiering inom 
traditionella organisationer, vilken går i enlighet med den litteratur som idag existerar.  
Dock har ingen av oss arbetat som inhyrd personal, vilket gör undersökningen mer 
intressant och mindre partisk. 
 
Vi anser att vår förförståelse av att vara anställda av, och ledare i, traditionella 
organisationer i kombination med den teoretiska kunskap vi besitter i ämnet 
organisatorisk identifiering kan komma att forma resultatet. Detta då vi båda ser 
organisatorisk identifiering i traditionella organisationer som något eftersträvansvärt och 
något som både gynnar de anställda och dess organisationer. Därmed behöver vår 
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teoretiska och praktiska förförståelse tas i beaktning, för att arbetet ska förbli opartiskt 
och resultaten sanningsenliga. 

2.3 Val av perspektiv 
Eliasson (1995, s. 27) menar att forskning gynnas av att forskarna innehar ett perspektiv 
som grundar sig både inifrån och utifrån. Inifrånperspektivet karaktäriseras av närhet och 
förståelse medan utifrånperspektivet associeras av distans och objektivitet (Eliasson, 
1995, s. 27). Detta arbete utgår från ett organisatoriskt perspektiv med avsikt att generera 
en förståelse för vilken utsträckning organisatorisk identifiering är eftersträvansvärt för 
bemanningsföretag. Det valda perspektivet anses i viss mån generera ett inifrånperspektiv 
då vi båda har arbetat i flera traditionella organisationer och därmed har en viss förståelse 
för vikten av organisatorisk identifiering. Trots att en av oss arbetar på ett 
bemanningsföretag saknar vi kunskap och erfarenhet om betydelsen av organisatorisk 
identifiering för bemanningsföretag. Detta medför att arbetet även kan anses utgå från ett 
utifrånperspektiv där vi kan vara objektiva och distanserade. 
 
Valet av att utföra arbetet från ett organisatoriskt perspektiv grundar sig i att vi båda har 
ett intresse för organisation och ledarskap. Utifrån vår teoretiska och praktiska 
förförståelse inser vi vikten av en välfungerande organisation och ett starkt ledarskap. 
Dessutom strävar vi båda efter att arbeta i ledarpositioner i framtiden och anser därför att 
det valda perspektivet är en intressant infallsvinkel för oss. Valet av att utföra arbetet ur 
bemanningsföretagets perspektiv grundar sig dessutom i att forskningen kring 
organisatorisk identifiering applicerat på bemanningsföretag idag är begränsad. Då 
tidigare forskning om organisatorisk identifiering främst fokuserar de positiva aspekterna 
för traditionella organisationer, finns därmed ett behov att vidare undersöka huruvida 
organisatorisk identifiering är gynnsam även för bemanningsföretag. 
 
Eliasson (1995, s. 30) menar att ett forskningsarbete gynnas av att flera olika perspektiv 
undersöks. För att besvara arbetets problemformulering samt öka förståelsen för hur 
bemanningsföretagets ledare kan påverka den organisatoriska identifieringen, kommer 
både bemanningsföretagets konsultchefer och deras anställda att intervjuas. Detta medför 
att vi får se problematiken från två olika perspektiv, även om de praktiska 
rekommendationerna enbart riktar sig mot bemanningsföretaget. Valet att intervjua 
bemanningsföretagets konsultchefer grundar sig i behovet av en djupare insikt i 
organisationen, samt vad som i dagsläget är eftersträvansvärt. Möjligheten att generera 
en förståelse för hur bemanningsföretagets anställda upplever den organisatoriska 
identifieringen, samt vad som påverkar den organisatoriska identifieringen ligger till 
grund för valet av att även intervjua bemanningsföretagets uthyrda personal. För att de 
praktiska rekommendationerna ska grundas i vetskap som bemanningsföretaget idag inte 
är medvetna om, krävs därmed en undersökning av bemanningsföretagets anställda. 

2.4 Kunskapsteoretisk inriktning 
Den kunskapsteoretiska inriktningen är enligt Bryman (2011, s. 29) även kallad 
epistemologi. Widerberg beskriver (2002, s 27) epistemologin som teorin om 
kunskapsproduktion. Epistemologi går ut på att avgöra vad som är att betrakta som en 
acceptabel kunskapsnivå (Saunders, 2012, s. 132). Därmed är avsikten att klargöra 
huruvida den sociala verkligheten bör studeras i likhet med naturvetenskapliga studier 
eller inte (Bryman, 2011, s. 29). 
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Ett perspektiv som är vanligast inom den kvantitativa forskningen är positivismen 
(Mårtensson & Nilstun, 1988, s. 28; Widerberg, 2002, s. 25). Positivismen är en 
kunskapsteoretisk inriktning där naturvetenskapliga metoder används vid studier av den 
sociala verkligheten (Bryman, 2011, s. 29). Mårtensson och Nilstun (1988, s. 28) menar 
att vetenskapen enligt positivismen är objektiv och därmed fri från värderingar. 
Positivismen associeras som tidigare nämt med kvantitativa undersökningsmetoder med 
fokus på att mäta hårddata (Mårtensson & Nilstun, 1988, s. 28). Widerberg (2002, s. 24) 
menar att positivismen handlar om vad som är säker och giltig kunskap. En 
kunskapsteoretisk inriktning som skiljer sig från positivismen är det tolkningsperspektiv 
som även kallas för interpretativismen (Bryman, 2011, s. 32). Interpretativismen beaktar, 
till skillnad från positivismen, de skillnader som finns mellan naturvetenskapens 
studieobjekt och de människor som är samhällsvetenskapens studieobjekt (Bryman, 2011, 
s. 32). Interpretativismen är därmed mer subjektiv och innebär att forskare tar hänsyn till 
dessa skillnader vid studier av den sociala verkligheten (Bryman, 2011, s. 32). Thurén 
(2007, s. 94) menar att ett tolkningsperspektiv fokuserar på att generera en djupare 
förståelse om varför situationer uppkommer. Genom att använda ett tolkande synsätt är 
de slutgiltiga resultaten inte lika förutsägbara, då forskaren analyserar studieobjekten och 
betraktar den sociala kontexten med ett utifrånperspektiv (Bryman, 2011, s. 35). 
 
Då detta arbete syftar till att undersöka organisatorisk identifiering ur bemanningsföretags 
perspektiv är ett tolkningsperspektiv mest lämpligt. Detta med hänsyn till att det är 
människor som arbetar i bemanningsbranschen, och att det är människors tankar och 
upplevelser som utgör grunden för arbetets empiri. Då organisatorisk identifiering 
dessutom är ett komplext ämne, som till stor del beror på människor, är ett 
tolkningsperspektiv mest lämpligt i detta arbete. Då det är människor som undersöks och 
analyseras är ett tolkande synsätt mer lämpligt än ett positivistiskt synsätt, vilket enligt 
Mårtensson och Nilstun (1988, s. 28) sägs fokusera mer på objektivitet än subjektivitet. 
Med tanke på att detta arbete handlar om organisatorisk identifiering och undersöker 
människor vars upplevelser kan variera och skilja sig åt, kommer därmed detta arbete 
utföras med en interpretativistisk kunskapsteoretisk inriktning. 

2.5 Ontologisk inriktning 
Den ontologiska frågeställningen avgör hur vi betraktar och ser på människor och livet 
(Widerberg, 2002, s. 27). Enligt Widerberg (2002, s. 27) är ontologi därmed teorin om 
det existerande. Hur människor ser på verkligheten och de sociala aktörernas roll i 
världen, bygger därmed på den ontologiska ståndpunkten (Bryman & Bell, 2011, s. 41-
42). Det finns två olika synsätt för att betrakta de sociala aktörernas betydelse i världen; 
objektivismen och konstruktionismen (Bryman & Bell, 2011, s. 42). 
 
Den objektivistiska ståndpunkten innebär att världen ser likadan ut, oavsett vilka sociala 
aktörer som existerar (Bryman & Bell, 2011, s. 42). Genom att applicera detta synsätt på 
en organisation skulle de anställda följa standardiserade regler och rutiner, vilka skulle 
vara oberoende av andra anställda inom organisationen (Bryman & Bell, 2011, s. 42). 
Alternativet till den objektivistiska ståndpunkten är konstruktionismen vilket innebär att 
de sociala aktörerna påverkar och skapar verkligheten (Bryman & Bell, 2011, s. 43). I en 
organisation skulle detta synsätt innebära att regler och rutiner gemensamt har skapats av 
individernas samspel, vilka ständigt revideras beroende på vilka individer som befinner 
sig i organisationen (Bryman & Bell, 2011, s. 43). Vilken ståndpunkt forskaren har 
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påverkar formuleringen av det befintliga problemet samt genomförandet av den empiriska 
undersökningen (Bryman & Bell, 2011, s. 45). 
 
Detta arbete utgår från en konstruktionistisk ståndpunkt, då intresset ligger i att förstå 
vilken utsträckning av organisatorisk identifiering som är eftersträvansvärt för 
bemanningsföretag. Detta med hänsyn till att organisatorisk identifiering påverkas av de 
sociala aktörer som befinner sig i den trepartsrelation som uppkommer i 
bemanningsbranschen. Det identifierade problemet utgår från att människor i 
organisationer genom sina interaktioner och agerande påverkar den organisatoriska 
identifieringen. Därmed kommer arbetet att utgå från en konstruktionistisk ståndpunkt. 

2.6 Teoretiskt angreppssätt 
De två vanligaste teoretiska angreppssätten som forskare använder för att dra slutsatser, 
kallas för induktion och deduktion (Thurén, 2007, s. 22). Skillnaden mellan dessa två 
teoretiska angreppssätt är att induktionen utgår från empiri medan deduktionen bygger på 
logik (Thurén, 2007, s. 22). Det som särskiljer det induktiva från det deduktiva 
angreppssättet är därmed att induktiva forskare strävar efter att finna teorier som kan 
förklara den information som finns, medan deduktiva forskare söker lämplig information 
som passar in på befintliga teorier (Merriam, 1994, s. 33). Kritiken mot det deduktiva 
angreppssättet är att denna strategi tenderar att vara en alltför strukturerad metod som inte 
tar hänsyn till alternativa förklaringarna som uppkommer i empirin (Saunders et al., 2012, 
s. 146). För en djupare förståelse om människans påverkan, är det induktiva 
angreppssättet att föredra (Saunders et al., 2012, s. 146). 
 
Bryman och Bell (2011, s. 35) menar dock att gränserna mellan det deduktiva och det 
induktiva angreppssättet är diffusa då många studier tenderar att ha inslag av de båda 
alternativen. Forskning där det deduktiva och det induktiva angreppssättet kombineras, 
har istället ett abduktivt angreppssätt (Saunders et al., 2012, s. 147). Det abduktiva 
angreppssättet används ofta när forskarens syfte är att applicera befintlig teori på nya 
kontexter, och utifrån den empiriska undersökningen modifiera den existerande teorin 
(Saunders et al., 2012, s. 147). 
 
Då ett av syftena med arbetet är att ge teoretiskt bidrag till forskningsområdet 
organisatorisk identifiering bör inte arbetet ses som rent induktivt, med hänsyn till att 
deduktiva inslag förekommer. Detta innebär att arbetet har ett abduktivt angreppssätt, där 
befintliga teorier om organisatorisk identifiering, delat ledarskap och ledarskap på distans 
appliceras på bemanningsföretag, vilket går att betrakta som en ny kontext. Dessa 
befintliga teorier ligger till grund för den empiriska verklighet som senare kommer att 
studeras. Med ett abduktivt angreppssätt kommer arbetet att grunda sig i befintliga teorier 
och vidare generera ny kunskap till det existerande forskningsområdet organisatorisk 
identifiering. Detta då den organisatoriska identifieringen applicerad på 
bemanningsbranschen idag är ett outforskat forskningsområde. 

2.7 Forskningsstrategi 
För att besvara arbetets problemformulering kommer arbetet att grundas i en kvalitativ 
forskningsstrategi. Enligt Merriam (1994, s. 33) fokuserar den kvalitativa forskningen 
främst på ord och dess innebörd medan den kvantitativa forskningen fokuserar mer på 
siffror. Guercini (2014, s. 664-664) menar att den kvalitativa forskningsstrategin bidrar 
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till en stark relation mellan intervjuaren och intervjupersonen, vilket genererar värdefull 
information till forskningen. Då arbetet syftar till att påvisa i vilken utsträckning 
organisatorisk identifiering är eftersträvansvärt för bemanningsföretag, är en kvalitativ 
forskningsstrategi mest lämplig. För att besvara arbetets problemformulering krävs en 
djup förståelse för vilken betydelse den organisatoriska identifieringen har för 
bemanningsföretag och dess anställda. Med hänsyn till att organisatorisk identifiering är 
ett komplext ämne, skulle detta vara svårt att mäta med en kvantitativ forskningsstrategi. 
Med en kvalitativ forskningsstrategi är det möjligt att skapa en djup förståelse för de 
bakomliggande faktorer som avgör vilken utsträckning organisatorisk identifiering är 
eftersträvansvärt för bemanningsföretag. Utsträckning i detta fall är inget som går att 
mätas med hjälp av siffror utan kräver data baserad på upplevelser och känslor, vilket 
genereras med en kvalitativ forskningsstrategi. Den kvalitativa forskningsstrategin är 
dessutom lämplig för att påvisa hur bemanningsföretag kan påverka de anställdas 
organisatoriska identifiering. Detta med hänsyn till att den kvalitativa forskningsstrategin 
genererar en djup förståelse för de faktorer som ligger till grund för de anställdas 
organisatoriska identifiering och därmed gör det möjligt att påvisa hur 
bemanningsföretagets ledare kan påverka detta. Då det krävs en djupgående förståelse för 
den organisatoriska identifieringen i bemanningsbranschen för att besvara arbetets 
problemformulering, är därmed en kvalitativ forskningsstrategi mest lämplig.  
 
Forskare som använder kvalitativa undersökningar är vanligen mer processinriktade, och 
fokuserar mer på innebörd jämfört med den kvantitativa forskningen (Merriam, 1994, s. 
31). I kvantitativa undersökningar ligger fokus istället på det slutgiltiga resultatet och de 
slutgiltiga produkterna (Merriam, 1994, s. 31). I den kvalitativa forskningen spelar 
forskaren en nyckelroll då det är forskaren som samlar in och analyserar informationen 
(Merriam, 1994, s. 32). Då forskaren är en viktig del i den kvalitativa undersökningen, 
bör forskaren enligt Eliasson (1995, s. 119) vara medveten om den förförståelse och 
erfarenhet som forskaren besitter, för att på så sätt vara objektiv. Annat som karaktäriserar 
den kvalitativa forskningen är användningen av fältstudier och observationer av 
människor och andra företeelser (Merriam, 1994, s. 32-33). Den kvalitativa 
undersökningen är därmed inriktad på processer och närhet och syftar till att ge en 
förståelse för situationers uppkomst (Bryman, 2011, s. 362, 371). 
 
Något som kännetecknar den kvalitativa forskningsstrategin är den kvalitativa 
beskrivningen och den kvalitativa induktionen (Merriam, 1994, s. 33). Med detta menar 
Merriam (1994, s. 33) att kvalitativ forskning vanligtvis är deskriptiv då forskaren är 
intresserad av process, innebörd och förståelse. Vidare menar Merriam (1994, s. 33) att 
den kvalitativa forskningen vanligen är induktiv med hänsyn till avsaknaden av befintliga 
teorier. Detta innebär att forskaren därmed utvecklar nya begrepp och teorier istället för 
att pröva de befintliga (Merriam, 1994, s. 33). Något som karaktäriserar den kvalitativa 
forskningen är därmed det induktiva angreppssättet men även den interpretativistiska 
kunskapsteoretiska inriktningen samt den konstruktionistiska ontologiska ståndpunkten 
(Bryman, 2011, s. 340-341). Detta stämmer till stor del överens med designen av detta 
arbete, vilket innebär att en kvalitativ forskning är lämplig, trots att arbetet har ett 
abduktivt angreppssätt. Detta då den kvalitativa forskningen enligt Bryman (2011, s. 29) 
inte alltid genererar nya teorier i enlighet med det induktiva angreppssättet, utan att 
befintlig teori kan användas som grund även för kvalitativa undersökningar. Därmed är 
valet av en kvalitativ forskningsstrategi befogat, trots att arbetet har ett abduktivt 
angreppssätt. 
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2.8 Val av teori 
De teorier som ligger till grund för arbetets teoretiska referensram avser generera en 
djupare insikt inom organisatorisk identifiering och problematiken med den 
trepartsrelation som kännetecknar bemanningsbranschen. Dessa teorier syftar till att 
besvara arbetets problemformulering, och används som utgångspunkt för insamlingen av 
den empiriska datan. Teorin om organisatorisk identifiering används med hänsyn till att 
detta ämne ligger till grund för problemområdet. För att kunna besvara arbetets 
problemformulering; ”I vilken utsträckning är organisatorisk identifiering 
eftersträvansvärt för bemanningsföretag, och hur kan bemanningsföretag påverka de 
anställdas organisatoriska identifiering?” krävs därmed en djupare förståelse inom 
området organisatorisk identifiering.  
 
I den teoretiska referensramen introduceras inledningsvis organisatorisk identifiering 
inom traditionella organisationer, för att skapa en övergripande förståelse om innebörden 
av ämnet. Därefter presenteras organisatorisk identifiering för både traditionell och 
tillfällig personal. Avsikten är att påvisa de positiva och negativa aspekterna av 
organisatorisk identifiering, både på organisatorisk- och individnivå. Nuvarande 
forskning fokuserar främst på organisatorisk identifiering för traditionella organisationer, 
både ur organisationens och individens perspektiv. Forskning om organisatorisk 
identifiering applicerat på bemanningsbranschen är som tidigare nämnt begränsad. 
 
Som framkommit i tidigare forskning är ledarskap ett verktyg för att påverka den 
organisatoriska identifieringen. Därmed kommer teorier om betydelsen av ett effektivt 
ledarskap att presenteras. Som tidigare nämnt karakteriseras bemanningsbranschen av en 
trepartsrelation där den anställde har två chefer samtidigt. Detta faktum ligger till grund 
för den valda teorin om delat ledarskap. Syftet med denna teori är att skapa en djupare 
förståelse av både chefernas och de anställdas upplevelser av det delade ledarskapet. Den 
använda teorin om delat ledarskap utgår dock främst från traditionella organisationer och 
forskningen om delat ledarskap inom bemanningsbranschen idag är begränsad. 
Forskningen om delat ledarskap på traditionella organisationer kan liknas med 
ledarskapet i bemanningsbranschen då trepartsrelationen i bemanningsbranschen 
innefattar två chefer som gemensamt utövar ett ledarskap över de anställda. Det faktum 
att bemanningsföretagets anställda arbetar på kundföretagets arbetsplats medför att 
konsultcheferna utövar ledarskap på distans. Detta ligger till grund för valet av teorier om 
ledarskap på distans. Även inom detta område är forskning om distansledarskap 
applicerat på bemanningsföretag begränsad. Som tidigare nämnt kännetecknas 
trepartsrelationen av ledarskap på distans, vilket medför att även denna teori ändå kan 
kopplas till ledarskapet i bemanningsbranschen. 
 
Forskningen inom organisatorisk identifiering och ledarskapet i bemanningsbranschen 
är idag begränsad. Då arbetet utgår från ett abduktivt teoretiskt angreppssätt kommer de 
befintliga teorierna om organisatorisk identifiering, delat ledarskap och ledarskap på 
distans att utgöra en grund för arbetet, trots att de utgår från traditionella organisationer. 
Ambitionen med arbetet är att applicera dessa teorier på bemanningsbranschen som går 
att betrakta som en ny kontext. Detta för att generera ny kunskap inom 
forskningsområdet organisatorisk identifiering.  
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2.9 Litteratursökning och källkritik 
Majoriteten av den litteratur som använts i arbetet har hittats via sökningar i 
företagsekonomiska databaser tillgängliga via Umeå universitetsbibliotek. Då arbetet 
behandlar ämnena organisation och ledarskap har relevant litteratur främst sökts fram via 
Business Source Premier och Scopus. För att hitta lämplig litteratur har bland annat dessa 
sökord används: ”Organizational identification”, ”organisatorisk identifiering”, ”shared 
leadership”, ”distance leadership”, ”contingent work”, ”temporary work” och 
”bemanningsföretag”. 
 
Sökorden har varierat mellan svenska och engelska då litteratur både inom och utanför 
Sverige är relevant i detta arbete. I kombination med litteraturen som funnits via databaser 
har dessutom tidigare behandlad kurslitteratur inom ledarskap och organisation använts. 
När relevant och intressant litteratur har hittats, har författarnas referenslistor använts för 
att vidare hitta mer och relevant forskning. I och med att majoriteten av arbetets litteratur 
har sökts fram via databaser vid Umeå universitetsbibliotek, har dessutom Umeå 
universitetsbiblioteks kriterier för tillförlitlig litteratur använts. Dessa kriterier är 
auktoritet, aktualitet, innehåll, informationens omfattning, tillförlitlighet, målgrupp och 
användarvänlighet som en vägledning (Umeå universitetsbibliotek, 2016). 
 
Auktoriteten innebär att forskaren granskar vem som är utgivare av materialet, samt 
bedömer om utgivaren anses vara trovärdig eller inte (Umeå universitetsbibliotek, 2016). 
För att säkerhetsställa detta har vi främst använt oss av vetenskapliga artiklar som är ”peer 
reviewed”. Detta för att säkerställa att den använda litteraturen är tillförlitlig och 
vetenskapligt grundad. Genomgående i arbetet har ambitionen varit att i största möjliga 
mån undvika böcker och kurslitteratur för att istället använda vetenskapliga artiklar. 
Flertalet böcker har dock legat till grund för den teoretiska och praktiska metoden då vi 
anser att dessa författare är experter på sina områden samt att vetenskapliga och praktiska 
metodval inte skiljer sig nämnvärt mellan olika författare. För att kontrollera att 
informationen har uppfattats korrekt har originalkällor i arbetet använts i största möjliga 
mån. För att öka förståelsen om bemanningsbranschen har bransch- och 
arbetsgivarorganisationen bemanningsföretagens hemsida använts. Detta upplevs som en 
trovärdig källa då denna organisation arbetar för att säkerhetsställa kvaliteten inom 
bemanningsbranschen. För att beskriva fallföretaget Adecco har Adeccos hemsida 
används. Dessutom har Statistiska centralbyråns hemsida använts för att påvisa statistik 
angående bemanningsbranschens tillväxt. Även dessa hemsidor anses som relevanta och 
trovärdiga. 
 
Kriteriet målgrupp innebär att forskaren bör säkerställa att litteraturen riktar sig till rätt 
målgrupp och därmed är lämplig för arbetet (Umeå universitetsbibliotek, 2016). Då de 
använda databaserna möjliggör filtrering av resultatet inom vissa ämnesområden samt att 
de var vetenskapligt grundade, medförde att vi kunde säkerställa att litteraturen var 
lämplig för studenter som skriver ett examensarbete inom managementområdet. 
Majoriteten av den existerande litteraturen inom områdena ledarskap och organisatorisk 
identifiering är baserad på undersökningar utanför Sverige. Detta faktum kan dock ha 
påverkat arbetet då forskning utförd i andra länder applicerats på den svenska 
bemanningsbranschen.  
 
Vid granskning av litteraturens innehåll avgörs huruvida innehållet är skrivet på ett 
objektivt eller subjektivt sätt (Umeå universitetsbibliotek, 2016). Litteraturens 
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tillförlitlighet innebär att forskaren kontrollerar att det finns källförteckning, samt avgör 
om det går att jämföra innehållet av flera olika källor så att resultaten är samstämmiga 
(Umeå universitetsbibliotek, 2016). För att undersöka om det funnits bättre källor än de 
vi själva använt, har vi i teorigenereringen studerat artiklarnas referenslistor. Detta för att 
kontrollera om innehållet i andra artiklar varit mer lämpliga för vårt arbete. Vid 
beskrivningen av stora teorier, som exempelvis organisatorisk identifiering, har vi använt 
många olika källor och tagit del av eventuell kritik för att säkerhetsställa att informationen 
är tillförlitlig. Därmed har vi även tagit hänsyn till kriteriet litteraturens tillförlitlighet. 
Vidare menar Thurén (1997, s. 34) att primärkällor är mer trovärdiga än sekundärkällor 
och bör därför användas i största möjliga mån. För att säkerställa att innehållet är 
tillförlitligt och trovärdigt har vi undvikit att använda andrahandsreferat. 
 
Vid bedömning av litteraturens aktualitet görs en bedömning kring huruvida källan är 
aktuell eller inte (Umeå universitetsbibliotek, 2016). Huvudregeln är att ju nyare källorna 
är desto mer trovärdiga är de (Thurén, 1997, s. 26). Med hänsyn till att det kontinuerligt 
pågår förändringar på arbetsmarknaden har vi därmed strävat efter att använda aktuell och 
nyligen uppdaterad litteratur. Vid användandet av generella teorier om exempelvis 
ledarskap och organisatorisk identifiering, har dock äldre vetenskapliga artiklar använts. 
Detta med argumentet att dessa artiklar än idag är relevanta och viktiga för de valda 
områdena. Dessutom är det i många fall dessa artiklar som dagens forskare hänvisar till. 
Då vi, som tidigare nämnt, haft ambitionen att undvika andrahandsreferat har vi istället 
använt oss av de äldre ursprungskällorna. 
 
Även informationens omfattning bör tas i beaktning för att avgöra huruvida bredden och 
djupet av information är rimlig, samt om informationen är begränsad till en viss tid (Umeå 
universitetsbibliotek, 2016). Även bredden och djupet av informationen har i arbetet tagits 
i beaktning för att säkerställa att inget tas ur sitt sammanhang, och att informationen 
framställs på ett korrekt sätt. Slutligen finns kriteriet användarvänlighet där forskaren 
kontrollerar att litteraturen är välstrukturerad, tydlig och användbar (Umeå 
universitetsbibliotek, 2016). Detta kriterium har använts genomgående, men främst vid 
den initiala teorigenereringsfasen. Vid teorigenereringen har helheten av litteraturen setts 
över för att utesluta den litteratur som är oseriös, och den litteratur där strukturen varit 
bristfällig. 
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3. Teoretisk referensram 
I följande kapitel kommer arbetets teoretiska referensram att presenteras. Kapitlet är 
indelat i två avsnitt: organisatorisk identifiering och ledarens betydelse för 
organisatorisk identifiering. I första avsnittet kommer innebörden av organisatorisk 
identifiering för traditionella organisationer, traditionellt anställda samt tillfällig 
personal att presenteras. I avsnittet kommer dessutom de positiva och negativa 
aspekterna av organisatorisk identifiering att diskuteras. I det andra avsnittet belyses 
vikten av ett effektivt ledarskap för att den organisatoriska identifieringen ska främjas. 
Vidare presenteras skillnaderna mellan ledarskapet i traditionella organisationer och 
bemanningsföretag, skillnader som kan påverka den organisatoriska identifieringen.  

3.1 Organisatorisk identifiering 

3.1.1  Organisatorisk identifiering för traditionella organisationer 
Organisatorisk identifiering innebär att de anställda känner tillhörighet till den 
organisation de arbetar på (Pratt, 2001, s. 14). Detta innebär att individen ser sig själv 
som en del av organisationen, och delar organisationens värderingar (Van Dick et al., 
2004, s. 352-353). Genom att identifiera sig med den organisation individen arbetar på 
ökar individens motivation (Hewapathirana, 2012, s. 491), och individen kommer att bry 
sig mer om organisationens välbefinnande (Penn, 2008, s. 958). Enligt Hewapathirana 
(2012, s. 491) kan individer, beroende på situationen, växla mellan olika identiteter. Om 
en individ identifierar sig med en organisation är det mer sannolikt att individen är villig 
att utföra de uppgifter som arbetet kräver (Liu et al., 2011, s. 3189). Därmed medför 
organisatorisk identifiering sannolikt att individerna kommer att anstränga sig mer för att 
prestera väl och på så vis förbättra de organisatoriska resultaten (Liu et al., 2011, s. 3189). 
Individer som identifierar sig med sin organisation är vanligtvis mer benägna att arbeta 
hårdare än vad som förväntas av dem (Liu et al., 2011, s. 3189). Att de anställda är 
motiverade kommer på sikt att främja de organisatoriska resultaten (Pillay & Cardenas, 
2015, s. 22). Ur ett organisatoriskt perspektiv är organisatorisk identifiering därmed 
eftersträvansvärt, då det medför att de anställda blir mer motiverade att prestera i linje 
med organisationens intressen (Pratt, 2001, s. 14). 
 
Människor är en viktig aspekt för organisationer då de kan påverka de organisatoriska 
resultaten (Pfeffer, 1994, s. 10). Enligt Van Dick et al. (2004, s. 352) är sannolikheten för 
att de anställda kommer att avsluta sin anställning lägre om de identifierar sig med 
organisationen. Detta med hänsyn till det samband Van Dick et al. (2004, s. 356) 
identifierat mellan organisatorisk identifiering, arbetstillfredsställelse och 
personalomsättning. Van Dick et al. (2004, s. 357) menar därmed att organisatorisk 
identifiering är starkt relaterat till organisationens personalomsättning, vilket förklaras av 
de anställdas arbetstillfredsställelse. Van Dick et al. (2004, s. 357) påvisar därmed att 
organisationer kan minska personalomsättningen genom att den organisatoriska 
identifieringen främjas. Detta samband illustreras i nedanstående figur. 
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Figur 3. Samband mellan organisatorisk identifiering och personalomsättning. Källa: 
Van Dick et al. (2004) 
 
Arbetstillfredsställelse beskriver Van Dick et al. (2004, s. 352) som en individs inställning 
och attityd till de specifika arbetsuppgifterna, och arbetet som helhet. 
Arbetstillfredsställelse innebär därmed att de anställda är nöjda med aspekter såsom 
lönen, stödet från cheferna samt de sociala relationerna på arbetsplatsen (Van Dick et al., 
2004, s. 352). Organisatorisk identifiering är därmed högst relevant för organisationer, 
med hänsyn till att det ökar de anställdas benägenhet att stanna länge i organisationen 
(Lam och Liu, 2014, s. 333) och att en hög personalomsättning är kostsamt för 
organisationer (Ekonomifakta, 2016). 
 
För att organisationer ska kunna förhindra att de anställda avslutar sin anställning finns 
olika strategier för att påverka den organisatoriska identifieringen och på så sätt minska 
denna risk (Van Dick et al., 2004, s. 357). Van Dick et al. (2004, s. 357) menar att den 
organisatoriska identifieringen främjas av att ledarna i organisationen har en karismatisk- 
eller en transformell ledarskapsstil, där ledaren tydliggör organisationens vision och sätter 
upp gemensamma mål att sträva mot. Forskningen visar därmed att organisatorisk 
identifiering är eftersträvansvärt för organisationer (Lam och Liu, 2014; Penn, 2008; 
Pratt, 2001; Van Dick et al., 2004). 
 
Det finns dock forskare som trots detta är kritiska till betydelsen av organisatorisk 
identifiering. Bland annat påvisar Conroy et al. (2016) flera negativa aspekter av 
organisatorisk identifiering. Conroy et al. (2016, s. 185) menar att en alltför stark 
organisatorisk identifiering kan leda till situationer som istället skadar organisationen 
(Conroy et al., 2016, s. 185). Författarna menar att de anställda kan bli motsträviga mot 
förändringar inom organisationen, att deras prestationer kan försämras, att konflikter kan 
uppkomma samt att de anställda kan börja bete sig oetiskt (Conroy et al., 2016, s. 187-
194). Trots Pratts (2001, s. 14) argument om att organisatorisk identifiering bidrar till att 
individen tar beslut till förmån för organisationen, menar Conroy et al. (2016, s. 187) att 
en alltför stark identifiering med organisationen kan medföra att de anställda aktivt eller 
passivt deltar i oetiska handlingar. Det oetiska beteendet kan innebära att de anställda 
strävar så mycket efter organisatorisk framgång, att de blundar för beslut som är oetiska 
(Conroy et al., 2016, s. 189). Att de anställda tar oetiska beslut, kan på lång sikt vara 
skadligt för organisationen (Conroy et al., 2016, s. 189). 
 
Människor kan skifta mellan olika identiteter beroende på vilken identitet som passar 
situationen (Ashforth och Johnson, 2001, s. 32, 46). Conroy et al. (2016, s. 192) belyser 
dock risken med att två identiteter är starka samtidigt. Detta kan medföra en inre konflikt 
för individen, vilket därmed påverkar individens prestation och medför negativa 
konsekvenser för organisationen. Vidare menar Conroy et al. (2016, s. 193) att en alltför 
stark identifiering med organisationen kan bidra till ökade konflikter mellan människor 
inom eller utanför organisationen. Då gruppmedlemmarna ofta vill att gruppen ska lyckas 
finns en risk för konflikter om inte alla gruppmedlemmar anstränger sig lika hårt (Conroy 
et al., 2016, s. 193). Författarna menar vidare att den starka organisatoriska identifieringen 
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kan medföra en lägre tillit till medlemmarna i andra grupper eller andra organisationer 
(Conroy et al., 2016, s. 193). Detta kan påverka de anställdas samarbetsvilja med andra 
grupper inom samma organisation, vilket även detta påverkar de organisatoriska 
resultaten (Conroy et al., 2016, s. 193). 
 
I den existerande forskningen belyses därmed även negativa aspekter av organisatorisk 
identifiering, och en problematik med att de anställda identifierar sig med flera grupper 
samtidigt (Conroy et al., 2016, s. 192). Då bemanningsföretagens anställda ingår i två 
olika arbetsgrupper samtidigt finns en risk att de anställdas prestationer försämras, vilket 
kan påverka de båda organisationernas resultat. Detta indikerar vikten av att 
bemanningsföretag är medvetna om de anställdas organisatoriska identifiering samt hur 
detta kan påverka de organisatoriska resultaten. Då bemanningsföretagens verksamhet 
grundar sig i att hyra ut personal till andra organisationer, går det att anta att de anställda 
i enlighet med Pfeffers (1994, s. 10) argumentation, är en viktig konkurrensfördel. Att 
forskningen visar ett positivt samband mellan organisatorisk identifiering och 
arbetstillfredsställelse (Van Dick et al., 2004, s. 357), indikerar att bemanningsföretag bör 
vara medvetna om de anställdas organisatoriska identifiering, om detta samband även 
stämmer i bemanningsbranschen. Detta med hänsyn till att personalomsättningen i 
bemanningsbranschen är högre än i många andra branscher (Källa:Företag, SCB, 2012 s. 
5). Dock är det inte fastställt om det främjar bemanningsföretag att de anställda 
identifierar sig med bemanningsföretaget. 

3.1.2  Organisatorisk identifiering för traditionellt anställd personal 
Människor identifierar sig med olika sociala grupper för att känna trygghet och 
tillhörighet (Pratt, 2001, s. 14). Att skapa och upprätthålla relationer till andra människor 
är en av drivkrafterna till varför individer identifierar sig med olika grupper (Bartel & 
Dutton, 2001, s. 116-117). Baserat på likheter och olikheter kategoriserar individer sig 
själva och andra i ingrupper och utgrupper (Hogg & Terry, 2001, s. 5). Denna 
kategorisering går enligt Hewapathirana (2012, s. 491) ut på att tydliggöra vilka individer 
som är medlemmar och vilka som inte är medlemmar i en viss grupp eller organisation. 
Pratt (2001, s. 17) menar vidare att den organisatoriska identifieringen är starkare när det 
är tydligt vad som är ingruppen samt utgruppen. Vilken grupp en individ identifierar sig 
med beror enligt Penn (2008, s. 957) bland annat på det uppfattade välmåendet inom 
gruppen och gruppens status. Vidare menar Penn (2008, s. 957) att individen medvetet 
eller omedvetet identifierar sig med en grupp, beroende på vad medlemskapet genererar 
för individen. Kategorisering till ingrupper och utgrupper medför även att individerna vet 
vad som förväntas av dem, samt hur de ska agera i sociala sammanhang (Hogg & Terry, 
2001, s. 4). 
 
Det är vanligt att individer identifierar sig med en arbetsgrupp eller en organisation (Hogg 
& Terry, 2001, s. 3). När en individ identifierar sig med en organisation ökar individens 
känsla av tillhörighet, och individen definierar sig själv som en del av organisationen 
(Pratt, 2001, s. 14). Organisatorisk identifiering är eftersträvansvärt för individer, med 
hänsyn till att Van Dick et al. (2004, s. 357) hävdar att organisatorisk identifiering leder 
till högre arbetstillfredsställelse. Dessutom menar Pratt (2001, s. 14) att organisatorisk 
identifiering ökar individers motivation. Som tidigare nämnts, kan en alltför stark 
organisatorisk identifiering dock medföra negativa konsekvenser då individerna vill 
prestera till förmån för organisationen (Pratt, 2001, s. 15-16). Detta kan dessutom 
medföra att individerna blir mer riskbenägna samt att konflikterna med individer utanför 
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organisationen ökar (Pratt, 2001, s. 15-16). Conroy et al. (2016, s. 195-196) menar vidare 
att den starka viljan att prestera till förmån för organisationen kan bidra till att individen 
sätter organisationens behov framför de personliga behoven, vilket kan medföra stress 
och en försämrad hälsa. 
 
Som tidigare nämnts behöver individer i vissa lägen skifta mellan olika identiteter 
(Ashforth & Johnson, 2001, s. 31). Författarna menar att en individ kan ha flera identiteter 
samtidigt, och att vilken identitet som är framträdande är beroende på situationen 
(Ashforth & Johnson, 2001, s. 32, 46). Moreland et al. (2001, s. 90) menar dessutom att 
individer ofta känner mer tillhörighet till en arbetsgrupp än till en organisation. Enligt 
Ashforth och Johnson (2001, s. 34) beror detta på att den organisatoriska identifieringen 
ofta är abstrakt och distanserad, och att det därmed är enklare för en individ att identifiera 
sig med en arbetsgrupp. Det kan vara problematiskt för organisationer om individerna 
endast fokuserar på att nå arbetsgruppens mål istället för att fokusera på de gemensamma 
organisatoriska målen (Ashforth & Johnson, 2001, s. 37). Med hänsyn till svårigheterna 
för individer i traditionella organisationer att identifiera sig med en organisation, går det 
att anta att bemanningsföretagens anställdas organisatoriska identifiering med 
bemanningsföretaget försvåras. Detta då den tillfälliga personalen är uthyrd till ett 
kundföretag och inte arbetar på bemanningsföretagets arbetsplats. Med hänsyn till att 
uppdragen hos de olika kundföretagen ofta avlöser varandra, byter bemanningsföretagets 
anställda dessutom arbetsplats ofta. Därmed har bemanningsföretagets anställda ofta en 
kort tid på sig att komma in i arbetsgruppen på kundföretaget. Med utgångspunkt i detta, 
går det att anta att den organisatoriska identifieringen i bemanningsbranschen är mer 
abstrakt och distanserad än i traditionella organisationer. 

3.1.3  Organisatorisk identifiering för tillfällig personal 
Organisatorisk identifiering grundas i att individerna är medvetna om sitt medlemskap i 
organisationen (Bartel & Dutton, 2001, s. 115). Ett medlemskap baserat på ett kontrakt, 
behöver dock inte medföra att individen verkligen identifierar sig med organisationen 
(Bartel & Dutton, 2001, s. 115). Bristande socialisering och dålig sammanhållning inom 
organisationer kan enligt Moreland et al. (2001, s. 87-88) medföra att de anställda oftare 
avslutar sin anställning och att risken för dåliga beteenden ökar. Att 
bemanningsbranschen karaktäriseras av en hög personalomsättning (Källa:Företag, SCB, 
2012, s. 5) indikerar betydelsen av organisatorisk identifiering även i 
bemanningsbranschen. Detta om det även i bemanningsbranschen går att påvisa det Van 
Dick et al. (2004, s. 357) menar med att organisatorisk identifiering för traditionella 
organisationer leder till ökad arbetstillfredsställelse och en minskad risk för att de 
anställda ska avsluta sin anställning. 
 
I takt med att det blir vanligare att arbeta deltid, på distans, eller att vara anställd av ett 
bemanningsföretag, blir det även svårare att definiera medlemskapet baserat endast på 
kontraktet (Bartel & Dutton, 2001, s. 115). Många författare menar att den tillfälliga 
personalen befinner sig i något av ett ingenmansland och inte hör hemma hos varken 
bemanningsföretaget eller kundföretaget (Borg & Söderlund, 2014; Garsten, 1999). Borg 
och Söderlund (2014, s. 261) menar därmed att den tillfälliga personalen ofta befinner sig 
mittemellan de båda organisationerna. Att organisationer hyr in tillfällig personal, som 
endast arbetar under en begränsad tid, gör det svårt för den tillfälliga personalen att 
komma in i organisationen (Moreland et al., 2001, s. 87). Då tillfälliga anställningar blir 
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vanligare behöver människor och organisationer lära sig att anpassa sig till de nya 
förhållandena och omständigheterna (Borg & Söderlund, 2014, s. 261). 
 
Vaiman et al. (2011, s. 315) menar att tillfällig personal på grund av den tillfälliga 
anställningens karaktär varken känner tillhörighet, tillfredsställelse, eller är nöjda med sin 
arbetssituation. Vidare menar Bartel och Dutton (2001, s. 118) att den tillfälliga 
personalen ofta behandlas annorlunda än de som är traditionellt anställda. Ofta exkluderas 
dessutom den tillfälliga personalen från organisatoriska aktiviteter och rutiner, vilket 
bidrar till en känsla av utanförskap (Bartel & Dutton, 2001, s. 118). Bartel och Dutton 
(2001, s. 117) menar därmed att det är en utmaning för de anställda att känna gemenskap 
och tillhörighet med kundföretaget eller bemanningsföretaget. Detta belyser den 
problematik kring organisatorisk identifiering som uppkommer för bemanningsföretagets 
anställda när de har två organisationer och två medlemskap som går att betrakta som 
diffusa. 
 
Tillfällig personal är inte bundna till organisationen på samma sätt som de traditionellt 
anställda (Garsten, 1999, s. 607-608). Garsten (1999, s. 603) menar vidare att den 
tillfälliga personalen går miste om den naturliga relationen, och det strukturella band som 
traditionellt anställd personal ofta har till sin organisation. Tempest och Starkey (2004, s. 
508) fortsätter på Garstens argumentation om att den tillfälliga arbetsformen kräver nya 
sätt att strukturera och organisera arbetet, samt att individerna kan påverkas positivt eller 
negativt av den tillfälliga arbetsformen. Tempest och Starkey (2004, s. 512) menar dock 
att organisationernas resultat kan främjas av att hyra in tillfällig arbetskraft. Detta då det 
möjliggör för organisationer att under en begränsad tidsperiod använda experter med stor 
kunskap inom ett visst område (Tempest & Starkey, 2004, s. 512). 
 
Garsten (1999, s. 607-608) menar att den tillfälliga arbetsformen kräver att individerna 
uppskattar en hög nivå av flexibilitet. Tempest och Starkey (2004, s. 511) stärker 
argumentet genom att konstatera att det endast är en viss typ av arbetstagare som kan 
hantera omständigheterna med denna arbetsform. Enligt Garsten (1999, s. 611) kan det 
vara svårt för tillfällig personal att känna tillhörighet och gemenskap med 
arbetskamraterna, både hos bemanningsföretaget och hos kundföretaget. Då de anställda 
endast arbetar under en tillfällig period hos kundföretaget är det dessutom vanligt att de 
inte engagerar sig emotionellt, vilket bidrar till att sammanhållningen försämras (Garsten, 
1999, s. 611). Dock är det många som arbetar i bemanningsbranschen just för att de 
uppskattar att inte behöva engagera sig och skapa relationer (Garsten, 1999, s. 611). Med 
hänsyn till detta, går det att konstatera att bemanningsföretagens anställda inte alltid har 
ett behov av tillhörighet och gemenskap i sitt arbete. Då dessa individer inte har ett behov 
av tillhörighet, går det även att anta att de inte heller har något större behov av 
organisatorisk identifiering. 
 
Något som karaktäriserar den tillfälliga arbetsformen är känslan av att ständigt bli 
bedömd och utvärderad, både av bemanningsföretaget och kundföretaget (Garsten, 1999, 
s. 611). Känslan av att vara observerad kan i sin tur leda till stress, osäkerhet och en känsla 
av att aldrig räcka till (Garsten, 1999, s. 611). Borg och Söderlund (2014, s. 263) är dock 
kritiska till Garstens (1999) argument och menar att det finns ett behov av att mer 
grundligt undersöka vilka krav den tillfälliga anställningsformen ställer på de anställda. 
Detta för att göra det möjligt att avgöra vilka kompetenser och färdigheter som krävs för 
att de negativa aspekterna av den tillfälliga arbetsformen ska undvikas (Borg & 
Söderlund, 2014, s. 263). Det går därmed att konstatera att en anställning i ett 
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bemanningsföretag ställer höga krav på de anställda och kräver att de anställda besitter 
vissa kompetenser och färdigheter. Dessutom går det att anta att det även ställer höga  
krav på cheferna i bemanningsföreget, för att minimera de negativa aspekterna av den 
tillfälliga arbetsformen. 
 
Om bemanningsföretagens anställda är en mindre grupp än gruppen med kundföretagets 
ordinarie personal, kan de likställas med det som Hewstone et al. (2001) beskriver som 
en minoritet. Hewstone et al. (2001, s. 69) menar att deras inflytande varierar beroende 
på storleken av minoriteten. Att vara del av en minoritet kan påverka individernas 
prestationer negativt, då en minoritetsgrupp ofta är associerad med låg status (Hewstone 
et al., 2001, s. 72-73). Vidare menar Hewstone et al. (2001, s. 72) att medlemskapet i en 
minoritetsgrupp kan påverka individens arbetstillfredsställelse. Hewstone et al. (2001, s. 
81) poängterar därmed behovet av att minska barriärerna mellan majoritetsgrupper och 
minoritetsgrupper, då en mindre uppdelning mellan grupperna bidrar till ökad kreativitet 
samt förbättrar innovationen och beslutstagandet inom organisationen. Därför är det 
viktigt för ledare att ständigt arbeta för att minska uppdelningen mellan grupperna 
(Hewstone et al., 2001, s. 76). Då den tillfälliga personalen går att betrakta som en 
minoritetsgrupp hos kundföretaget finns en risk för att deras prestationer påverkas 
negativt. Det är därför viktigt att konsultcheferna är medvetna om hur de kan agera för att 
denna problematik ska minimeras. 
 
I Sverige är det vanligt att bemanningsföretag strävar efter att de anställda ska se sig själva 
som en del av bemanningsföretaget (Garsten, 1999, s. 608). För att de anställda ska känna 
tillhörighet till bemanningsföretaget är det vanligt att de skickar nyhetsbrev och 
information till de anställda, samt arrangerar sociala tillställningar där de anställda får 
mötas (Garsten, 1999, s. 612). Trots detta brukar inte dessa typer av sociala tillställningar 
vara uppskattade av de anställda med tanke på de svaga relationerna (Garsten, 1999, s. 
612). Många bemanningsföretag föredrar dessutom att de anställda gör karriär inom 
bemanningsföretaget och att de anställda ser den tillfälliga anställningsformen som en 
livsstil (Garsten, 1999, s. 608). Som ett led i detta ges de anställda vanligtvis titeln konsult 
(Garsten, 1999, s. 608). Även om detta är ett sätt att göra den tillfälliga anställningsformen 
mindre tillfällig är det dock många som ändå strävar efter en traditionell anställning hos 
kundföretaget, främst med hänsyn till den ekonomiska tryggheten (Garsten, 1999, s. 608). 
Garsten (1999, s. 608-609) menar vidare att de huvudsakliga fördelarna med att vara 
anställd av ett bemanningsföretag är möjligheten att byta arbetsplats och arbetskamrater 
ofta, att inte behöva engagera sig i sociala sammanhang samt möjligheten att utvecklas 
och samla på sig erfarenheter från olika branscher och arbetsplatser. 
 
Med hänsyn till att tillfällig personal inte alltid behandlas likvärdigt som den ordinarie 
personalen (Bartel och Dutton, 2001, s. 118) går det att anta att de anställdas 
organisatoriska identifiering med kundföretaget försvåras. Detta då Tempest och Starkey 
(2004, s. 520-521) dessutom menar att tillfällig personal ofta har svårt att känna 
tillhörighet till kundföretaget. Då bemanningsföretagets anställda inte arbetar på 
bemanningsföretagets arbetsplats, går det att anta att anställda inte nödvändigtvis heller 
kommer att identifiera sig med bemanningsföretaget. Då konsultcheferna inte arbetar på 
samma arbetsplats som de anställda minskar dessutom konsultchefernas möjligheter att 
påverka de anställdas organisatoriska identifiering. Dock är det ännu osäkert huruvida det 
främjar bemanningsföretaget, om de anställda identifierar sig med dem. 
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3.2 Ledarens betydelse för organisatorisk identifiering 

3.2.1 Ledarens påverkan på den organisatoriska identifieringen 
Tidigare i detta arbete har många positiva aspekter av organisatorisk identifiering 
poängterats. Som tidigare nämnts menar Akbari et al. (2014, s. 42) att ledare spelar en 
nyckelroll för att främja den organisatoriska identifieringen. Det är då av stor vikt att 
ledarna i organisationen är medvetna om betydelsen av organisatorisk identifiering, samt 
att de arbetar för att stärka den (Akbari et al., 2014, s. 42). Detta belyser vikten av ett 
starkt och effektivt ledarskap inom organisationer, och därmed även för 
bemanningsföretag. 
 
Ledarskap handlar om att inspirera en grupp individer att sträva mot gemensamma mål 
(Carter, 2013, s. 70). Ett effektivt ledarskap där ledaren kontinuerligt handleder och 
utbildar gruppmedlemmarna kan förbättra de organisatoriska resultaten (Carter, 2013, s. 
71). För att förbättra gruppens resultat, är det vanligt att ledare arbetar med att motivera 
gruppen genom att belöna och uppmärksamma goda prestationer (Carter, 2013, s. 72). 
Det finns många olika ledarskapsteorier och ledarskapsstilar, och den transformella- och 
den transaktionella ledarskapsstilen är två av dem (Carter, 2013, s. 70). Transaktionellt 
ledarskap är den vanligaste ledarskapsstilen, där ledarens främsta uppgift är att belöna 
goda prestationer och på så vis generera ett utbyte ledare och följare emellan (Carter, 
2013, s. 70). Transformellt ledarskap handlar istället om att influera och motivera 
följarna, för att de ska prestera bättre och på så vis överträffa sig själva (Carter, 2013, s. 
70). Som tidigare nämnts, menar Van Dick et al. (2004, s. 357) att den organisatoriska 
identifieringen främjas av att ledarna har en karismatisk- eller en transformell 
ledarskapsstil. Den karismatiska ledarskapsstilen påminner om den transformella, då den 
enligt Shamir et al. (1993, s. 577) går ut på att motivera individerna i gruppen mot 
gemensamma mål. En karismatisk ledare har förmågan att motivera gruppmedlemmarna, 
öka tillhörigheten inom gruppen och få gruppmedlemmarna att arbeta hårdare och 
prestera bättre än vad som krävs av dem (Shamir et al., 1993, s. 577). 
 
Akbari et al. (2014, s. 42) fortsätter på Shamir et al´s. (1993) argument och menar att den 
organisatoriska identifieringen främjas av en specifik typ av ledare. I likhet med den 
karismatiska och transformella ledaren, menar Akbari et al. (2014, s. 42) att ledaren bör 
vara medveten om betydelsen av de anställda och bör vara ledarens största prioritet. 
Genom att tillföra information, resurser, tid och stöd för de anställda kommer de mer 
sannolikt att känna sig sedda och öka sin motivation för att utföra de uppgifter ledaren 
kräver (Akbari et al., 2014, s. 45). En platt organisation, där de anställda involveras i 
arbetet, kommer att öka känslan av tillhörighet och öka den organisatoriska 
identifieringen för de anställda (Akbari et al., 2014, s. 42). Vidare menar Akbari et al. 
(2014, s. 52) att ledare som präglas av tillit och ödmjukhet, har goda chanser att främja 
den organisatoriska identifieringen. 
 
En av ledarens viktiga roller är att motivera de anställda (Carter, 2013, s. 70). Vaiman et 
al. (2011) har bland annat undersökt om det finns några skillnader i vad traditionell- och 
tillfällig personals motiveras av. Resultatet av studien visar att traditionell- och tillfällig 
personal, är drivna av liknande motivationsfaktorer (Vaiman et al., 2011, s. 318). Det som 
motiverar de båda grupperna mest är att arbetet ska vara utmanande, självständigt och 
flexibelt, att de ska få en rimlig lön, respekt och uppskattning, goda relationer med 
kollegorna och att det ska vara ett öppet klimat på arbetsplatsen (Vaiman et al., 2011, s. 
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318). Vaiman et al. (2011, s. 318) menar dock att det finns skillnader i vad dessa grupper 
anser vara den allra viktigaste motivationsfaktorn. Traditionellt anställda anser att en 
rimlig lön är den viktigaste motivationsfaktorn, medan tillfällig personal anser att 
självständighet och flexibilitet är de faktorer som främst motiverar dem (Vaiman et al., 
2011, s. 318). 
 
Forskningen om organisatorisk identifiering inom traditionella organisationer, belyser 
vikten av ett effektivt ledarskap för att främja de anställdas tillhörighet och identifieringen 
med organisationen (Akbari et al., 2014, s. 42). Vidare visar forskningen att en 
karismatisk- eller en transformell ledare, som motiverar och influerar de anställda, mer 
sannolikt kommer att få de anställda att identifiera sig med organisationen (Shamir et al., 
1993, s. 577; Van Dick et al., 2004, s. 357). Det går därmed att betrakta ledaren som ett 
verktyg för organisatorisk identifiering, genom att ledaren motiverar de anställda och på 
så vis även främjar de organisatoriska resultaten. Då ledarskapsstrukturen i ett 
bemanningsföretag skiljer sig från traditionella organisationer, går det att anta att ledarens 
inflytande över de anställdas organisatoriska identifiering minskas i 
bemanningsbranschen. Detta med hänsyn till att konsultcheferna delar ledarskapet med 
cheferna hos kundföretaget samt att konsultcheferna leder de anställda på distans. 

3.2.2 Det delade ledarskapets betydelse för den organisatoriska 
identifieringen i bemanningsbranschen 
Enligt den trepartsrelation som tidigare beskrivits (Figur 2), delar konsultcheferna och 
cheferna hos kundföretaget på ledarskapet av de anställda. Barnett och Weidenfeller 
(2016, s. 336) menar att det som skiljer det delade ledarskapet från ett traditionellt 
ledarskap, är att det delade ledarskapet inte har samma hierarkiska struktur. I ett 
traditionellt ledarskap, sker kommunikationen mellan ledaren och de anställda i vertikal 
riktning, medan kommunikationen i det delade ledarskapet istället sker horisontellt 
(Barnett & Weidenfeller, 2016, s. 336).  
 
Resultatet av det delade ledarskapet beror på hur väl ledarna utför ledarskapet (Döös et 
al., 2013, s. 8). Ledarskap som delas mellan flera ledare, förbättrar ofta de organisatoriska 
resultaten (Barnett och Weidenfeller, 2016, s. 336). Trots detta har det delade ledarskapet 
ett dåligt rykte (Döös et al., 2013, s. 112). Döös et al. (2013, s. 113) menar att många är 
skeptiska till den delade ledarskapsstrukturen, då den anses leda till otydligheter inom 
organisationen. Det delade ledarskapet anses dessutom vara tidskrävande och en källa till 
konflikter på arbetsplatsen (Döös et al., 2013, s. 113). För anställda som har mer än en 
ledare, kan det delade ledarskapet medföra en känsla av frustration och leda till 
otydligheter gällande vem som bär det huvudsakliga ansvaret (Mashburn & Vaught, 1980, 
s. 53). Avgörande för att det delade ledarskapet ska bli framgångsrikt, är att ledarnas mål 
går i linje med varandra (Mashburn & Vaught, 1980, s. 53-54). För de anställda är det 
annars omöjligt att tillfredsställa samtliga ledare utan att någon part blir lidande 
(Mashburn & Vaught, 1980, s. 53-54). För att förstå komplexiteten i det delade 
ledarskapet, är det viktigt att avgöra vad det är som cheferna delar (Barnett & 
Weidenfeller, 2016, s. 339). Enligt Mashburn och Vaught (1980, s. 54) är det delade 
ledarskapet effektivt om ledarna kompletterar varandra. Samarbetet ledarna emellan i det 
delade ledarskapet genererar ofta ökade kunskaper, förmågor och ork, samt bidrar till en 
bättre arbetssituation för ledarna (Döös et al., 2013, s. 15). Det delade ledarskapet har 
förutsättningen att förbättra arbetsklimatet och generera en lägre arbetsbelastning för 
ledarna (Döös et al., 2013, s. 15). 
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Forskningen om delat ledarskap grundar sig i traditionella organisationer och utgår främst 
från att ledarna arbetar inom samma grupp eller organisation (Barnett och Weidenfeller, 
2016; Döös et al., 2013; Mashburn & Vaught, 1980; Pearce et al., 2014). Dessutom 
behandlar det delade ledarskapet huvudsakligen informella ledare i en gruppkonstellation, 
vilka tilldelats mer ansvar än de övriga gruppmedlemmarna (Pearce et al., 2014, s. 277). 
Pearce et al. (2014, s. 277) menar att ledarskapet ofta delas mellan olika personer i en 
organisation, vilka agerar ledare när det finns behov av deras kunskaper och erfarenheter. 
Det går att dra paralleller mellan det delade ledarskapet och ledarskapet i 
bemanningsbranschen, vilket delas mellan konsultcheferna på bemanningsföretaget och 
cheferna hos kundföretaget. Detta då konsultchefen går att betrakta som en formell chef 
över de anställda, medan cheferna hos kundföretaget agerar ledare över de anställda i den 
dagliga verksamheten. 
 
Som tidigare nämnts främjar organisatorisk identifiering traditionella organisationer, då 
det ökar de anställdas känsla av tillhörighet samt förbättrar de organisatoriska resultaten 
(Pratt, 2001, s. 14). Akbari et al. (2014, s. 42) menar vidare att ledarna spelar en viktig 
och betydande roll för att öka den organisatoriska identifieringen. Detta indikerar att 
konsultcheferna måste hantera det som Döös et al. (2013, s. 8) beskriver som ett delat 
ledarskap då konsultcheferna delar ledarskapet med cheferna hos kundföretaget. 
Resultatet av det delade ledarskapet beror på hur väl ledarna utför sitt ledarskap (Döös et 
al., 2013, s. 8). För konsultcheferna som arbetar i en variant av det delade ledarskapet, 
går det därmed att anta att det är av stor vikt att de samarbetar med cheferna hos 
kundföretaget. Detta för att uppnå de positiva aspekterna av det delade ledarskapet 
(Barnett & Weidenfeller, 2016, s. 336; Döös et al., 2013, s. 15; Mashburn & Vaught, 
1980, s. 54). Det går även att anta att konsultchefernas möjligheter att påverka de 
anställdas organisatoriska identifiering försvåras av att konsultcheferna delar ledarskapet 
med cheferna hos kundföretaget. Den organisatoriska identifieringen försvåras sannolikt 
ytterligare om de anställda har en bättre relation, och mer kontakt, med cheferna hos 
kundföretaget än med konsulchefen. 

3.2.3 Distansledarskapets betydelse för den organisatoriska identifieringen i 
bemanningsbranschen 
Att konsultcheferna leder de anställda på distans är något som karaktäriserar ledarskapet 
i ett bemanningsföretag. Konsultcheferna befinner sig inte dagligen på samma arbetsplats 
som de anställda, vilket innebär att det finns en fysisk distans mellan konsultchefen och 
de anställda. Att leda de anställda på distans, är något som blir allt vanligare inom 
traditionella organisationer (Erskine, 2012, s. 108). Att förstå hur distansen mellan ledare 
och de anställda påverkar deras relation, är därför en viktig aspekt, med hänsyn till att det 
kan påverka de organisatoriska resultaten (Erskine, 2012, s. 96). I och med den fysiska 
distansen mellan konsultcheferna och de anställda, går det att anta att kommunikationen 
dem emellan begränsas, då relationen främst upprätthålls via telefon eller e-post. Att 
enbart kommunicera via telefon och e-post har visat sig vara ineffektivt och en bidragande 
faktor till att individen inte känner en tillhörighet till organisationen (Erskine, 2012, s. 
102). 
 
Antonakis (2002, s. 675) menar att hur effektiv, inflytelserik och accepterad ledaren blir 
av den anställde kan påverkas av distansen dem emellan. Den fysiska distansen skapar 
andra och nya utmaningar, då distansledarskapet i många situationer är en svårare typ av 
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ledarskap, än i en relation där ledaren och den anställde befinner sig på samma arbetsplats 
(Antonakis, 2002, s. 685). Den fysiska distansen påverkar relationen mellan ledaren och 
den anställda, vilket i sin tur kan påverka den anställdes tillfredsställelse och prestation 
(Erskine, 2012, s. 108). Därmed är det viktigt för chefer som leder de anställda på distans, 
att vara medvetna om hur de kan agera för att förbättra relationen med de anställda 
(Erskine, 2012, s. 108). Trots att tidigare forskning har visat att den fysiska distansen 
påverkar ledarens och den anställdas relation och därmed även prestation negativt, menar 
Antonakis (2002, s. 681-682) dock att detta inte behöver vara negativt, beroende på 
ledaren. Vidare menar Antonakis (2002, s. 687) att den fysiska distansen inte behöver ha 
en negativ påverkan på relationen, så länge ledaren och de anställda interagerar 
kontinuerligt med varandra. Författaren ifrågasätter därmed de negativa konsekvenserna 
av ledarskapet på distans och menar att fysisk distans många gånger kan leda till ett mer 
effektivt ledarskap (Antonakis, 2002, s. 685). Detta indikerar betydelsen av att 
konsultchefens ledarskap är effektivt, som ett led i att skapa en relation med de anställda 
och öka möjligheten att påverka den organisatoriska identifieringen.   
 
En påtaglig konsekvens av att leda på distans, är ledarens minskade inflytande över de 
anställda (Erskine, 2012, s. 102). Vid bristande kommunikation skapas ofta missförstånd, 
vilket kan undvikas genom att hitta lösningar anpassade efter den anställde (Nordengren 
& Olsen, 2006, s. 84). För en chef som kommunicerar med de anställda på distans, är det 
därför viktigt att vara flexibel och ha en vilja att anpassa nivån av kommunikationen 
beroende på den anställdes behov (Nordengren & Olsen, 2006, s. 84). Även detta påvisar 
betydelsen av att konsultchefen har en fungerande kommunikation med de anställda. Det 
går därmed att anta att konsultchefens inflytande över de anställdas organisatoriska 
identifiering försvåras, om kommunikationen med de anställda är bristfällig. En av de 
avgörande faktorerna för individers organisatoriska identifiering, är nivån av interaktion 
mellan den anställde och dess organisation, samt hur tydligt individens medlemskap är 
(Wiesenfeld et al., 2001, s. 215). När den anställde arbetar på distans, blir kontakten med 
organisationen begränsad och tydligheten av individens medlemskap till organisationen 
minskas (Wiesenfeld et al., 2001, s. 216). I situationer där ledaren inte upprätthåller en 
social relation med den anställde, finns risken att individen inte känner sig involverad i 
organisationen, vilket bidrar till lägre motivation (Wiesenfeld et al., 2001, s. 219). 
 
Genom goda sociala relationer med kontinuerlig kommunikation, kan den anställde trots 
den fysiska distansen, få en känsla av tillhörighet till organisationen (Wiesenfeld et al., 
2001, s. 217). Kommunikationen bör dock anpassas till individens behov, då en allt för 
intensiv kontakt med ledaren kan vara negativ, om den anställde upplever att ledaren 
kontrollerar istället för att stötta (Wiesenfeld et al., 2001, s. 226). Då konsultcheferna 
leder de anställda på distans, bör de positiva och negativa aspekterna av 
distansledarskapet tas i beaktning. Detta är av speciell betydelse för den organisatoriska 
identifieringen, då Wiesenfeld et al. (2001, s. 215) menar att de sociala relationerna är 
avgörande för att de anställda ska identifiera sig med organisationen. Med hänsyn till 
betydelsen av interaktion mellan cheferna och de anställda, som ett led i att främja den 
organisatoriska identifieringen (Wiesenfeld et al., 2001, s. 215), går det att anta att 
konsultchefens möjligheter till att påverka den organisatoriska identifieringen försvåras 
av det faktum att de leder de anställda på distans. 
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3.3 Sammanfattning teoretisk referensram 
I nedanstående tabell sammanfattas den teoretiska referensramen. Utifrån de använda 
teorierna, har fem olika teman identifierats. Dessa teman är betydelsefulla för att förstå 
bemanningsföretagens problematik kring den organisatoriska identifieringen. I följande 
tabell, presenteras och förtydligas innebörden av de fem teman som sammanfattar den 
teoretiska referensramen. 
 
Tabell 1: Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
 
Teman 

 
Temats innebörd 

 
Referenser 

Tillhörighet Organisatorisk identifiering leder till en ökad känsla 
tillhörighet, vilket medför att de anställdas prestationer 
förbättras. När de anställda känner sig som en del av 
organisationen, presterar de i linje med organisationens mål 
och förbättrar därmed de organisatoriska resultaten.  
 
För tillfälligt anställd personal är det organisatoriska 
medlemskapet otydligt, vilket försvårar den organisatoriska 
identifieringen. 
 
En allt för stark organisatorisk identifiering kan skada 
organisationen. Detta då det ökar risken för att de anställda 
ska börja bete sig oetiskt, att de individuella prestationerna 
försämras, att konflikterna med in- och utgrupperna ökar 
och att de anställdas hälsa försämras. 

(Pratt, 2001), 
(Liu et al., 
2011) 
 
 
 
(Bartel & 
Dutton, 2001) 
 
 
(Conroy et al., 
2016), (Pratt, 
2001) 
 

Arbetstillfredsställelse Organisatorisk identifiering leder till hög 
arbetstillfredsställelse för de anställda. Detta innebär att de 
anställda är nöjda med sin arbetssituation, vilket gör de mer 
benägna att stanna i organisationen. 
 
Tillfälligt anställd personal behandlas ofta annorlunda än 
den traditionellt anställda personalen. Det är även vanligt att 
den tillfälliga personalen exkluderas från aktiviteter på 
arbetsplatsen. Minoriteter i en organisation har vanligtvis 
lågt inflytande och förknippas ofta med låg status. 

(Lam & Liu, 
2014)  
(Van Dick et al., 
2004) 
 
(Garsten,1999), 
(Hewstone et 
al., 2001) 

Ledarens betydelse 
 
 

Ledaren spelar en viktig roll för att främja den 
organisatoriska identifieringen. För att möjliggöra detta, bör 
ledaren ha förmågan att motivera och prioritera de anställda, 
samt involvera dem i arbetet. 

(Akbari et al., 
2014),  
(Van Dick et al., 
2004) 

Delat ledarskap Det går att dra paralleller mellan delat ledarskap och 
konsultchefernas ledarskap. Delat ledarskap kan leda till 
ökad otydlighet kring ansvarsförhållandet i organisationen. 
Dock kan det delade ledarskapet gynna organisationen, om 
ledarna samarbetar och kompletterar varandra. 

(Mashburn & 
Vaught, 1980), 
(Döös et al., 
2013) 

Ledarskap på distans Det går att dra paralleller mellan ledarskap  på distans och 
konsultchefernas ledarskap. Den fysiska distansen kan 
skapa utmaningar för cheferna och de anställda, att 
kommunicera och upprätthålla en god relation. Då 
distansledarskapet leder till minskade interaktioner, 
problematiseras den organisatoriska identifieringen. 

(Erskine, 2012), 
(Antonakis, 
2002), 
(Wiesenfeld et 
al., 2001) 
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4. Praktisk metod 
I följande kapitel kommer arbetets praktiska metodval att presenteras. Kapitlet inleds 
med en diskussion kring arbetets forskningsdesign och urval. Därefter kommer 
utformandet av intervjuguiden samt utförandet av intervjuerna att diskuteras. Vidare 
kommer det att resoneras kring den etiska aspekten av arbetets undersökning. Därefter 
presenteras upplägget av arbetets empiri och analys. Avslutningsvis diskuteras arbetet 
utifrån olika sanningskriterier.   

4.1 Forskningsdesign 
När en undersökning syftar till att generera nya teorier och förstå människans roll i 
samhället samt när fokus ligger på individens känslor och upplevelser, är en kvalitativ 
undersökning lämplig (Bryman, 2011, s. 40-41). Arbetets kvalitativa undersökning avser 
att generera en djup förståelse för vilken utsträckning organisatorisk identifiering är 
eftersträvansvärt för bemanningsföretag. Forskningsdesignen som detta arbete grundar 
sig i är därför en kvalitativ fallstudie på bemanningsföretaget Adecco. 

4.1.1 Fallstudie 
För att förstå olika aspekter och de djupgående orsakerna till varför ett problem 
uppkommer, är en fallstudie en passande forskningsmetod (Gummesson, 2000, s. 86). En 
fallstudie är lämplig vid undersökningar som syftar till att vara förklarande och 
utforskande (Saunders et al., 2007, s. 139). Vidare menar Merriam (1994, s. 10) att en 
fallstudie är en lämplig metod när forskaren behöver skaffa sig förståelse för den praktiska 
problematiken i en viss situation, innan eventuella förbättringsmöjligheter kan föreslås. 
Då detta är en abduktiv studie som har både induktiva och deduktiva inslag, är en 
fallstudie en lämplig metod för att generera ny kunskap och nya insikter. Valet av en 
fallstudie till denna abduktiva studie stärks av Merriam (1994, s. 18) argument om att 
fallstudier både är ett sätt att utveckla och pröva teorier på. Med detta som utgångspunkt 
utfördes en fallstudie på bemanningsföretaget Adecco med ambitionen att generera en 
förståelse för betydelsen av organisatorisk identifiering för svenska bemanningsföretag. 
 
Karaktäriserande för fallstudier är att de ofta innefattar både observationer och 
systematiska intervjuer (Merriam, 1994, s. 23). Syftet med att göra kvalitativa fallstudier 
är inte att göra hypotesprövningar utan istället generera nya insikter, tolkningar och 
upptäckter (Merriam, 1994, s. 25). Detta möjliggörs genom att forskaren koncentrerar sig 
på ett visst fall, vilket kan vara en specifik företeelse eller situation (Merriam, 1994, s. 
25). De specifika företeelserna kan exempelvis vara personer, händelser eller sociala 
grupper (Merriam, 1994, s. 24). Det är möjligt att göra fallstudier på flera olika fall 
(Saunders et al., 2007, s. 139-140). Om fallet är unikt och något som aldrig tidigare 
studerats är det dock vanligast att forskaren fokuserar på ett enskilt fall (Saunders et al., 
2007, s. 140). Då detta är en abduktiv studie där forskningen på området organisatorisk 
identifiering utifrån bemanningsföretagets perspektiv är bristfällig, grundar sig denna 
fallstudie på ett enskilt bemanningsföretag. 
 
Enligt Merriam (1994, s. 24) ska den specifika företeelsen vara av särskilt intresse och 
vara ett fall som är intressant att studera på djupet. Detta stämmer väl överens med 
intresset av att studera ett bemanningsföretag och undersöka den organisatoriska 
identifieringen från bemanningsföretagets perspektiv. Det är enligt Saunders et al. (2007, 
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s. 140) vanligt att studenter väljer att göra en fallstudie på det företag de arbetar eller 
tidigare har arbetat på. Detta stämmer väl överens med denna fallstudie, då en av oss i 
dagsläget arbetar på Adecco. Detta faktum möjliggör en djupgående undersökning av 
organisationen och dess anställda, då vi har en god kontakt med fallföretaget. 
  
Merriams (1994, s. 19) menar att kvalitativa metoder möjliggör utvecklingen av nya 
kunskaper och insikter. Med detta som utgångspunkt är arbetet utfört med en kvalitativ 
fallstudie, vilket enligt Merriam (1994, s. 9) är ett lämpligt sätt att, utifrån ett 
helhetsperspektiv av fallföretaget undersöka den praktiska problematiken. Det finns 
enligt Merriam (1994, s. 47) en del kritik mot fallstudier som forskningsdesign. Trots att 
en fördel med fallstudier är att ge en rik och tät beskrivning av ett specifikt fall, finns en 
risk att slutresultatet tenderar att bli för detaljerat och ingående (Merriam, 1994, s. 47). 
Ytterligare en begränsning med fallstudien är dess problematik gällande reliabiliteten, 
validiteten och generaliserbarheten (Merriam, 1994, s. 48). Det faktum att en fallstudie 
fokuserar på ett fall, är en begränsning i sig då det är svårt att generalisera resultaten till 
andra fall (Merriam, 1994, s. 48). Dock menar Merriam (1994, s. 48) att detta är en 
problematik som gäller de flesta kvalitativa undersökningar och föreslår att man istället 
bör utveckla ett nytt generaliseringsbegrepp för kvalitativa forskningar. 
 
Vid fallstudier är det vanligt att forskaren använder sig av metodtriangulering, vilket 
enligt Saunders et al. (2007, s. 139) innebär att forskaren kombinerar olika 
datainsamlingsmetoder för att kunna säkerställa att den insamlade datan tolkas korrekt. 
Enligt Merriam (1994, s. 18) är forskarna dock oeniga om huruvida det går att kombinera 
kvalitativa och kvantitativa metoder vid insamling av information. Detta arbete innefattar 
inte en metodtriangulering utan grundar sig i två kvalitativa undersökningar. Arbetet 
grundar sig därmed både på en fokusgrupp med bemanningsföretagets konsultchefer och 
tio semistrukturerade intervjuer med bemanningsföretagets anställda. Trots att arbetet inte 
innefattar en metodtriangulering, avser de semistrukturerade intervjuerna i kombination 
med fokusgruppen att bidra till en helhetsbild av det studerade fallet. På grund av de 
begränsade resurserna har det inte varit möjligt att studera flera olika bemanningsföretag 
och arbetet grundas därmed endast på ett fall, bemanningsföretaget Adecco.  
 
För att generera en djupgående insikt i bemanningsföretaget, samt öka förståelsen för vad 
som är eftersträvansvärt för bemanningsföretag, genomfördes en fokusgrupp med ett 
urval av bemanningsföretagets konsultchefer. För att generera en förståelse för hur 
bemanningsföretagets anställda upplever den organisatoriska identifieringen, samt vad 
som påverkar deras organisatoriska identifiering genomfördes dessutom 
semistrukturerade intervjuer på ett urval av bemanningsföretagets uthyrda personal. De 
semistrukturerade intervjuerna avsåg dessutom att generera en förståelse för hur cheferna 
i bemanningsföretaget kan leda de anställda för att påverka de anställdas organisatoriska 
identifiering. 

4.1.2 Fokusgrupp 
En intervju där flera personer intervjuas tillsammans kallas enligt Bryman och Bell (2011, 
s. 507) för en fokusgrupp. En fokusgrupp innefattar ofta minst fyra personer, där syftet är 
att undersöka hur individer tillsammans diskuterar specifika ämnen (Bryman & Bell, 
2011, s. 507). Forskaren kan med denna undersökningsmetod se hur individerna reagerar 
på varandras svar samt beskåda samspelet mellan dessa individer (Bryman, 2008, s. 446-
447). Fokusgrupper fokuserar på en fördjupning inom specifika ämnesområden med 
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ambitionen att se intervjupersonernas reaktioner på den uppkommande diskussionen 
(Bryman, 2008, s. 446-447). I en fokusgrupp där individerna påverkas av varandras svar, 
ges ofta en djupare förståelse av varför individer tycker som de gör (Bryman, 2008, s. 
449). Individerna i en fokusgrupp ifrågasätter ofta varandras åsikter, vilket tvingar 
individen att reflektera över sina svar (Bryman, 2008, s. 449). Det är viktigt att en 
fokusgrupp inte är alltför strukturerad då fokus ligger på att få en diskussion inom 
gruppen där individerna själva lyfter fram de frågeställningar de anser vara viktiga 
(Bryman, 2008, s. 448-449).  
 
Med detta som utgångspunkt, har en fokusgrupp med Adeccos konsultchefer genomförts. 
På grund av den lilla populationen av konsultchefer på fallföretaget, samt att en av 
konsultcheferna fick förhinder, deltog sammanlagt tre konsultchefer i fokusgruppen. 
Trots att detta inte lever upp till Bryman och Bells (2001, s. 507) riktlinjer att en 
fokusgrupp bör innefatta minst fyra personer, går intervjun med Adeccos konsultchefer 
ändå att beskrivas som en variant av en fokusgrupp. Detta då syftet med intervjun var att 
se konsultchefernas samspel och reaktioner. Valet av att utföra en variant av en 
fokusgrupp grundar sig även i att arbetet är skrivet från ett organisatoriskt perspektiv och 
därmed kräver en ökad förståelse för organisationen och dess chefer. Fokusgruppen 
syftade därmed till att generera en förståelse för hur Adecco som helhet ser på 
organisatorisk identifiering för de anställda, vilket därmed är anledningen till att 
konsultcheferna inte intervjuades var för sig.  
 
I fokusgruppen där bemanningsföretagets konsultchefer tillsammans fick diskutera olika 
frågor, tydliggjordes de skillnader och likheter i konsultchefernas åsikter samt hur de 
utövar sitt ledarskap i dagsläget. Interaktionen och diskussionerna i fokusgruppen ledde 
till ett resultat som hade varit svårt att generera med tre individuella intervjuer med 
konsultcheferna.  

4.1.3 Semistrukturerade intervjuer 
För att bestämma vilken typ av intervju som ska användas i fallstudien, bör forskaren ta 
ställning till vilken grad av struktur som intervjun bör ha (Merriam, 1994, s. 87). Helt 
strukturerade intervjuer innebär att forskaren noggrant planerar intervjun, bestämmer 
vilka frågor som ska ställas samt ordningsföljden av frågorna (Merriam, 1994, s. 87). 
Strukturerade intervjuer har stora likheter med enkäter, förutom att intervjun sker 
muntligt, vilka främst används när det är ett stort urval som delar i intervjuerna (Merriam, 
1994, s. 87-88). Ostrukturerade intervjuer är lämpliga om forskaren är dåligt insatt i fallet 
och inte på förhand vet vad som ska undersökas (Merriam, 1994, s. 88). Ofta är målet 
med en ostrukturerad intervju att forskaren ska lära sig mer om fallet och komma på frågor 
till en framtida och mer strukturerad intervju (Merriam, 1994, s. 88). I en delvis 
strukturerad intervju, är det bara några intervjufrågor och dess ordningsföljd som är 
bestämda på förhand, detta då det är viktigt för forskaren att ge utrymme till sina 
intervjupersoner (Merriam, 1994, s. 88). 
 
Det går att dra paralleller mellan det Merriam (1994, s. 88) beskriver som delvis 
strukturerade intervjuer och det som Bryman & Bell (2011, s. 475) kallar för 
semistrukturerade intervjuer. De semistrukturerade intervjuerna skapar en ökad 
flexibilitet och frihet för intervjuaren som tillåts ställa följdfrågor och byta struktur under 
intervjuns gång (Bryman & Bell, 2011, s. 475-476). I de semistrukturerade intervjuerna 
används vanligtvis en intervjuguide som grund för intervjun, där intervjupersonen har stor 



  

 30  

frihet och flexibilitet att uttrycka sina känslor och upplevelser (Bryman & Bell, 2011, s. 
475). 
 
För att besvara arbetets problemformulering har semistrukturerade intervjuer genomförts 
på ett urval av Adeccos anställda. Detta då organisatorisk identifiering är ett komplext 
ämne och att det är svårt att få en djupgående förståelse för den organisatoriska 
identifieringen med helt strukturerade intervjuer. En helt strukturerad intervju skulle 
förhindra intervjupersonernas flexibilitet och frihet i sina svar, och vid en helt 
ostrukturerad intervju skulle det finnas en risk att vissa teman från arbetets teoretiska 
referensram inte besvaras. Att de anställda till skillnad från konsultcheferna intervjuades 
enskilt, grundar sig i att fokus inte låg på att se ett samspel mellan de anställda. Syftet 
med de semistrukturerade intervjuerna var därmed att se skillnader och likheter i deras 
upplevelse av den organisatoriska identifieringen. Semistrukturerade intervjuer är 
lämpligt i detta abduktiva arbete, då forskningen på området organisatorisk identifiering 
i bemanningsbranschen är svag, och där befintliga och allmänna teorier appliceras på en 
ny kontext. Flexibiliteten i de semistrukturerade intervjuerna medförde därför att 
intervjuerna inte blev låsta vid existerande teorier, utan ökade möjligheten att generera 
ny kunskap. 

4.2 Urval 
Vid en undersökning är det viktigt att identifiera studiens population, vilket sedan är 
avgörande för vilka studiens resultat kommer att kunna överföras till (Olsson & Sörensen, 
2001, s. 68). Då detta arbete avser att öka förståelsen för i vilken utsträckning 
organisatorisk identifiering är eftersträvansvärt för svenska bemanningsföretag, är 
arbetets population samtliga bemanningsföretag i Sverige. När studiens population har 
påvisats bör ett urval som kan representera populationen identifieras (Olsson & Sörensen, 
2001, s. 68-69). Då arbetet utförs under en begränsad tid är det inte möjligt att undersöka 
flera bemanningsföretag, och arbetet grundar sig därför i en fallstudie utförd på ett 
bemanningsföretag. Utöver de begränsade resurserna, var valet av att undersöka endast 
en organisation grundat i ambitionen att få en djupgående förståelse för vilken 
utsträckning organisatorisk identifiering är eftersträvansvärt för bemanningsföretag, samt 
hur konsultcheferna kan påverka de anställdas organisatoriska identifiering. För att 
möjliggöra och effektivisera kontakten med likväl konsultcheferna som deras uthyrda 
personal, grundar sig arbetet på Adeccos kontor i Umeå. 
 
Då en av oss arbetar på det valda fallföretaget, tenderar valet av fallföretag att vara ett 
bekvämlighetsurval. Bryman (2011, s. 196) framför viss kritik mot bekvämlighetsurval 
då det försvårar generaliseringen av studiens resultat. Att göra ett bekvämlighetsurval har 
dock underlättat accessen till viktig information samt möjliggjort en regelbunden kontakt 
med konsultcheferna, vilket bidrog till en mer djupgående analys. Då undersökningen 
grundar sig på bemanningsföretagets konsultchefer och deras anställda, kan arbetets urval 
dessutom anses vara ett målinriktat urval. Detta medför att relevanta intervjupersoner har 
valts ut för att besvara arbetets problemformulering. Ett målinriktat urval är enligt 
Bryman (2011, s. 434) att rekommendera i just kvalitativa undersökningar.  
 
För att skapa en förståelse för till vilken utsträckning organisatorisk identifieringen är 
eftersträvansvärt för bemanningsföretag, har som tidigare nämnts, en fokusgrupp med 
bemanningsföretagets konsultchefer genomförts. På Adecco Umeå arbetar fem 
konsultchefer, vilket representerar fallföretagets population av konsultchefer. Vid 
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genomförandet av fokusgruppen var en av konsultcheferna nyanställd, vilket medförde 
att individen inte blev inbjuden att delta i fokusgruppen på grund av sin bristande insikt i 
branschen och rollen som konsultchef. När fokusgruppen skulle genomföras fick en av 
konsultcheferna förhinder och kunde inte delta. Detta medförde slutligen att tre av 
Adeccos konsultchefer deltog i fokusgruppen. En av dessa tre konsultchefer är en 
administrativ konsultchef, vilket innebär att denna inte har samma kontakt med den 
uthyrda personalen som de övriga konsultcheferna. Dock har den administrativa 
konsultchefen tidigare arbetat som konsultchef i nästan 20 år, vilket medförde att hon 
ändå ansågs ha tillräcklig erfarenhet för att delta i fokusgruppen och hennes deltagande 
kan därmed inte betraktas som ett bortfall. 
 
Arbetets fallföretag har i dagsläget 341 anställda, vilka de hyr ut till olika kundföretag. 
De 341 anställda motsvarar den totala populationen av uthyrd personal inom 
organisationen. Utifrån denna population, har ett urval gjorts. Urvalet av Adeccos 
anställda grundar sig på uppsatta kriterier, vilket enligt Olsson och Sörensen (2001, s. 69) 
är ett stratifierat urval. Då arbetet inte syftar till att undersöka hur en specifik konsultchefs 
ledarskap påverkar den organisatoriska identifieringen, var ett kriterium att de anställda 
som intervjuades inte skulle ha en och samma konsultchef. För att de anställda skulle ha 
upplevt hur den organisatoriska identifieringen påverkas av att vara anställd av ett 
bemanningsföretag men arbeta på kundföretagets arbetsplats, grundar sig urvalet även på 
kriterierna att de ska arbeta heltid samt ha varit anställda av Adecco i minst ett år. För att 
öka sannolikheten att urvalet representerar undersökningens population bör enligt Olsson 
och Sörensen (2001, s. 69) respondenterna slumpas fram. Ett slumpmässigt urval har i 
detta arbete genererats genom att de anställda som uppfyller de uppsatta kriterierna, har 
satts upp på en lista i Excel. Utifrån denna lista har programmets slumpverktyg genererat 
ett slumpmässigt urval. Utifrån denna lista bokades via telefon sammanlagt tio anställda 
till en intervju, vilka var beräknade att pågå under cirka 30-40 minuter. Samtliga individer 
i urvalet arbetar inom industrin, antingen som tjänstemän eller som arbetare. Trots att 
urvalet slumpades fram, har urvalet en bra spridning mellan tjänstemän och arbetare, kön 
och ålder.  Då en intervjupersonerna inte för tillfället hade ett uppdrag hos ett kundföretag, 
skulle denna gå att betrakta som ett bortfall. Då kriterierna dock endast var att 
intervjupersonerna skulle vara heltidsanställda och ha varit anställda av Adecco minst ett 
år, betraktades dock denne inte som ett bortfall. Genom att intervjupersonen istället fick 
relatera till det senaste uppdraget, påverkades inte resultatet nämnvärt av det faktum att 
intervjupersonen för tillfället inte hade något uppdrag. Resterande intervjupersoner 
uppfyllde alla arbetets kriterier och samtliga intervjupersoner besvarade alla frågor.  
 
För att boka in intervjuerna med Adeccos uthyrda personal skickade konsultcheferna på 
bemanningsföretaget ut e-post (Appendix 3) där de presenterade oss och vårt arbete, samt 
att vi skulle ringa dem kommande vecka för att boka in intervjuer med de som ville ställa 
upp. För att de anställda i ett tidigt skede skulle vara medvetna om att en av oss arbetar 
på Adecco var det viktigt för oss att kommunicera detta redan i det inledande 
informationsbrevet. Dock framställdes det i informationsbrevet att båda av oss arbetar på 
Adecco, vilket är felaktigt. Den felaktiga informationen anser vi dock inte påverkat de 
anställdas benägenhet att medverka i intervjuerna. Det inledande informationsbrevet gav 
de anställda möjligheten att fundera på om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. 
Brevet skickades till samtliga anställda, oavsett om de uppfyllde kriterierna för urvalet 
eller inte. Detta för att säkerställa att konsultcheferna på Adecco inte skulle veta vilka 
individer som var aktuella för en intervju. Som tack för att de anställda deltog i 
undersökningen fick de två biobiljetter var, vilket sponsrades av Adecco.  
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4.3 Intervjuguide 
Merriam (1994, s. 88) menar att kvalitativa undersökningar ofta grundar sig i intervjuer 
där ett antal förbestämda frågor ligger till grund, men där intervjupersonens svar påverkar 
vilken vändning intervjun tar. Arbetets fokusgrupp och semistrukturerade intervjuer 
grundade sig därmed i varsin intervjuguide. Intervjuguidernas övergripande frågor gav 
intervjupersonerna stor frihet att fritt berätta om sina upplevelser, trots att intervjun till 
viss del var planerad i förväg. Att låta intervjupersonerna påverka och styra intervjuns 
riktning är enligt Holme och Solvang (1997, s. 99) en av styrkorna med en kvalitativ 
undersökning. Då undersökningen av konsultcheferna och deras anställda ämnade att öka 
förståelsen för betydelsen av den organisatoriska identifieringen samt ledarens påverkan 
på den organisatoriska identifieringen, utformades två olika intervjuguider. 
 
Då arbetets teoretiska referensram består av olika teorier som beskriver viktiga aspekter 
som påverkar den organisatoriska identifieringen, har undersökningens två intervjuguider 
grundats i de fem teman som identifierades i den teoretiska referensramen (Tabell 1). 
Intervjufrågorna utgick från strukturen av sammanfattningen av den teoretiska 
referensramen (Tabell 1), där frågorna utformades utifrån tidigare beskrivna teman: 
tillhörighet, arbetstillfredsställelse, ledarens betydelse, delat ledarskap och ledarskap på 
distans. Utifrån dessa teman skapades övergripande och öppna frågor med syfte att få 
intervjupersonerna att berätta ingående och öppet om deras upplevelser av varje tema. För 
att öka förståelsen för såväl konsultchefernas som de anställdas inställning och upplevelse 
av dessa teman, utformades olika frågor till fokusgruppen och de semistrukturerade 
intervjuerna.  
 
Efter utformandet av frågorna kastades frågornas ordningsföljd om, med avsikt att de 
skulle följa en mer naturlig ordning. För att bli bekväm med situationen fick 
intervjupersonen börja med att besvara några bakgrundsfrågor, och därefter besvara de 
mer djupgående frågorna. Dessa ställdes i slutet av intervjun för att möjliggöra att 
intervjupersonerna skulle ge ärliga svar på de mer känsliga frågorna. Innan frågorna 
kastats om, noterades de olika temana intill varje fråga i intervjuguiden. Detta för att 
underlätta och säkerställa att svaren på frågorna täckte de teman som var avsedda att 
besvaras. I appendix 1 och appendix 2 visas de slutgiltiga intervjuguiderna och de teman 
som ligger till grund för varje fråga.  
 
Att ställa rätt frågor avgör vilken kvalitet den insamlade informationen får (Merriam, 
1994, s. 93). Frågor som innehåller flera delfrågor, som är ledande eller som endast kräver 
ett ja eller nej, har genomgående undvikts i båda intervjuguiderna. Detta då hur frågorna 
för en intervju formuleras, avgör hur intervjupersonen besvarar frågan (Merriam, 1994, 
s. 93). För att säkerställa att intervjupersonen uppfattar frågorna rätt, bör språket som 
används i intervjuns frågor anpassas efter intervjupersonen (Merriam, 1994, s. 94). För 
att säkerställa att frågorna under intervjun uppfattades korrekt, genomfördes två 
testintervjuer. Detta medförde att oklara frågor kunde redigeras, samt gav en uppfattning 
om hur lång tid intervjun beräknades ta att genomföra. 

4.4 Intervjusituation 
En förutsättning för att intervjun ska generera ärlig och värdefull information, är att en 
tillit mellan intervjupersonen och intervjuaren skapas (Holme & Solvang, 1997, s. 105). 
För att inte påverka intervjupersonens svar, bör forskarna vara objektiva och reducera de 
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förutfattade meningarna som forskarna kan ha (Holme & Solvang, 1997, s. 105). Då en 
av oss arbetar på fallföretaget, har en tillit byggts upp sedan tidigare. Därför kunde 
fokusgruppen med Adeccos konsultchefer med fördel genomföras i ett enskilt rum på 
deras kontor. De frågor som fokusgruppen grundade sig i var öppna, med ambitionen att 
skapa en diskussion mellan individerna. Under intervjun ställde en av oss frågorna, medan 
den andra observerade konsultchefernas reaktioner under diskussionen. Förutom att ställa 
frågorna var vi under intervjun passiva och lät konsultcheferna själva föra diskussionen 
framåt. Detta då vi ville se de aspekter de själva ansåg vara viktiga, samt att vi inte skulle 
styra svaren allt för mycket. Fokusgruppen avslutades efter 45 minuter då vi inte hade fler 
frågor och då konsultcheferna inte hade mer att tillägga.  
 
Arbetets semistrukturerade intervjuer med Adeccos anställda ägde rum i ett enskilt rum 
på Umeå Universitet. Valet av plats, grundade sig i ambitionen att ha en neutral plats för 
intervjupersonerna. Att genomföra intervjuerna på de anställdas arbetsplats, alternativt på 
Adeccos kontor, ansågs ha kunnat påverkat deras svar. För att de anställda skulle känna 
sig förberedda inför intervjun, skickades all välbehövlig information ut via e-post en 
vecka innan intervjun skulle äga rum (Appendix 4). I brevet poängterade vi att 
intervjupersonerna kommer att vara anonyma, att all information kommer att hanteras 
konfidentiellt samt att intervjun kommer att spelas in. För att garantera att 
intervjupersonerna tog del av informationen poängterade vi detta ytterligare en gång i 
början av intervjun. Detta för att göra dem medvetna om att deras konsultchefer inte vet 
vilka som ställt på intervjun. Innan intervjun startade, var vi noggranna med att poängtera 
att intervjupersonerna inte behövde svara på de frågor de inte kände sig bekväma med. 
Att samtliga intervjuer spelades in, gjorde det möjligt att senare gå tillbaka och lyssna 
flera gånger på intervjuerna och därmed minska risken för att intervjuerna tolkades 
felaktigt. Att intervjuerna spelades in, kan dock ha medfört att intervjupersonerna blev 
mer reserverade i sina svar.  
 
Under testintervjuerna ställde en av oss frågorna, medan den andra antecknade 
intervjupersonens reaktioner och rörelser. Detta för att generera en mer levande bild av 
individen och dess svar. Dock upplevde vi tidigt att detta verkade störa intervjupersonen 
som kände sig observerad och därmed var något som kan ha påverkat intervjupersonens 
svar. Därför ändrades detta inför de ordinarie intervjuerna, då en av oss ställde 
huvudfrågorna medan den andra kompletterade med följdfrågor vid behov. Fördelningen 
av huvudansvaret för varje intervju växlades mellan varje intervju, med avsikt att avlasta 
varandra. Längden på intervjuerna varierade mellan 24-55 minuter (Tabell 2) då vissa 
intervjupersoner svarade väldigt kort, medan andra svarade mer utförligt. Trots 
variationen av intervjuernas längd, bidrog de kortare intervjuerna i näst intill lika stor 
utsträckning som de längre intervjuerna. Detta då intervjupersonerna i de längre 
intervjuerna ofta svävade iväg och berättade om saker som inte var relevanta och som inte 
har behandlats i detta arbete. 
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Tabell 2: Sammanställning av längden på intervjuerna 
Intervjuperson Intervjutid 

Fokusgrupp 46 min 
Dan 55 min 
Elias 27 min 
Frida 47 min 
Greta 32 min 
Hanna 37 min 
Isac 30 min 
Joakim 27 min 
Kent 28 min 
Ludwig 39 min 
Martin 24 min 

 

4.5 Forskningsetik 
Vid genomförandet av en undersökning är den etiska aspekten av stor betydelse 
(Merriam, 1994, s. 188). De etiska aspekter som är viktiga i all typ av forskning är att 
deltagarna inte ska skadas, att deltagarnas integritet ska skyddas, att deltagarna ska vara 
upplysta om viktig information och att deltagarna ska ha rätt att välja att inte delta 
(Merriam, 1994, s. 189). I likhet med detta menar Bryman & Bell (2011, s. 137) att viktiga 
etiska aspekter är de undersökta individernas frivillighet, anonymitet, integritet och 
konfidentialitet (Bryman & Bell, 2011, s. 137). Vid genomförandet av arbetets kvalitativa 
fallstudie togs därför de etiska aspekterna i beaktning genom att kontrollera de etiska 
principerna, som enligt Bryman och Bell (2011, s. 137) innefattar informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet samt falska 
förespeglingar. 
 
Informationskravet innebär att de undersökta individerna ska få full information om syftet 
med undersökningen, samt vilka moment som kommer ske under undersökningen 
(Bryman & Bell, 2011, s. 137). Samtyckeskravet innebär att de undersökta individerna är 
medvetna om att det är frivilligt att delta i undersökningen, samt att de när som helst i 
undersökningen kan välja att avbryta undersökningen (Bryman & Bell, 2011, s. 137). 
Detta innefattar dessutom att individerna ska ha fått den information de behöver för att 
kunna avgöra om de vill delta i undersökningen eller inte (Bryman & Bell, 2011, s. 147). 
Informationskravet och samtyckeskravet uppfylldes genom att konsultcheferna muntligt 
informerades om innebörden av undersökningen och att deras deltagande var frivilligt. 
Den uthyrda personalen blev underrättad om innebörden via e-post (Appendix 3; 
Appendix 4), muntligt då vi ringde dem för att boka in intervjun, samt vid intervjuns start. 
Vi poängterade vidare att intervjupersonerna vid vilken tidpunkt som helst kunde avbryta 
intervjun och att de inte behövde svara på frågor de inte kände sig bekväma med. 
 
Konfidentialitets- och anonymitetskravet innebär att de undersökta individernas uppgifter 
behandlas konfidentiellt och därmed hanteras anonymt i största möjliga mån (Bryman & 
Bell, 2011, s. 137). Detta innebär att det inte ska gå att tyda vem den undersökta individen 
är samt vilken information denne har uppgett, såvida individerna inte godkänt att deras 
identitet får avslöjas (Bryman & Bell, 2011, s. 145). I kvalitativa undersökningar kan 
detta krav ibland vara svårt att uppfylla, vilket innebär att forskarna konstant måste arbeta 
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för att minska risken för att upprätthålla anonymiteten (Bryman & Bell, 2011, s. 146). Då 
antalet konsultchefer på Adecco är litet, har det varit problematiskt att garantera 
konsultcheferna fullständig anonymitet. Dock är deras namn i arbetet utbytta med avsikt 
att i bästa möjliga mån göra dem anonyma. Svårigheterna med att göra konsultcheferna 
helt anonyma har även diskuterats med de berörda konsultcheferna, vilka har accepterat 
tillvägagångssättet. För att säkerställa att den uthyrda personalen i största möjliga mån 
förblev anonyma, bad vi som tidigare nämnt konsultcheferna att skicka ut ett 
informationsmail till samtliga anställda, varpå vi sedan slumpade fram vårt urval. Även 
för dessa intervjupersoner har namnen bytts ut. För att ytterligare öka anonymiteten, 
nämns i arbetet aldrig namnen på de kundföretag där intervjupersonerna arbetar utan 
benämns i arbetet endast som “kundföretaget”. Intervjupersonernas ålder har dessutom 
avrundats till närmaste tiotal, med avsikt att öka anonymiteten utan att behöva utelämna 
information som kan haft påverkan på resultatet. För att ytterligare anonymisera 
intervjupersonerna har deras anställningstid samt längden på de nuvarande uppdragen 
avrundats till närmaste halvår.  
 
Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som forskaren får reda på under undersökningen 
endast används för att uppfylla undersökningens syfte (Bryman & Bell, 2011, s. 137). 
Vidare innebär falska förespeglingar att vilseledande information inte får presenteras för 
de undersökta individerna (Bryman & Bell, 2011, s. 137). Detta är något vi gjorde 
intervjupersonerna medvetna om innan intervjuerna genomfördes. Då fallstudien är en 
metod som ofta utvecklas under tiden, kan det vara svårt att avgöra om det finns några 
risker som kan skada deltagarna (Merriam, 1994, s. 190). Då intervjuerna i fallstudien var 
semistrukturerade, var denna risk extra påtaglig och något som togs i beaktning i 
planerandet och utförandet av intervjuerna. För att ytterligare skydda individens integritet 
och anonymitet kommer aldrig konsultcheferna att få veta vilka som intervjuats. Därför 
utfördes intervjuerna på en annan plats än på Adeccos eller kundföretagets arbetsplats. 
För att dessutom skydda konsultcheferna, har personal med olika konsultchefer 
intervjuats. Detta för att resultatet inte ska grundas i enskilda konsultchefers ledarskap.  
 
Merriam (1994, s. 191) menar att det är viktigt att forskaren är medveten om vilken 
påverkan forskarens egen närvaro har på intervjuerna. Att en av oss arbetar på arbetets 
fallföretag, är något som kan ha påverkat intervjupersonernas benägenhet att delta i 
intervjun samt hur de besvarade frågorna. Trots att de etiska aspekterna problematiseras 
av detta faktum, har valet av Adecco som fallföretag bidragit till en ökad tillgång till 
information och kontakter. Trots att intervjupersonernas svar kan ha påverkats av att en 
av oss arbetar på kundföretaget, har det varit viktigt för oss att göra intervjupersonerna 
medvetna oss detta för att de inte ska uppleva att vi utelämnat viktig information. 

4.6 Empiri och analys 
Som tidigare nämnt har både fallföretagets konsultchefer och deras anställda intervjuats. 
För att tydligt visa på skillnaderna mellan intervjuerna, har vi i både empirin och analysen 
först redogjort för konsultchefernas svar och därefter den uthyrda personalens svar. I 
redogörelsen för empirin som samlats in i fokusgruppen, har samtliga konsultchefers svar 
sammanställts utifrån varje fråga. I denna del uppmärksammades även konsultchefernas 
reaktioner och ageranden under diskussionen. Ambitionen med fokusgruppen var att 
belysa likheter och skillnader i konsultchefernas åsikter samt att generera en helhetsbild 
av Adeccos inställning till de olika temana.  
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Då vi totalt genomförde 10 semistrukturerade intervjuer, presenteras varje 
intervjupersons svar var för sig. Detta för att skapa en helhetsförståelse för varje 
intervjupersons tankar och upplevelser. För att presentera den insamlade empirin på ett 
tydligt och strukturerat sätt, framställdes empirin utifrån de teman som identifierades i 
den teoretiska referensramen. I empirin har även viktiga citat från intervjupersonerna 
påvisats. Detta med hänsyn till att citat tagna från intervjupersonerna genererar en större 
förståelse för individernas åsikter (Holme & Solvang, 1997, s. 93). 
 
Att transkribera den insamlade datan menar Braun och Clarke (2006, s. 17) är en 
tidskrävande men nödvändig aspekt innan materialet kan analyseras. Efter att samtliga 
intervjuer genomförts, transkriberades det insamlade materialet. Att ytterligare en gång 
lyssna på intervjupersonernas svar samtidigt som svaren och argumenten ordagrant skrevs 
ner, medförde en större förståelse för det insamlade materialet. Med det transkriberade 
materialet som utgångspunkt, sammanfattades därefter intervjuerna och skapade arbetets 
empiri. Empirin mynnade därefter ut i en variant av en tematisk analys, vilket enligt Braun 
och Clarke (2006, s. 6) är en metod för att utifrån kvalitativ data identifiera och analysera 
olika mönster. Syftet med den tematiska analysen är att på ett ingående sätt reflektera och 
generera en förståelse av verkligheten (Braun & Clarke, 2006, s. 9). När utgångspunkten 
är en specifik fråga är det lämpligt att utifrån den insamlade datan, hitta beskrivande och 
detaljerade teman (Braun & Clarke, 2006, s. 11). Första steget i den tematiska analysen 
är att skapa en förståelse för det insamlade materialet, för att på så sätt se mönster och 
teman (Braun & Clarke, 2006, s. 16).  
 
Efter att det insamlade materialet hade sammanställts, kodades empirin av fokusgruppen 
utifrån de teman som identifierats i den teoretiska referensramen. Kodningen 
genomfördes genom att svaren och argumenten färgmarkerades utifrån hur väl de 
indikerade att konsultcheferna strävar efter att de anställda ska identifiera sig med 
Adecco. Svaren och argumenten markerades därför med färgerna rött, gult eller grönt. 
Rött innebar att svaret inte alls indikerade att Adecco strävar efter organisatorisk 
identifiering, medan grönt innebar att svaret indikerade att Adecco strävar efter 
organisatorisk identifiering. I de fall där svaren indikerade en osäkerhet kring betydelsen 
av organisatorisk identifiering, markerades svaren med gult. 
 
Syftet med färgmarkeringen var att skapa en övergripande förståelse för 
bemanningsföretagets inställning till organisatorisk identifiering utifrån de teman som 
identifierades i den teoretiska referensramen. För att skapa en bättre överblick av de 
viktigaste aspekterna av varje tema, kortades de färgmarkerade svaren från varje tema ner 
till 37 stycken koder. Några exempel på dessa koder var: ”finnas där för de anställda”, 
”uppmuntra till kontakt”, ”trygg anställning”,  ”känna sig viktiga”, ”attraktiv 
organisation” och ”stolta ambassadörer”. Därefter kategoriserades koderna in i kluster 
utefter likheter och olikhet koderna emellan. Till en början genererade koderna sju olika 
kluster, men då vissa kluster överlappade varandra slogs dessa ihop. Detta resulterade i 
tre slutgiltiga kluster vilka namngavs och bildade de tre nya koncepten: ”välmående 
anställda”, ”organisatoriska resultat” och ”proaktivt ledarskap”. Dessa koncept 
sammanfattade resultatet av analysen. Tillvägagångssättet av analysen illustreras i 
nedanstående figur. 
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Figur 4. Analysens tillvägagångssätt  
 
Den insamlade empirin från intervjuerna med bemanningsföretagets anställda kodades på 
ett liknande sätt som fokusgruppen. Därmed utgick kodningen från den teoretiska 
referensramens teman, där svaren först färgmarkerades utifrån hur väl svaren indikerar 
att de anställda identifierar sig med bemanningsföretaget. Här användes endast färgerna 
rött och grönt, detta men avsikt tydliggöra skillnaderna mellan individernas 
organisatoriska identifiering. Svaren markerades med rött om de inte indikerade att 
individerna identifierar sig med Adecco och med grönt om svaren indikerade att 
individerna identifierar sig med Adecco. Från början användes även en gult, likt vid 
kodningen av fokusgruppen. Dock medförde detta att de flesta svaren markerades med 
gult och gjorde det därmed svårt att dra slutsatser. Därför valde vi istället av endast utgå 
från två färger för att tydligare påvisa skillnaderna mellan de individer som visade 
indikationer på att identifiera sig med Adecco och de individer som inte gjorde det. 
 
Därefter kodades de anställdas svar efter hur tillfredsställda de ansågs vara med sin 
arbetssituation. Detta gjorde vi genom att markera svaren med färgerna rosa och blått. 
Rosa innebar att svaren indikerade att personerna var tillfredsställda och blått indikerade 
att de inte var tillfredsställda med sin arbetssituation. Därefter färgmarkerades de 
argument som påvisade hur en bra ledare ska vara med färgen turkos. Här gjordes ingen 
skillnad på de olika svaren, utan alla svar markerades med samma färg för att göra det 
möjligt att därefter sammanställa de olika svaren. 
 
För att skapa en bättre överblick av det insamlade materialet, sammanfattades även här 
de färgmarkerade svaren ner till kortare koder. Exempel på dessa koder var: 
”kommunikation”, ”tillgänglighet”, ”tydliga roller”, ”dubbelarbete”, ”personlig 
utveckling” och ”motiverande”. Även dessa koder delades därefter in i kluster, vilket 
generade de tre nya koncepten: ”Närvaro”, ”distinkthet” och ”engagemang”. 

4.7 Sanningskriterier 
I all forskning är det viktigt att ha de etiska aspekterna i åtanke, samt ta hänsyn till hur 
giltiga de slutgiltiga resultaten är (Merriam, 1994, s. 174). Vanliga sanningskriterier är 
enligt Bryman (2011, s. 49-50) validitet, replikerbarhet och reliabilitet. Merriam (1994, 
s. 174) menar att det finns en etisk problematik inom all kvalitativ forskning, då 
riktlinjerna inte är lika väletablerade som i den kvantitativa forskningen. Med hänsyn till 
detta är sanningskriterierna enligt Merriam (1994, s. 174) av större betydelse vid 
kvalitativa än i kvantitativa undersökningar. Detta med hänsyn till att validiteten och 
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reliabiliteten i kvalitativa studier inte går att bestämma i förväg på samma sätt som det 
går att göra i kvantitativa undersökningar (Merriam, 1994, s. 174). Enligt Merriam (1994, 
s. 174) bör kvalitativ forskare främst fokusera på sanningskriterierna validitet och 
reliabilitet, där syftet är att avgöra i vilken utsträckning resultaten går att lita på (Merriam, 
1994, s. 177). 

4.7.1 Reliabilitet 
Reliabiliteten går ut på att avgöra om undersökningen och mätningarna är korrekt utförda, 
samt huruvida forskningen är tillförlitlig eller inte (Thurén, 2007, s. 26). Reliabiliteten 
går därmed ut på att avgöra om resultaten av fallstudien går att upprepa på ett sätt så att 
samma resultat skulle upprepas (Merriam, 1994, s. 180). Begreppet reliabilitet är dock i 
mest användbar vid kvantitativa undersökningar, då det är intressant att avgöra huruvida 
de mått som används är stabila (Bryman, 2011, s. 49). Enligt Merriam (1994, s. 180) är 
detta sanningskriterium svårt att uppfylla i kvalitativ forskning och när det är människor 
som studeras och beteendena är föränderliga. Detta eftersom kvalitativ forskning inte är 
positivistisk utan går ut på att göra tolkningar (interpretativismen) av världen (Merriam, 
1994, s. 180-181). Enligt Merriam är det viktigare att forskare fokuserar på inre validitet 
än på reliabilitet, då dessa kriterier hänger ihop och en studie som har inre validitet ofta 
automatiskt innebär ökad reliabilitet (Merriam, 1994, s. 181). 
 
Det går inte att på förhand fastställa en fallstudies tillvägagångssätt, då detta är något som 
utvecklas under processens gång (Merriam, 1994, s. 182). Därmed menar Merriam (1994, 
s. 182) att reliabiliteten i en fallstudie är svår att tillämpa, då fallstudiens resultat sällan 
blir detsamma vid en upprepning. Dock innebär detta enligt Merriam (1994, s. 180) inte 
att fallstudiens resultat ska misstros, utan att resultaten ska anses vara tillförlitliga tills det 
att de motsägs av ny information. I denna fallstudie har därmed fokus istället legat på 
andra sanningskriterier, då reliabiliteten är svår att uppfylla vid en kvalitativ fallstudie. 

4.7.2 Intern validitet 
Vanligtvis uppfattas validiteten som det viktigaste sanningskriteriet, då validiteten avgör 
huruvida studiens slutsatser hänger ihop eller inte (Bryman, 2011, s. 50). Enligt Thurén 
(2002, s. 26) innebär validiteten att det endast är det som avsågs undersökas som 
verkligen var det som faktiskt undersöktes. Bryman (2011, s. 50) menar vidare att det 
finns fyra huvudsakliga typer av validitet; mätningsvaliditet, intern validitet, extern 
validitet och ekologisk validitet. Enligt Bryman (2011, s. 51-52) är dock dessa typer av 
validitet huvudsakligen användbara inom den kvantitativa forskningen och bör tolkas 
annorlunda i kvalitativ forskning. För att undersöka huruvida fallstudiens resultat 
stämmer överens med verkligheten brukar studiens inre- eller interna validitet diskuteras 
(Merriam, 1994, s. 177). Enligt Merriam (1994, s. 184) har fallstudier ofta en hög intern 
validitet. För att säkerställa den interna validiteten i en fallstudie menar Merriam (1994, 
s. 179-180) att forskare bör utgå från de sex strategierna triangulering, deltagarkontroll, 
observationer under en längre tid, horisontell granskning och kritik, deltagande 
tillvägagångssätt samt klargörande av skevheter. 
 
Det finns likheter mellan trianguleringen som enligt Merriam (1994, s. 179) är ett 
kriterium för den interna validiteten och den metodtriangulering som enligt Saunders et 
al. (2007, s. 139) innebär att forskaren använder flera olika forskningsmetoder. 
Triangulering i detta fall innebär förutom användningen av olika metoder dessutom att 
flera helst oberoende forskare är delaktiga, samt att flera informationskällor används 
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(Merriam, 1994, s. 179). Detta kriterium har till viss del uppfyllts genom användningen 
av både en fokusgrupp med konsultcheferna samt med semistrukturerade intervjuer med 
bemanningsföretagets anställda. Dessutom är vi två forskare med olika bakgrunder som 
genomfört arbetet, vilket stärkt arbetets validitet och slutsatsernas giltighet. Vi har 
dessutom haft en handledare som varit delaktig under arbetes gång och bidragit med nya 
perspektiv. Deltagarkontroll innebär att respondenterna i efterhand får ta del av de 
beskrivningar och tolkningar som forskarna gjort, detta för att avgöra om slutsatserna är 
trovärdiga (Merriam, 1994, s. 179). Detta kriterium avsågs uppfyllas genom att samtliga 
intervjupersoner och fallföretaget, erbjöds möjligheten att läsa igenom och godkänna de 
tolkningar som gjorts innan arbetet publicerades. Då det dock endast var fallförtaget som 
ville ta del av och godkänna de tolkningar som gjorts, anses inte detta kriterium vara fullt 
uppfyllt. Observationer under en längre tid går ut på att information samlas in och samma 
företeelse studeras vid upprepade tillfällen (Merriam, 1994, s. 180). Då detta arbete utförs 
under en begränsad tid, fanns ingen möjlighet att träffa intervjupersonerna mer än vid ett 
tillfälle, vilket medför att detta kriterium var svårt att uppfylla. 
 
Horisontell granskning och kritik innebär att utomstående personer tar del av fallstudien 
och bidrar med kommentarer och synpunkter under arbetets gång (Merriam, 1994, s. 180). 
För att möta detta kriterium har som tidigare nämnt en handledare varit delaktig under 
hela arbetets gång. Dessutom har arbetet vid ett par seminarier granskats av andra 
studenter, vilka bidragit med värdefulla insikter och nya perspektiv.  
 
Deltagande tillvägagångssätt innebär att deltagarna är delaktiga och involverade under 
hela fallstudien (Merriam, 1994, s. 180). Adecco som är arbetets fallföretag, har varit 
involverade i alla skeenden av fallstudien och har fått godkänna arbetet innan det slutförts 
och publicerats. Dock har inte Adeccos anställda involverats i hela processen, dock hade 
samtliga intervjupersoner chansen att ta del av de tolkningar som gjorts. Klargörande av 
skevheter går ut på att forskaren uttrycker sig så tydligt och utförligt att studiens risker 
klargörs (Merriam, 1994, s. 180). Med arbetets två uttömmande metodkapitel, kan läsaren 
få en tydlig bild av de utgångspunkter och perspektiv som arbetet grundas i och stärker 
arbetets interna validitet. Trots att den interna validiteten är bristande på vissa punkter, 
anses den ändå vara relativt hög utifrån de givna förutsättningarna. Detta går i enlighet 
med Merriams (1994, s. 184) argument om att fallstudier ofta har en hög intern validitet. 

4.7.3 Extern validitet 
Extern- eller yttre validitet handlar om huruvida det är möjligt att generalisera resultaten 
från undersökningen och om resultaten går att tillämpa på andra situationer än det som 
undersökts (Merriam, 1994, s. 183). Som tidigare poängterats har fallstudier ofta en hög 
intern validitet. Dock är den externa validiteten i fallstudier svårare att uppfylla (Merriam, 
1994, s. 184). Syftet med en fallstudie är som tidigare nämnts, att analysera ett specifikt 
fall på djupet (Merriam, 1994, s. 184). Detta innebär därmed att forskaren inte på samma 
sätt är intresserad av att generalisera resultaten till alla möjliga kontexter och situationer 
(Merriam, 1994, s. 184). Merriam (1994, s. 184) menar därmed att det inte finns någon 
anledning att försöka generalisera undersökningar som är gjorda på individer. Då det är 
problematiskt att i kvalitativa studier generalisera resultatet, diskuteras enligt Johansson 
Lindfors (1993, s. 165) istället överförbarhet. Detta innebär att resultatet bör uppfattas 
som ett synsätt som kan appliceras på andra kontexter med liknande förutsättningar och 
på så sätt generera en förståelse för den nya situationen (Johansson Lindfors, 1993, s. 
170). 
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Många forskare menar att med hänsyn till att resultaten av fallstudier är svåra att 
generalisera, bör detta ses som en begränsning av arbetets metod (Merriam, 1994, s. 184-
185). Andra forskare menar istället att den externa validiteten stärks om forskaren väljer 
rätt urvalsmetoder (Merriam, 1994, s. 185). Ett sätt att göra detta i en fallstudie, är att 
använda sig av slumpmässiga urval och tolka informationen på ett kvantitativt sätt 
(Merriam, 1994, s. 185). Ett annat sätt är göra en flerfallsanalys för att studera samma 
företeelse (Merriam, 1994, s. 185). Om fallet dock är unikt och om det inte är möjligt att 
studera fler än ett fall, kommer dock inte fallstudien att vara möjlig att generalisera fullt 
ut (Merriam, 1994, s. 185). Det som forskare dock kan göra för att öka fallstudiens 
generaliserbarhet, är att ge en uttömmande och detaljerad beskrivning av 
undersökningens kontext (Merriam, 1994, s. 185). 
 
Svårigheterna att generalisera en fallstudie går därmed att ses som en begränsning och 
svaghet av detta arbete. Dock anses resultatet av denna fallstudie gå att överföra till 
kontexter med liknande förutsättningar, vilket stärker arbetets överförbarhet. Syftet med 
att göra en  fallstudie är att göra en djupgående analys av ett bemanningsföretag och dess 
anställda. Därmed är inte avsikten att arbetet ska generaliseras fullt ut till andra branscher, 
utan resultatet avser endast att överföras till andra bemanningsföretag med liknande 
förutsättningar som arbetets fallföretag. Valet av Adecco som fallföretag ökar 
möjligheten att överföra arbetets resultat till så många andra bemanningsföretag som 
möjligt. Detta då Adecco är Sveriges tredje största bemanningsföretag och att det därmed 
går att jämföra Adecco med bemanningsföretag som är både är något större och något 
mindre. För att stärka arbetets generaliserbarhet, rekommenderar vi dock framtida 
forskare att göra en flerfallstudie med avsikt att generalisera resultatet. Trots 
svårigheterna med att generalisera denna fallstudie, bidrar de uttömmande metodavsnitten 
till ökade möjligheter att generalisera arbetet och göra om undersökningen på andra 
bemanningsföretag i framtiden. 
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5. Empiri 
I följande kapitel kommer resultatet av samtliga intervjuer att presenteras. Kapitlet är 
uppdelat i två avsnitt. I det första avsnittet presenteras resultatet av fokusgruppen med 
konsultcheferna på Adecco Umeå. I det andra avsnittet presenteras därefter resultaten 
av intervjuerna med Adecco Umeås anställda.  

5.1 Fokusgrupp med Adecco Umeås konsultchefer   
På Adecco Umeå arbetar sammanlagt fem konsultchefer vilka har varierande kontakt med 
de anställda och Adeccos kundföretag. Adecco Umeå har i dagsläget cirka 15 kundföretag 
och knappt 350 anställda. Vid fokusgruppen deltog konsultcheferna Anna, Beata och 
Carina. 

Anna har arbetat i bemanningsbranschen i ungefär 15 år. Hon startade att arbeta som 
uthyrd personal och har därefter arbetat som konsultchef de sex senaste åren. I dagsläget 
ansvarar Anna för ungefär 30 stycken av Adeccos anställda. Beata började arbeta i 
bemanningsbranschen för ungefär två år sedan, där hon direkt började arbeta som 
konsultchef hos Adecco Umeå. Beata har idag ansvar för ungefär 100 stycken av Adeccos 
anställda. Carina har arbetat i bemanningsbranschen i nästan 30 år. De första knappa 20 
åren arbetade hon som konsultchef varpå hon började arbeta mer med de administrativa 
delarna, vilket hon arbetat med sedan dess. Carina har idag administrativt ansvar för 
ungefär 300 anställda, vilket innefattar anställda även från andra kontor än Adecco Umeå. 

Fokusgruppen inleds med att konsultcheferna får diskutera vad de anser är det optimala 
antalet anställda per konsultchef. Anna inleder med att förklara att Adecco har en riktlinje 
för vad varje konsultchef som mest bör ansvara för, något som de kallar för mätetal. Beata 
avbryter Anna för att förklara att den riktlinje hon arbetar efter är att hon ska ha ungefär 
80 anställda. Beata vänder sig till Anna och frågar om inte hennes mätetal är något lägre. 
Anna funderar en stund innan hon konstaterar att hennes mätetal nog ligger mellan 70 
och 80 anställda och tillägger att detta skulle sett annorlunda ut om hon även haft ett 
administrativt ansvar. Anna tillägger dock att hon är osäker på vilka mätetal som gäller 
för tillfället och frågar om Carina och Beata vet. Dock är varken Carina eller Beata är 
säkra på vad som står i de nya beskrivningarna. Enligt Beata påverkar antalet anställda 
hur bra konsultchefen kommer att utföra sitt jobb. Innan Beata hinner slutföra 
argumentationen, avbryts hon av Anna som flikar in att hon tror att de nya riktlinjerna 
ligger kring 40 anställda per konsultchef. Beata tillägger sedan att det nog ligger mellan 
40 och 45, vilket Anna håller med om. 

Carina som tidigare varit avvaktande i samtalet, poängterar att hon tror att det optimala 
antalet anställda per konsultchef beror mycket på om konsultchefens anställda är 
utspridda på många olika kundföretag eller om de arbetar på samma kundföretag. Carina 
tillägger att hon även tror att uppdragets längd spelar in, vilket Anna och Beata indikerar 
att de håller med Carina om. Anna försöker sammanfatta diskussionen genom att 
konstatera att det optimala antalet bör ligga kring 45 konsulter per konsultchef, vilket 
Beata och Carina håller med om. Beata tillägger dock att detta är en gräns för vad hon 
tror att en konsultchef kan hantera och att ett lägre antal anställda är att föredra om 
konsultchefen ska kunna arbeta mer proaktivt. Carina och Anna nickar instämmande. 
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Vidare under intervjun får konsultcheferna diskutera vad de anser vara de viktigaste 
faktorerna för att göra Adecco framgångsrikt. Det är tyst länge innan Beata poängterar att 
det hon anser vara det allra viktigaste är att Adecco syns och märks samt att de anställda 
upplever att det är bättre att arbeta för Adecco än för något annat bemanningsföretag. 
Anna och Carina nickar instämmande. Att Adecco redan är en bra arbetsgivare för de 
anställda, menar Beata bero att Adecco har bra förmåner och avtal för de anställda. Anna 
avbryter Beata och belyser vikten av att de anställda känner sig trygga med sin anställning 
och att de som konsultchefer är professionella i sina roller. Vidare menar Anna att det är 
viktigt att de anställda känner sig som stolta ambassadörer för Adecco. Beata instämmer 
och tillägger att det är viktigt att de anställda är medvetna om deras betydelse och ser 
värdet av att arbeta som uthyrd personal av Adecco. 

Därefter för konsultcheferna frågan vad som är konsultchefens viktigaste uppgift. Det är 
tyst en stund innan Anna startar diskussionen med att konstatera att konsultcheferna alltid 
ska finnas där när de anställda har frågor och funderingar. Vidare menar Anna att 
konsultcheferna ska motivera de anställda att göra ett bra jobb, vilket även Beata och 
Carina håller med om. Carina tillägger att konsultcheferna även behöver vara lyhörda för 
att förstå hur de anställda mår och trivs med deras uppdrag. 

”Annars blir de ju en dålig representant, för Adecco utåt sett hos kunden” 
Carina, administrativ konsultchef på Adecco Umeå 

Det är tyst en stund innan Anna tillägger att konsultcheferna bör representera de anställda 
och stå upp för dem gentemot kundföretagen. Anna påvisar återigen betydelsen av att de 
anställda ska känna att de alltid kan kontakta konsultchefen vid problem. Carina och 
Beata verkar hålla med Anna om hennes argument och har inget mer att tillägga. 

Konsultcheferna får därefter diskutera hur deras relation med cheferna hos kundföretagen 
ser ut. Anna svarar snabbt att relationerna är jättebra, vilket Beata också håller med om. 
Anna menar dock att kontakten med cheferna varierar mellan de olika uppdragen, då 
behovet av en kontinuerlig kontakt med kundföretagen skiljer sig åt. Enligt Beata är det 
viktigt att ha en bra relation med kundföretagen då det underlättar när de behöver prata 
om tuffare ämnen. Carina förklarar att hon ibland har kontakt med cheferna hos 
kundföretagen men att detta främst gäller ärenden kring löner och arbetstider. Carina 
indikerar att även hon är nöjd med hur relationerna till kundföretagens chefer ser ut. 

Vidare under intervjun diskuterar konsultcheferna deras upplever av att dela ledarskapet 
över de anställda med cheferna hos kundföretagen. Beata startar diskussionen genom att 
konstatera att det oftast fungerar bra. Anna instämmer och belyser vikten av att chefernas 
olika roller är tydliggjorda så att det inte är några tveksamheter vem de anställda ska 
vända sig till. Det är tyst en stund innan Beata tillägger att det oftast inte är några 
konstigheter med det delade ledarskapet. Anna tar åter vid diskussionen och menar att 
hon ser flest positiva aspekter med det delade ledarskapet. Med detta menar Anna att det 
är två personer som faktiskt bryr sig om deras anställda.  

Därefter diskuterar konsultcheferna hur deras relationer med de anställda ser ut. Utan 
betänketid svarar Anna att relationerna är varierade. Beata instämmer och förklarar att 
hennes relationer med de anställda varierar då hon har ansvar över så många anställda. 
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Dock poängterar Beata att hennes relationer med de anställda överlag är väldigt bra. Anna 
menar vidare att hon tycker att det är av stor betydelse att konsultcheferna besöker de 
anställda på kundföretagen och på så sätt även är fysiskt närvarande. Anna anser att 
relationerna förbättras om de möter de anställda och att kommunikationen inte enbart bör 
ske via e-post och telefon. Anna tillägger dock att detta är en punkt som hon på den 
senaste tiden har brustit i, då hon inte har haft tid eller möjlighet att prioritera den fysiska 
kontakten med de anställda. Anna menar vidare att bristen på den fysiska kontakten gör 
det svårare för henne som konsultchef att fånga upp problem och förstå hur de anställda 
mår. Det är tyst en stund innan Carina förklarar att när de anställda kontaktar henne, så är 
det viktigt att de anställda känner sig trygga med att Adecco har koll på de gällande 
avtalen och att hon uppmuntrar de anställda till att höra av sig när de har några 
funderingar. Anna avslutar diskussionen med att poängtera att det är viktigt att agera 
proaktivt och som konsultchef förstå om något inte är som det ska. Anna skrattar när hon 
tillägger att detta är viktigt, i den mån det går. 

Nästa fråga som diskuteras är hur konsultcheferna motiverar de anställda. Beata påbörjar 
snabbt diskussionen med att förklara att hon försöker få de anställda att sätta upp egna 
mål och att hon genom work-shops får de anställda att lyfta sina egna styrkor. Anna tar 
vid diskussionen genom att beskriva hur hon försöker få de anställda att förstå att hon 
som konsultchef bryr sig om dem. Detta gör Anna exempelvis genom att skicka peppande 
SMS till de anställda. Carina som inte har lika mycket kontakt med de anställda sitter tyst 
under diskussionen och har inget mer att tillägga. 

Därefter diskuterar konsultcheferna vad de gör för att de anställda ska trivas med sina 
arbetssituationer. Beata är snabb med att belysa vikten av att de anställda redan från start 
får rätt förutsättningar och att de är medvetna om vilka förväntningar Adecco har på dem, 
samt att de anställda är medvetna om vad en anställning som uthyrd personal verkligen 
innebär. Anna instämmer och tillägger att det är viktigt att de anställda får rätt 
förutsättningar. För både Anna och Beata är det viktigt att de anställda ser det positiva i 
det faktum att de ofta får byta uppdrag och arbetsplats. Detta då de anställda har en fast 
och trygg anställning hos Adecco men samtidigt får möjligheten att bygga olika 
kompetenser på olika arbetsplatser. Carina har återigen inget mer att tillägga till 
diskussionen då hon i dagsläget inte har något direkt personalansvar. 

Nästa fråga som konsultcheferna diskuterade var deras inställning till att de anställda har 
arbetskläder med Adeccos logga. Beata svarar snabbt och är väldigt tydlig i åsikten att 
det är viktigt att de anställda har Adeccos arbetskläder. Beata indikerar betydelsen av att 
det syns att deras duktiga anställda kommer just ifrån Adecco. Beata menar vidare att det 
dessutom är bra att kundföretaget vet var de anställda kommer ifrån och att arbetskläderna 
därmed bidrar till att rätt personer kontaktas. Carina är inte lika övertygad om att kläderna 
endast har en positiv inverkan, utan menar att kläderna möjligen kan få de anställda att 
känna sig utpekade och att hon ser en risk med att detta kan leda till grupperingar och 
konflikter på kundföretagen. Anna är kluven i frågan, då hon precis som Beata vill att de 
anställda ska bära Adeccos logga och känna sig stolta över sin arbetsgivare, men att hon 
samtidigt förstår Carinas argumentation om att det bidrar till att de anställda kan känna 
sig mer övervakade. Beata belyser vidare betydelsen av att konsultcheferna får de 
anställda att förstå den positiva aspekten av att de har många ögon på sig och hon menar 
att det syns om de anställda gör ett bra arbete. Carina och Anna instämmer varpå Anna 
tillägger att det är viktigt att de anställda förstår deras roll och att de är konsultativa. 
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Carina kommenterar att diskussionen nu hamnat långt från utgångsfrågan gällande de 
anställdas arbetskläder, vilket alla skrattar åt. Carina poängterar dock att de anställda har 
en bra chans att marknadsföra sig själva och göra ett gott intryck både hos Adecco och 
hos kundföretaget, vilket både Anna och Beata håller med om. Anna trycker 
avslutningsvis återigen på vikten av att de anställda ska vara stolta över deras anställning 
hos Adecco. 

”Att försöka få konsulterna att känna att, ja men det är vi team Adecco och vi ska gå ut 
och visa att det är så här man ska jobba och det liksom, att man ska vara stolt att man 

har det här varumärket på, på sitt bröst eller på sin rygg liksom” 
 Anna, konsultchef på Adecco Umeå 

Intervjun avslutas med att konsultcheferna får diskutera hur de ser på frågan huruvida de 
anställda ska känna sig som en del av Adecco eller kundföretagen. Anna är snabb med att 
konstatera att det är både och. Vidare belyser Anna vikten att de anställda känner 
tillhörighet med båda organisationerna. Beata och Carina instämmer varpå Carina menar 
att det är viktigt att de anställda förstår att det är Adecco som är deras arbetsgivare och 
att de alltid kan kontakta dem. Carina menar dock att det samtidigt är av stor betydelse 
att de anställda även känner tillhörighet med kundföretagen. Beata poängterar även hon 
betydelsen av att de anställda i grunden ska känna sig som en del av Adecco. 

”Jag brukar prata om att de ska ha en röd tröja under, så under ska det sitta en röd 
tröja, en Adecco-röd tröja. Sen vilka kläder de har på sig ovanpå, det, det spelar som 

ingen roll” 
Beata, konsultchef på Adecco Umeå 

Anna fortsätter diskussionen med att indikera att kundföretagen också behöver ta sitt 
ansvar och involvera den inhyrda personalen för att de ska känna samhörighet även med 
kollegorna hos kundföretagen. Detta är något som Carina och Beata håller med Anna om 
och de nickar instämmande. 

5.2 Intervjuer med Adeccos Umeås anställda  

5.2.1 Dan 
Dan är en man i 50-årsåldern som har arbetat i bemanningsbranschen i ungefär fem år. 
Dan har varit anställd av tre olika bemanningsföretag och av Adecco har han varit anställd 
de senaste två åren. Dan började arbeta i bemanningsbranschen efter att han på grund av 
arbetsbrist blev uppsagd från sin tidigare arbetsgivare. För Dan spelar det ingen större roll 
vilket bemanningsföretag han faktiskt är anställd av och menar vidare att 
bemanningsbranschen är ett enkelt sätt att få jobb på. Enligt Dan är det enda sättet att få 
ett arbete inom industrin idag är att vara anställd av ett bemanningsföretag. Dan har haft 
två olika uppdrag hos Adecco, varav det senaste har pågått i närmare två år. På det 
kundföretag som Dan idag arbetar, arbetar många andra av Adeccos anställda. Dan 
rekommenderar de som är intresserade av att arbeta inom industrin, att söka arbete hos 
ett bemanningsföretag, då han som sagt menar är den enda vägen in i industrin. Även om 
Dan poängterar att Adecco är det bästa bemanningsföretaget, har han en relativt negativ 
inställning till bemanningsbranschen överlag. 
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”Jag tycker i grunden att bemanningsbranschen är rent av skit, man utnyttjar folk” 

 
Dan har mer kontakt med den ordinarie personalen hos kundföretaget än vad han har med 
Adeccos uthyrda personal. Vidare berättar Dan hur det varit på hans tidigare uppdrag, där 
den ordinarie personalen behandlat den inhyrda personalen dåligt. Detta då den inhyrda 
personalen fick göra skitjobben, med hänsyn till att de ändå snart skulle försvinna från 
företaget. Generellt sett är Dan idag nöjd med sina relationer med kollegorna hos 
kundföretaget då han behandlas av kollegorna på samma sätt som om han vore anställd 
av kundföretaget. Enligt Dan har han ingen relation med Adeccos uthyrda personal som 
arbetar på andra kundföretag. Detta då de är geografiskt utspridda och att enda sättet att 
träffa Adeccos anställda är att delta på Adeccos aktiviteter utanför arbetstid. Dan menar 
vidare att han inte har något behov av att delta på Adeccos aktiviteter, detta just för att de 
inte har någon relation med dem och att de inte känner varandra. På fritiden umgås Dan 
hellre med de kollegor han faktiskt arbetar med hos kundföretaget, då han känner mer 
samhörighet med dem. Dan tror inte att det finns någonting som skulle få honom att delta 
på Adeccos aktiviteter då han inte har någon samhörighet med Adeccos anställda. På 
grund av att det är stor personalomsättning i bemanningsbranschen, menar Dan att det 
alltid är nya människor på Adeccos aktiviteter och att det därmed är svårt att bilda 
relationer med dem. Dock skulle Dan gärna vilja att Adecco arrangerade aktiviteter i form 
av fortbildningar. Detta då Dan menar att fortbildning är en av de saker man går miste om 
som anställd av ett bemanningsföretag. 
  
”Blir du uthyrd till kund och kunden förväntar sig att du ska vara där och Adecco ser inte 
att: - Ja men du, vi kanske skulle skicka dig på en truckutbildning så du får ytterligare en 
truckmodell att köra, så kan vi hyra ut dig… Det händer inte” 
  
Som inhyrd personal hos kundföretaget blir Dan inte alltid medbjudna på de aktiviteter 
som kundföretaget arrangerar. Detta trots att Adecco erbjudit sig att betala avgifterna för 
att även deras anställda skulle få delta på kundföretagets festligheter. Att inte få chansen 
att delta på kundföretagets aktiviteter, menar Dan bidrar till en känsla av utanförskap. 
 
De förväntningar som Dan upplever att Adecco har på honom är att han ska prata bra om 
Adecco, att han ska göra ett bra jobb och göra kundföretagen nöjda. På det kundföretag 
där Dan i dagsläget arbetar har Adeccos anställda arbetskläder med Adeccos logga på. 
Dan hade dock gärna velat att den inhyrda personalen skulle haft likadana kläder som 
kundföretagets ordinarie personal. Detta då Dan menar att detta bidrar till att Adeccos 
anställda sticker ut och ökar känslan av utanförskap ytterligare. Dan menar dessutom att 
bemanningsföretag sällan erbjuder deras anställda kläder av bra kvalitet. Enligt Dan 
snålar bemanningsföretaget även på att köpa in bra skyddsskor till de anställda, vilket 
bidragit till att Dan själv valt att använda sina egna skyddsskor för att inte förstöra 
fötterna. Som Dan tidigare berättat har han på tidigare uppdrag blivit dåligt behandlad av 
kundföretagets ordinarie personal, vilket bidragit till att Dan då identifierade sig mer med 
bemanningsföretaget än med kundföretaget. I dagsläget känner dock Dan mer tillhörighet 
till kundföretaget än till Adecco. Dan tror att det som skulle krävas för att han skulle 
identifiera sig med Adecco skulle vara om han skulle bli dåligt behandlad eller utfryst på 
kundföretaget. 
   
Dan menar att det överlag är sämre att vara anställd av ett bemanningsföretag än att vara 
anställd direkt av ett kundföretag. Detta då man får sämre personlig utveckling och att 
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han inte orkar engagera sig lika mycket då det är osäkert hur länge han får stanna hos 
kundföretaget. Dan menar vidare att bemanningsföretagets anställda ofta får utföra de 
mest monotona arbetsuppgifterna och han tycker det är jobbigt att han som uthyrd 
personal ständigt behöver lära sig nya moment och ständigt behöver lära känna nya 
människor. 
  
Det mål som Dan alltid haft med sitt arbete i bemanningsbranschen och det som motiverar 
honom till att göra ett bra arbete är att bli fast anställd av ett kundföretag. Detta då Dan 
värdesätter att ha en fast arbetsplats, fasta tider, fasta rutiner och att få möjligheten att 
utvecklas på en och samma arbetsplats. Enligt Dan behandlar cheferna på kundföretaget 
ibland bemanningsföretagens anställda annorlunda än den ordinarie personalen. Dock 
menar Dan att det främst är ledningen hos kundföretagen som skiljer på inhyrd och 
ordinarie personal, vilket därmed inte påverkar honom speciellt mycket. 
  
Enligt Dan är det lite splittrande att ha två chefer då det blir mycket dubbelarbete för de 
anställda. Men då Dan alltid vet vilken av cheferna han ska kontakta beroende på 
situation, anser han att det delade ledarskapet fungerar bra. Dan poängterar dock att det 
är chefen hos kundföretaget som Dan betraktar som sin chef och att det är den chefen som 
Dan kontaktar i första hand. Dan är i kontakt med sin konsultchef någon gång varannan 
vecka och kommunikationen dem emellan sker främst via telefon. Ibland besöker dock 
konsultchefen kundföretaget, vilket Dan tycker är bra och är något som förenklar 
kommunikationen dem emellan. Dan menar dock att han inte skulle vilja träffa eller ha 
mer kontakt med sin konsultchef då han gör ett bättre jobb på kundföretaget ju mindre 
kontakt han behöver ha med Adecco. Överlag är Dan nöjd med sin relation till 
konsultchefen och att han får det stöd han behöver och tar själv kontakt med sin 
konsultchef vid behov. 

5.2.2 Elias 
Elias är en man i 30-årsåldern som har varit anställd hos Adecco i ungefär nio år och har 
aldrig tidigare varit anställd av något annat bemanningsföretag. Elias sökte jobb inom 
bemanningsbranschen efter att han var färdig med sin utbildning. Elias har arbetat hos det 
nuvarande kundföretaget i ungefär ett halvår, även om han haft liknande uppdrag hos 
samma kundföretag tidigare. På kundföretaget arbetar många av Adeccos anställda, vilka 
är uppdelade på olika avdelningar. Elias rekommenderar andra att söka arbete hos ett 
bemanningsföretag men menar att det endast är vissa typer av personer som passar att 
arbeta i bemanningsbranschen. Elias menar att arbetet i bemanningsbranschen kräver att 
personen är redo att bryta vanor, är beredd att hoppa mellan olika arbetsuppgifter och har 
förmågan att lära sig nya saker. Elias ser sig själv vara anställd av Adecco även i framtiden 
då han känner sig trygg med sin anställning eftersom han har en lång anställningstid hos 
Adecco. Om Elias hade varit på samma plats i turordningen hos kundföretaget som han i 
dagsläget är hos Adecco, hade han dock föredragit att få en fast anställning hos ett av 
Adeccos kundföretag. 
 

”Jag känner mig mer tryggare hos Adecco än hos något av företagen” 
 
Elias har en god relation med den ordinarie personalen hos kundföretaget men har dock 
haft dåliga relationer med den ordinarie personalen på tidigare kundföretag. Elias 
förklarar att den ordinarie personalen där behandlade Adeccos anställda dåligt och att de 
ansåg att den inhyrda personalen skulle utföra de arbetsuppgifter de själva inte ville 
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utföra. På kundföretagets aktiviteter har Elias alltid varit medbjuden och han deltar alltid 
i mån av tid. Elias är nöjd med relationerna med Adeccos anställda och han har på grund 
av sin långa anställningstid hunnit skapa relationer även med de som arbetar hos andra 
kundföretag. Elias skulle gärna vilja att Adecco arrangerade fler aktiviteter där de 
anställda fick mötas och han beskriver de nuvarande aktiviteterna som trivsamma. Elias 
anser att Adecco blivit snåla den senaste tiden då de inte arrangerar aktiviteter i samma 
utsträckning som förr. Dessutom menar Elias att Adecco borde satsa mer på 
företagshälsovård som ett led i att motivera de anställda att prestera bättre. 
 

”Det är bra till exempel när de ser, jag tror konsulterna ser att Adecco ordnar något 
sånt och vad ska jag säga, de blir lite mer triggade med Adecco och ser att de tänker på 

våran hälsa och så där också” 
 
Enligt Elias är Adeccos förväntningar på honom att han ska representera Adecco och göra 
ett bra arbete. Elias är tydlig med att poängtera att han känner sig mer som en del av 
Adecco än kundföretaget. Anledningen till detta tror Elias beror på att han bär Adeccos 
kläder, att det är Adecco som betalar ut hans lön och att han hoppar runt mellan olika 
kundföretag. Att Elias i dagsläget använder Adeccos arbetskläder ser han inte som något 
problem. 
 
Elias trivs bra med att arbeta i bemanningsbranschen men poängterar dock att han upplevt 
att hans omgivning ofta har en negativ inställning till bemanningsbranschen. Det Elias 
gillar med bemanningsbranschen är att han ständigt får nya utmaningar och att det är 
spännande att få lära sig nya saker och inte vara fast på ett och samma företag. Det är 
tydligt att Elias har en positiv inställning till bemanningsbranschen och att han trivs bra 
med nuvarande arbetssituation. Elias menar att han inte har några direkta mål med sitt 
arbetsliv och att det viktigaste för honom är att göra ett bra jobb och tjäna pengar. Det 
som motiverar Elias mest, är just att tjäna pengar. Då Elias tjänar bättre som anställd av 
Adecco än av kundföretaget vill han även i framtiden vara anställd av ett 
bemanningsföretag. Elias menar att det är väldigt varierande hur bra cheferna hos 
kundföretagen behandlar Adeccos uthyrda personal. Detta då den inhyrda personalen som 
tidigare sagt ibland får göra de arbeten som den ordinarie personalen inte vill utföra och 
att cheferna inte kan eller vågar säga till den ordinarie personalen. Elias menar att han 
inte behöver chefer för bli motiverad, utan att motivationen till att göra ett bra arbete 
kommer ifrån honom själv. Till det delade ledarskapet är Elias positivt inställd. 
  
”Du har två personer som har ansvaret om du har något problem till exempel, ja men 
vad som helst, så då kan jag om jag inte får tag på någon, så finns den andra” 
 
Det är tydligt att Elias vet vilken chef han i första hand ska kontakta vid frågor och 
problem. Elias beskriver kontakten med sin konsultchef som bra men han är noga med att 
poängtera att han har mer kontakt med chefen hos kundföretaget. Elias poängterar att han 
inte behöver ha mer kontakt med sin konsultchef, utan att han själv kontaktar 
konsultchefen vid behov.  

5.2.3 Frida 
Frida är en kvinna i 30-årsåldern som har varit anställd av Adecco i ett och ett halvt år. 
Tidigare har Frida varit anställd av ett annat bemanningsföretag, där hon blev uppsagd 
efter att prövotiden löpt ut. Anledningen till att Frida sökte arbete hos Adecco var att hon 
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via sitt stöd från facket fick kontakt med just Adecco. Under tiden som Frida har varit 
anställd av Adecco har hon hunnit med att arbeta på sju olika uppdrag. Hos det 
kundföretag där Frida idag arbetar, är det många andra av Adeccos anställda som arbetar. 
Frida tvekar lite innan hon konstaterar att hon nog skulle rekommendera andra att arbeta 
i bemanningsbranschen men beroende på vem personen är. Frida menar att arbetsformen 
passar bra för personer som studerar eller av andra anledningar vill arbeta med låg 
sysselsättningsgrad. För Frida har arbetet inom bemanningsbranschen stärkt hennes 
självförtroende då hon ständigt utmanas, då de olika uppdragen kräver att hon snabbt 
kommer in i de nya arbetsuppgifterna och i arbetsgruppen. Frida poängterar att arbetet 
som uthyrd personal är ett bra sätt att tjäna snabba pengar. 
  
Frida menar att hon egentligen inte har så mycket kontakt med Adeccos anställda och att 
den främsta relationen till Adecco är relationen med hennes konsultchef. Frida konstaterar 
dock att hon har en relation med den uthyrda personalen som arbetar på samma 
kundföretag som henne själv. Frida är till en början osäker huruvida hon skulle vilja ha 
med kontakt med Adeccos anställda, men poängterar till slut att hon inte har något behov 
av mer kontakt med dem. 
  
”Jag är så pass säker med mina vänskapskretsar, så att jag behöve inte utveckla den så” 
  
Fridas relation med kundföretagets ordinarie personal är varierande. Frida beskriver att 
hon har en arbetsrelation med vissa kollegor och en mer personlig relation med andra. 
Frida känner sig som en del av arbetsgruppen hos kundföretaget och menar att 
relationerna med kollegorna blir vad man gör de till. Frida anser att det är tråkigt att 
Adecco inte arrangerar aktiviteter i samma utsträckning som förr. Hon resonerar vidare 
kring varför Adecco dragit ner på sina aktiviteter och festligheter, vilket hon tror beror på 
att Adecco växt och att konsultcheferna har mindre tid till att planera och genomföra dessa 
aktiviteter. Frida ser dock de positiva aspekterna av att Adecco växer, men menar dock 
att det gör att hon personligen tappar lite samhörighet med organisationen på grund av 
detta. Frida deltar gärna på de aktiviteter som Adecco i nuläget arrangerar och hon hade 
gärna sett att fler aktiviteter och tävlingar arrangerades. Frida nämner dock att det ofta är 
dålig uppslutning på de aktiviteter som Adecco arrangerar, vilket hon tror beror mycket 
på vilken typ av aktivitet som arrangeras och vem det är som arrangerar dem. Under 
intervjun när Frida talar om Adecco lägger hon ofta betoningen på att Adecco är ”vi” och 
inte ”dem”. På kundföretagets aktiviteter har Frida alltid blivit medbjuden även om det 
inte arrangeras så många aktiviteter. Frida har aldrig upplevt att det har varit någon 
skillnad på den ordinarie personalen och den inhyrda personalen i detta fall. 

 
”Och då är det liksom så här, där var man ju en i gänget helt och hållet oavsett om jag 

var bemanning eller inte” 
  
Frida upplever att Adeccos förväntningar på henne är att hon inte ska tala illa om varken 
Adecco eller kundföretagen. Dessutom nämner Frida att hon har tystnadsplikt om hennes 
uppdrag, vilket hon förväntas hålla. I övrigt menar Frida att förväntningarna är likvärdiga 
med de som traditionella organisationer har på sina anställda, där de anställda förväntas 
göra ett gott arbete och passa tiderna. Dock poängterar Frida att hon som uthyrd personal 
har förväntningar på sig från två håll vilket hon tror kan vara ett problem för vissa, även 
om det inte är ett problem för henne. På Fridas nuvarande uppdrag bär Adeccos anställda 
annorlunda kläder än den ordinarie personalen. Att Adeccos logga syns på kläderna menar 
Frida inte spelar någon roll, men hon poängterar dock att Adeccos kläder är av sämre 
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kvalitet än kundföretagets kläder. Frida tror att Adecco gynnas av att deras anställda bär 
kläder med deras logga då de får bra reklam. 
  
Frida menar att hon både känner sig som en del av Adecco och kundföretaget, men att 
gemenskapen kanske är något starkare till kundföretaget i och med att det är där hon har 
den dagliga kontakten. Frida tror att tillhörigheten till Adecco till största del beror på 
antalet uthyrd personal som arbetar på kundföretaget. Om det är många av Adeccos 
anställda som arbetar hos kundföretaget tror Frida att hon skulle känna sig mer som en 
del av Adecco. 
 
Enligt Frida finns det både för- och nackdelar med arbeta i bemanningsbranschen. 
Nackdelarna menar Frida är att den uthyrda personalen inte alltid känner sig välkomna 
hos kundföretaget, vilket hon själv upplevt när den ordinarie personalen haft en negativ 
inställning till bemanningsföretag. Frida resonerar vidare kring svårigheterna med att 
beviljas lån från banken som anställd av ett bemanningsföretag. Dock är Frida noga med 
att poängtera att hon ser fler fördelar än nackdelar med att arbeta i bemanningsbranschen. 
En av fördelarna som Frida värdesätter är att hon själv slipper söka jobb då konsultchefen 
ständigt erbjuder henne nya uppdrag. Hon menar även att hon har större möjligheter att 
få upp lönen och att det är bra att hon som uthyrd personal ständigt får nya utmaningar. 
Frida trivs jättebra med sin nuvarande arbetssituation och det framgår tydligt under 
intervjun att mycket av Fridas arbetstillfredsställelse beror på arbetskollegorna. Något 
som dock skulle göra Fridas arbetssituation bättre är om hon haft mer regelbunden kontakt 
med hennes konsultchef. Frida är osäker på vad hennes mål med hennes arbetsliv 
verkligen är, men hon tror inte att hon kommer arbeta i bemanningsbranschen i all 
framtid. Frida poängterar vidare att om hon hade haft tydliga mål med sitt arbetsliv så 
hade hon förmodligen inte arbetat för Adecco eller något annat bemanningsföretag. 
  
Frida har inte märkt av att cheferna hos kundföretaget har behandlat henne annorlunda än 
den ordinarie personalen. Dock har Frida upplevt att cheferna har lägre förväntningar på 
den inhyrda personalen. För Frida är det viktigt att hon alltid själv ska göra ett bra jobb 
och under intervjun framkommer det att hon värdesätter att hennes prestationer 
uppmärksammas av de båda cheferna. De förutsättningar som Frida behöver för att göra 
ett bra arbete är att hon får de utbildningar som behövs för att kunna utföra arbetet hos 
kundföretaget. För Frida är det även viktigt att cheferna kommunicerar vilka 
förväntningar de har på henne, för att hon ska kunna göra ett bra jobb. Ibland upplever 
Frida dock att hon får instruktioner från både bemanningsföretaget och kundföretaget, 
vilket kan bli ett problem om instruktionerna är olika eller bara är en onödig repetition. 
Frida menar att det ibland kan vara ganska störande att ha två chefer då hon ibland 
behöver kontakta båda cheferna för samma ärende. 
 
Frida upplever att det är enkelt att få kontakt med hennes chef hos kundföretaget då de 
befinner sig på samma arbetsplats. Sin konsultchef upplever Frida dock att hon träffar för 
sällan och Frida menar att hennes behov av kontakt med konsultchefen är extra viktig när 
det är få av Adeccos anställda som arbetar hos kundföretaget. För Frida är det inte viktigt 
att kontakten med konsultchefen sker rent fysiskt, utan kontakten på telefon eller e-mail 
räcker långt. Frida poängterar vidare att kontakten med konsultchefen på Adecco har 
blivit sämre med åren vilket Frida tror beror på att konsultchefen idag har väldigt mycket 
att göra. Frida tar vid behov själv kontakt med sin konsultchef och hon känner sig trygg 
med vetskapen att hon alltid kan kontakta Adecco om hon inte trivs med sitt uppdrag. 
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5.2.4 Greta 
Greta är en kvinna i 20-årsåldern som har varit anställd av Adecco i drygt ett år. Under 
året har Greta arbetat på tre olika kundföretag och hon har varit på sitt nuvarande uppdrag 
i knappt ett halvår. Tidigare har Greta aldrig varit anställd av något annat 
bemanningsföretag, men hon har dock varit anställd direkt av ett av Adeccos kundföretag 
tidigare. Även om många fler av Adeccos anställda arbetar på samma kundföretag som 
Greta, säger hon själv att hon inte så bra koll på de som arbetar på andra avdelningar. 
Greta skulle rekommendera andra som är intresserade av att arbeta inom industrin att söka 
jobb hos ett bemanningsföretag, då hon menar att det är enda vägen in i industrin. Just 
detta menar Greta var anledningen till att hon själv sökte sig till Adecco. 
 
Då Greta under sitt år hos Adecco har arbetat hos flera olika kundföretag, har hon en 
relation med många av Adeccos anställda som arbetar även hos andra kundföretag. Greta 
tycker att hon även har en god relation med kundföretagets ordinarie personal, även om 
hon inte har en personlig relation med dem. Greta upplever att hon involveras i 
arbetsgruppen hos kundföretaget och blir sedd som en i gänget av den ordinarie 
personalen. Greta har bara hört talas om att Adecco hittills haft en aktivitet för de 
anställda, vilken hon deltog på. Greta menar att hon inte har något behov av att Adecco 
skulle arrangera fler aktiviteter, då hon hellre umgås med sina egna vänner på fritiden. 
Greta skulle delta på kundföretagets aktiviteter beroende på vilka andra som skulle delta. 
Det är tydligt under intervjun att kollegorna har en stor betydelse för Greta. På det 
kundföretag där Greta idag arbetar använder Adeccos uthyrda personal kläder med 
Adeccos logga, vilket Greta inte är något problem om det inte vore så att Adeccos kläder 
är av sämre kvalitet. 
 

”Det är bara, folk snackar om, vissa snackar om att det som, att det vore någonting 
konstigt att man är bemanningsanställd och att man blir särbehandlad. Men jag tycker 

inte att det är sant.” 
 
Greta tvekar länge innan hon konstaterar att hon i dagsläget känner sig mer som en del av 
Adecco än med kundföretaget. Detta menar Greta beror på att det har varit mycket 
problem på kundföretaget och att hon därmed haft mycket kontakt med Adecco. På Gretas 
tidigare uppdrag har Greta dock känt sig mer som en del av kundföretaget, då hon haft 
mer kontakt med sin chef hos kundföretaget än med konsultchefen. De förväntningar som 
Greta upplever att Adecco har på henne är att hon ska göra sitt jobb och att hon är en god 
representant för Adecco. I övrigt minns Greta inte riktigt vilka förväntningar Adecco 
kommunicerade ut under hennes introduktion. 
 
Greta är positivt inställd till bemanningsbranschen då hon under en relativt kort tid har 
fått möjligheten att testa på att arbeta på flera olika företag utan att hon själv aktivt behövt 
söka jobb. Detta har medfört att Greta idag är mer säker på vad hon vill men framförallt 
vad hon inte vill arbeta med i framtiden. Greta poängterar ofta att hon är nöjd med 
Adecco, men att hon är missnöjd med det uppdrag hon har idag. Greta har länge haft som 
mål att testa på att arbeta i olika företag och utföra olika arbetssysslor och hon poängterar 
återigen betydelsen av att ha bra arbetskamrater som hon kan umgås med även på fritiden. 
Gretas mål idag är att få en fast anställning hos ett av de kundföretag Greta tidigare arbetat 
på och där hon vet att hon trivs väldigt bra. 
 
Generellt sett tycker inte Greta att kundföretagens chefer har behandlat den inhyrda 
personalen annorlunda än den ordinarie personalen. Dock poängterar Greta att hon på det 
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nuvarande uppdraget har behandlats dåligt av en av kundföretagets chefer. Greta menar 
vidare att cheferna på kundföretaget ofta ställer högre krav på den inhyrda personalen än 
på den ordinarie och att cheferna har makten att göra sig av med den inhyrda personalen 
om de inte är nöjda med dem. 
 
Greta menar att det delade ledarskapet är aningen komplicerat och hon tycker att 
ledarskapet fungerat bäst när hon haft mer kontakt med cheferna på kundföretaget än med 
konsultchefen. Vidare menar Greta att det delade ledarskapet i dagsläget är problematiskt 
då båda cheferna hänvisar till varandra när hon vänder sig till dem med frågor och 
funderingar. 
 
”Alltså lite förvirrande, jag är väl inte helt hundra på vem man ska prata med först om 

grejer” 
 
Greta har i dagsläget en varierande relation med de olika cheferna hos kundföretaget. Det 
är tydligt att Gretas välmående har påverkats negativt av de dåliga relationerna till några 
av kundföretagets chefer. Greta upplever dock att det är enkelt att få tag på sin chef på 
kundföretaget. Greta har under året bytt konsultchef och har inte hunnit skapa någon 
relation med den nuvarande konsultchefen. Dock menar Greta att hon inte har något 
behov att ha med kontakt med sin konsultchef då hon själv tar den kontakt hon behöver. 

5.2.5 Hanna 
Hanna är en kvinna i 40-årsåldern som har varit anställd av Adecco i ungefär 13 år. Hanna 
har haft både långa och korta uppdrag, även om majoriteten av uppdragen pågått under 
en längre tid. Tidigare har Hanna varit anställd av ett annat bemanningsföretag, där hon 
sade upp sig när hon fick en fast anställning på ett av kundföretagen. Anledningen till att 
Hanna sedan sökte jobb hos Adecco var att det företag där hon ville arbeta, endast kunde 
hyra in henne via ett bemanningsföretag. På det kundföretaget där Hanna arbetar, arbetar 
många av Adeccos anställda, även om de endast är ett fåtal som arbetar på Hannas 
avdelning. Hanna skulle rekommendera andra att arbeta inom bemanningsbranschen, då 
det är en bra inkörsport i arbetslivet. Hanna poängterar dock att arbetet kräver att man 
som person är öppensinnad och medveten om att bemanningsföretaget snabbt kan 
förflytta de anställda mellan olika uppdrag. 
 
Hanna arbetar på en liten avdelning och beskriver att hon har en nära relation med sina 
närmaste kollegor, vilka också är anställda av Adecco och med vilka hon gärna umgås 
med även på fritiden. Hanna har dock ingen direkt relation med Adeccos anställda som 
arbetar på andra avdelningar eller på andra kundföretag. Hanna är nöjd med de relationer 
hon har idag och har inget behov av att skapa nya relationer i arbetet. Hanna är även nöjd 
med relationen med kundföretagets ordinarie personal, även om hon inte har så mycket 
kontakt med de som arbetar på andra avdelningar. På Adeccos aktiviteter deltar Hanna 
om hon har möjlighet. Hanna tycker att de tillställningar som Adecco hittills har 
arrangerat har varit trevliga och att det är tråkigt att de har dragit ner på sina aktiviteter. 
Hanna beskriver vidare att detta är synd, då det är på tillställningarna som Adeccos 
förväntningar kommuniceras ut och ny personal presenteras. Hanna har upplevt att hon 
inte alltid blivit medbjuden på kundföretagens aktiviteter. Det är tydligt att Hanna gärna 
deltar på kundföretagets aktiviteter när hon väl blir medbjuden. Hanna ger dock intrycket 
av att hon lärt sig att acceptera att hon som inhyrd personal ibland exkluderas från 
kundföretagets aktiviteter då hon poängterar att det är en del av jobbet. Hanna upplever 
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att Adeccos förväntningar på henne är att hon ska göra ett bra jobb och representera 
Adecco. 
 
”Ja alltså, vi hade tidigare att det var en, de pratar ju mycket nu om att vara en bra 
ambassadör för företaget” 
 
På Hannas avdelning använder Adeccos anställda inte kläder med Adeccos logga, utan 
använder sina privata kläder. Hanna skulle ogärna använda kläder med Adeccos logga. 
Då Hanna har varit så länge på sitt nuvarande uppdrag, känner hon stark tillhörighet med 
kundföretaget även om dock känner sig som en del av Adecco i grunden då det är där hon 
faktiskt är anställd. Hanna är därmed osäker på vilken av organisationerna hon verkligen 
känner starkast tillhörighet till. 
 
Hanna är överlag positivt inställd till att arbeta i bemanningsbranschen och hon trycker 
återigen på att det är en bra väg in i arbetslivet. Dessutom menar Hanna att 
bemanningsbranschen är ett bra sätt att få testa på olika arbeten. Med sin nuvarande 
arbetssituation trivs Hanna bra även om hon skulle önskat få lite mer utmaningar i sitt 
arbete, då arbetet idag kan bli lite ensidigt. Idag upplever Hanna att hon har en trygg 
anställning hos Adecco och hon har inte har någon plan på att avsluta sin anställning. 
Tidigare hade Hanna dock för avsikt att lämna bemanningsbranschen för en fast 
anställning hos ett traditionellt företag, då hon upplevde att pressen på henne som inhyrd 
personal var hög. 
 

”Så det ska man ju ha i åtanke som bemanningsanställd, att man är ju utbytbar” 
 
Hanna har aldrig upplevt att cheferna på kundföretaget behandlat Adeccos anställda 
annorlunda än den ordinarie personalen men poängterar att cheferna på kundföretaget har 
högre förväntningar på henne. För Hanna är det viktigt att visa att hon är duktig på det 
hon gör och hon drivs av att ge Adecco ett bra rykte. 
 
”Sen så är man ju som en ambassadör för Adecco också så att, det som jag gör i negativ 

klang det speglar ju tillbaka på Adecco” 
 
Hanna menar vidare att hennes konsultchef motiverar henne och sina anställda genom att 
vara positiv och drivande. De förutsättningar som Hanna själv behöver för att göra ett bra 
arbete är gedigna upplärningar och att få rätt arbetsredskap. Ibland upplever Hanna dock 
att informationen från Adecco är bristande, då hon inte alltid känner sig förberedd inför 
de nya uppdragen. Hanna tror att detta beror på dålig kommunikation mellan 
konsultchefen och cheferna på kundföretagen. 
 
Hanna är tyst länge innan hon konstaterar att det delade ledarskapet fungerar, så länge de 
anställda får den information de behöver. Hanna menar att en konsekvens av det delade 
ledarskapet är att viss information inte alltid når henne på grund av att det är många parter 
inblandade. Hanna har en bra relation med sin chef på kundföretaget, även om de inte har 
så mycket kontakt med varandra. Dock menar Hanna att det är lätt att få tag på chefen 
hos kundföretaget. Hanna har även en bra relation med sin konsultchef på Adecco och de 
har en bra kommunikation även om de inte har så mycket kontakt. Hanna upplever att 
hon får kontakt med sin konsultchef när hon väl behöver det. Dock poängterar hon att 
konsultchefen inte är lika närvarande som förr, vilket hon tror beror på hög 
arbetsbelastning hos konsultchefen. Hanna menar att tack vare att hon har varit anställd 
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av Adecco så länge, så har hon bra koll på vid vilka situationer hon bör ta kontakt med 
sin konsultchef. 

5.2.6 Isac 
Isac är en man i 20-årsåldern som har varit anställd hos Adecco i ungefär två år. Isac har 
under sin anställningstid varit uthyrd till ett och samma kundföretag och har aldrig 
tidigare varit anställd av något annat bemanningsföretag. På Isacs kundföretag arbetar 
många av Adeccos anställda, vilka är uppdelade på olika avdelningar. Anledningen till 
att Isac sökte arbete hos Adecco var för att han ville byta arbete. Isac ger intryck av att 
vara osäker gällande om han skulle rekommendera andra att arbeta i 
bemanningsbranschen, då han poängterar att det beror på individens livssituation. Om 
individen inte har några barn skulle Isac nog rekommendera den att söka arbete inom 
bemanningsbranschen. 
 
Isac har överlag en god relation med sina kollegor hos kundföretaget och han märker 
ingen större skillnad på vilka som är inhyrd respektive ordinarie personal. Isac förklarar 
vidare att kollegorna på kundföretaget alltid behandlat honom som om han vore ordinarie 
personal. Med Adeccos anställda som arbetar på andra kundföretag har Isac ingen 
relation. Detta är något som han menar att han heller inte har något behov av för tillfället. 
Isac försöker dock att delta på de aktiviteter som Adecco arrangerar, där han anser att 
middagar är en lämplig och trevlig aktivitet. Isac är dock tveksam till om han skulle vilja 
att Adecco arrangerar fler aktiviteter men bestämmer sig ändå för att svara att det vore 
roligt. Isac tror att de aktiviteter som lockar mest är festligheter, middagar och tävlingar. 
Vidare poängterar Isac att han inte alltid blir medbjuden på kundföretagets aktiviteter med 
hänsyn till att han är anställd av Adecco, vilket är något som Isac tycker är tråkigt. De 
gånger den inhyrda personalen är medbjuden på kundföretagets aktiviteter deltar Isac om 
han anser att aktiviteten är rolig. 
 
Isac uppfattar att Adeccos förväntningar på honom är att han ska vara ett ansikte utåt för 
Adecco. Isac förklarar att vid de nyanställdas introduktion samt på Adeccos middagar, 
kommunicerar Adecco ut vilka förväntningar de har på de anställda. Adecco har erbjudit 
Isac att hämta arbetskläder med Adeccos logga på, vilket är något han inte har orkat hämta 
på från kontoret. Istället använder Isac sina privata kläder. Isac har ingen åsikt kring vad 
han tycker om att bära kläder med Adeccos logga på. Huruvida vilken organisation Isac 
känner sig mest tillhörighet till är han kluven. Han menar dock att han faktiskt jobbar på 
kundföretaget, även om han är anställd av Adecco. Efter en stunds funderande konstaterar 
ändå Isac att han känner sig mest förknippad med kundföretaget. Om uppdragen hade 
varit kortare och mer intensiva, tror Isac dock att det är större sannolikhet att han känt 
mer tillhörighet med Adecco. 
 
Isac upplever inte att det är någon större skillnad på att vara anställd av ett 
bemanningsföretag än direkt av företaget, med undantaget att han inte alltid blir 
medbjuden på kundföretagets aktiviteter. Isac är nöjd med sin nuvarande arbetssituation 
och menar att det faktum att uppdragen kan upphöra inte stressar honom nämnvärt. Isac 
poängterar dock att han föredrar långa uppdrag på ett och samma kundföretag. De mål 
Isac har med sitt arbetsliv är att tjäna pengar samt få en fast anställning hos det 
kundföretag han idag arbetar på. Detta då Isac trivs bra på arbetsplatsen och anser att en 
fast anställning i en traditionell organisation är en tryggare anställningsform. Vidare 
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menar han att en traditionell anställning skulle förenkla anställningen då han inte skulle 
behöva rapportera till två chefer. 
 
”Behöver inte vara mellan två, behöver inte rapportera grejer till Adecco, typ tider och 
de grejer som man jobbar och semestern blir ju också såhär mittemellan på något sätt” 
 
Isac är till en början tveksam till om han upplevt att cheferna på kundföretaget behandlat 
den inhyrda personalen annorlunda. Isac berättar dock att han upplever att cheferna 
observerar den inhyrda personalen mer än vad de gör på de ordinarie anställda. Isac 
upplever att cheferna på kundföretaget enkelt kan göra sig av med den inhyrda personalen 
om de inte är nöjda med deras arbete. För Isac är det viktigt att han själv gör ett bra jobb 
och han känner inte något större behov av att ha en chef som motiverar honom. Isac är 
osäker på om han behöver några speciella förutsättningar men menar att det är viktigt att 
få variation i sitt arbete, men att det i slutändan är pengarna som lockar honom till att 
arbeta. Isac ser kundföretagets chef som sin riktiga chef då han menar att hans konsultchef 
är mer i bakgrunden. Isac beskriver att hans relation med chefen på kundföretaget är 
ganska bra och han anser att det är enkelt att få tag på chefen och att de ofta träffas på 
jobbet. Konsultchefen träffar Isac dock mer sällan och enligt honom är relationen med 
konsultchefen mer på distans då deras kommunikation oftast sker via e-mail och telefon. 
 

”Och annars får man ju bara såna här speciella meddelanden, typ SMS eller mail när 
det är någonting väldigt speciellt liksom som hon behöver veta” 

 
Isac menar dock att han inte är i behov av mer kontakt med sin konsultchef och han 
konstaterar att mer kontakt i dagsläget inte hade bidragit till en bättre arbetssituation. Isac 
kontaktar inte sin konsultchef speciellt ofta utan endast när han har svåra frågor. 

5.2.7 Joakim 
Joakim är en man i 30-årsåldern som har varit anställd av Adecco i drygt tre år. Under sin 
anställningstid har Joakim arbetat på olika uppdrag. Innan hans anställning hos Adecco 
har Joakim aldrig varit anställd av ett bemanningsföretag. Joakim sökte sig till Adecco 
med anledningen att han såg det som en enkel väg in i arbetslivet. På det kundföretag som 
Joakim idag är placerad arbetar många av Adeccos anställda. Dock är Joakim den enda 
av Adeccos anställda som arbetar på hans avdelning. Joakim skulle rekommendera andra 
att arbeta i bemanningsbranschen, beroende på vilken person det gäller. Han menar vidare 
att ett arbete i bemanningsbranschen passar bäst för personer som uppskattar variation i 
arbetet samt de som tycker det är spännande med nya utmaningar. 
 

”Så det tycker jag, jag blir fort less, så jag vill som hålla på med nya grejer hela tiden 
och då funkar Adecco bra” 

 
Joakim menar att han har en bra relation med sina kollegor på kundföretaget och att 
relationerna inte skiljer sig mellan de som är anställda direkt av kundföretaget eller av 
Adecco. Vidare poängterar Joakim att han inte har något behov av mer kontakt med 
Adeccos anställda som är utplacerade på andra kundföretag. Joakim har aldrig själv 
upplevt att hans relation med den ordinarie personalen har påverkats av att han är anställd 
av ett bemanningsföretag men har dock tidigare upplevt att annan inhyrd personal har 
behandlats annorlunda. Joakim försöker delta på de aktiviteter som Adecco arrangerar 
och han skulle gärna se att det arrangerades fler aktiviteter. Detta då det är en möjlighet 
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att träffa andra konsulter och att aktiviteterna brukar vara roliga. Joakim har deltagit på 
några av kundföretagets aktiviteter men vet inte om den inhyrda personalen brukar bli 
inbjudna på dessa aktiviteter. Dock poängterar Joakim att han själv alltid blivit 
medbjuden. De förväntningar som Joakim upplever att Adecco har på honom är att han 
ska sköta sitt jobb, vara trevlig och en god representant för Adecco. 
 

”Ja men alltså, vi är ju ändå ansiktet utåt, är vi ju” 
 
Adeccos förväntningar kommuniceras främst till de anställda på de festligheter som de 
arrangerar. Joakim berättar att han använder kläder med Adeccos logga på när han arbetar, 
vilket något han inte menar spelar någon större roll. Till en början menar Joakim att han 
känner lika mycket tillhörighet med kundföretaget som med Adecco. Joakim poängterar 
att han oavsett var han är stationerad, förmodligen kommer att känna lika mycket 
tillhörighet till de båda organisationerna. Dock konstaterar Joakim tillslut att han i nuläget 
ändå känner lite mer gemenskap på kundföretaget. 
 
Till en början menar Joakim att det inte är någon större skillnad på att vara anställd direkt 
av kundföretaget eller av Adecco. Vidare poängterar han dock att bemanningsbranschen 
är en otrygg anställningsform då bemanningsföretaget under den sex månader långa 
prövotiden utan problem kan säga upp de anställda om de inte har några uppdrag att 
erbjuda. När prövotiden har löpt ut upplever dock Joakim att anställningsformen är 
relativt trygg. Joakim trivs bra med sin nuvarande arbetssituation och tycker att det är 
skönt att inte vara fast i en och samma organisation. Joakim har dock andra framtidsplaner 
och mål med sitt arbetsliv och ser inte sig själv bli särskilt långvarig i 
bemanningsbranschen. 
 
Joakim har aldrig upplevt att cheferna på kundföretagen har behandlat honom annorlunda 
än hur de behandlar den ordinarie personalen. Han har heller inte upplevt att chefernas 
förväntningar mellan den inhyrda och den ordinarie personalen skiljer sig åt. Joakim 
motiveras av att han får de förutsättningar som han behöver för att kunna prestera och 
leverera ett bra resultat. De förutsättningar som Joakim främst anser att han behöver är 
tid. Detta är något som han inte alltid tycker att han får av cheferna då industrin är en 
stressig arbetsplats där kvantitet ibland går före kvalitet. Att ledarskapet delas mellan 
konsultchefen och chefen på kundföretaget är något Joakim anser fungerar bra och inte 
påverkar hans arbetssituation. Dock framkommer det under intervjun att Joakim 
värdesätter möjligheten att han vid problem på kundföretaget kan kontakta Adecco och 
eventuellt bli omplacerad. Joakim anser att han har en bra relation med sin chef hos 
kundföretaget och menar att det är lätt att få kontakt med chefen. Även relationen med 
konsultchefen på Adecco anser Joakim vara bra och de träffas med jämna mellanrum. 
Tidigare har dock Joakim upplevt att kontakten med konsultchefen har varit bristande och 
han uppskattar när konsultchefen är fysiskt närvarande. Då Joakims konsultchef 
regelbundet besöker hans arbetsplats behöver Joakim själv inte kontakta konsultchefen 
speciellt ofta. 

5.2.8 Kent 
Kent är en man i 50-årsåldern som har varit anställd av Adecco i ungefär tre år. Under 
dessa tre år har Kent haft varierande uppdrag på olika kundföretag. Uppdragens längd 
varierar men har dock varit längst på det kundföretag där han arbetar idag. Kent har för 
länge sedan under en kort period varit anställd av ett annat bemanningsföretag. På det 
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kundföretag som Kent i dagsläget är stationerad, arbetar många fler av Adeccos anställda. 
Dock är det endast ett fåtal som arbetar på samma avdelning som Kent. Kent sökte inte 
aktivt arbete hos Adecco utan fick kontakt med bemanningsföretaget via 
arbetsförmedlingen. Att arbeta inom bemanningsbranschen är något Kent skulle 
rekommendera till vissa individer. Han förklarar att arbetet kräver en förmåga att kunna 
anpassa sig till nya situationer och till nya kollegor. 
 
Även om Kent anser att han har en ganska bra relation med Adeccos uthyrda personal, 
poängterar han att den aldrig kommer att kunna bli lika bra som den blir med kollegorna 
i en traditionell organisation. Kent påvisar vidare de positiva aspekterna av om många av 
Adeccos anställda arbetar hos samma kundföretag, då detta förenklar att dela information 
med varandra. Då Kent har arbetat på flera andra kundföretag tidigare känner han till flera 
av Adeccos anställda trots att de idag inte arbetar på samma arbetsplats. Utöver den 
nuvarande kontakten, känner Kent inget behov av mer kontakt med Adeccos anställda. 
Han ser heller inget behov av att Adecco ska arrangera fler aktiviteter då han sällan brukar 
delta på de aktiviteter som Adecco i dagsläget arrangerar. Även relationerna med den 
ordinarie personalen hos kundföretaget är Kent nöjd med och har aldrig upplevt att det 
gjorts någon skillnad mellan inhyrd och ordinarie anställd personal. Kent menar att han 
även är dålig på att delta i kundföretagets aktiviteter då han sällan har tid. Dock poängterar 
han att han alltid har känt sig välkommen att delta, om han hade velat. 
 
Kent är medveten om att Adecco har förväntningar på honom, vilka han menar påminner 
om de förväntningar alla arbetsgivare har på sina anställda. Dock poängterar Kent att 
Adecco har förståelse för att det tar tid att komma in i arbetet på de nya uppdragen. I sitt 
arbete använder Kent arbetskläder med Adeccos logga på, vilket han är både positivt och 
negativt inställd till då kläderna gör det tydligt vilka som är anställda av 
bemanningsföretaget. Kent känner sig både som en del av kundföretaget och Adecco. 
Detta då Kent menar att han i grunden är anställd av Adecco men att han på kundföretaget 
kan påverka sin arbetssituation på ett helt annat sätt.  
 
Generellt så är Kent positivt inställd till bemanningsbranschen men menar att mycket 
beror på kundföretagets ledning och ordinarie anställdas inställning och attityd mot den 
inhyrda personalen. Kent menar vidare att bemanningsbranschen är ett bra sätt att få jobb 
på utan att själv aktivt behöva söka nya jobb, då konsultchefen söker efter nya uppdrag åt 
de anställda. Kent trivs bra med sin nuvarande arbetssituation men ger intryck av att han 
tycker att det är jobbigt när uppdragen löper ut. Kent har inga direkta mål för sitt framtida 
arbetsliv och menar att han mest arbetar för att vara sysselsatt om dagarna. Kent 
konstaterar vidare att den ekonomiska aspekten var av större betydelse när han var yngre. 
Kent ser sig själv fortsätta att arbeta i bemanningsbranschen och har inga direkta planer 
på att söka arbete någon annanstans. Kent har inte direkt upplevt att cheferna på 
kundföretaget behandlat den inhyrda personalen annorlunda än den ordinarie personalen. 
Kent motiveras att av få se resultat av hans arbete och menar vidare att han gärna hade 
velat att Adecco försåg honom med fler utbildningar. 
 

”Sen att man kanske skulle vilja gå några mer utbildningar och sånt, men Adecco 
lägger ju inte så mycket pengar på just såna utbildningar, som man kanske behöver gå 

för att utveckla sig mer” 
 
Kent menar att det är just dessa utbildningar som är de förutsättningar som han behöver 
för att utföra ett bra arbete. Vid behov av kläder eller liknande resurser ringer Kent bara 
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sin konsultchef. Kent ser inga direkta fördelar med att ha två chefer då han menar att det 
är krångligt att ha två chefer, då det ofta bidrar till dubbelarbete från hans sida. 
 

”När det händer saker så måste man, det går inte att bara ringa till ena utan man får 
ringa till bägge” 

 
Kent har en bra kommunikation med sin chef hos kundföretaget och ser inget behov av 
mer kontakt. Relationen till konsultchefen anser Kent vara bra, där kommunikationen 
mestadels sker via telefon. Kent ser inget behov av mer kontakt med sin konsultchef, utan 
upplever att han vid behov alltid kan ringa sin konsultchef. Kent anser att 
kommunikationen med konsultchefen är bra och att det är smidigt att kontakten hålls via 
telefon och SMS. Kent tar själv kontakt med sin konsultchef när han har frågor eller när 
det uppstår problem. 

5.2.9 Ludwig 
Ludwig är en man i 20-årsåldern som har varit anställd av Adecco i omgångar. Även om 
Ludwig är anställd av Adecco har han för tillfället inget uppdrag. Därmed utgår intervjun 
från Ludwigs senaste uppdrag. Ludwigs sammanlagda anställningstid hos Adecco skulle 
han uppskatta vara någonstans mellan två och tre år. Ludwig har tidigare arbetat för ett 
annat bemanningsföretag men bytte till Adecco på grund av att de hade ett uppdrag som 
intresserade honom. På Ludwigs senaste uppdrag vilket pågick i några månader, arbetade 
ett fåtal av Adeccos anställda även om de var utspridda på olika avdelningar. På 
kundföretaget arbetade dessutom personal från andra bemanningsföretag. Ludwig anser 
att bemanningsbranschen är ett bra sätt att få jobb och tjäna pengar på, vilket därmed är 
anledningen till att Ludwig skulle rekommendera andra att söka arbete hos ett 
bemanningsföretag. 
 
Då Adeccos anställda var uppdelade på olika avdelningar hos kundföretaget hade Ludwig 
inte någon nära relation med dem. Ludwig menar att han inte haft någon relation med 
Adeccos anställda som arbetar på andra kundföretag heller. Vidare menar han att han inte 
har något större behov av mer kontakt med Adeccos anställda, även om han förklarar att 
det kan finnas fördelar med att ha kontakt med dem. Ludwig har haft en bra relation med 
kundföretagets ordinarie personal och upplevde inte att de behandlade honom annorlunda 
för att han var inhyrd. Den enda skillnaden mellan honom och den ordinarie personalen, 
menar Ludwig var att han istället hörde av sig till Adecco vid frågor och problem. Ludwig 
har inte jättebra koll på vilka aktiviteter som Adecco arrangerar men har dock deltagit när 
det arrangerats middagar, vilket är något han tyckte var trevligt. Ludwig poängterar dock 
att han tycker att det känns märkligt att gå på Adeccos aktiviteter med personer han inte 
har någon relation med. 
 

”Men det var ändå roligt, alltså men det var ju speciellt, för det blir ju konstigt, 
personalfest med de som man inte ens jobbar med, eller typ känner” 

 
Även om kundföretaget inte arrangerade speciellt mycket aktiviteter utanför arbetet, så 
har Ludwig alltid upplevt att han har varit medbjuden. De förväntningar som Ludwig 
upplever att Adecco har på honom är han ska göra det arbete som han blir tillsagd att 
göra, samt att han vid problem vänder sig till Adecco i första hand. Dessutom menar 
Ludwig att Adecco förväntar sig att han ska sköta tidrapportering och liknande 
administrativa sysslor. Adecco förmedlade i samband med Ludwigs introduktion de 
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förväntningar de har på honom. Ludwig har erfarenhet både av att använda och inte 
använda Adeccos arbetskläder och menar att för honom spelar det ingen roll huruvida det 
står på kläderna var han är anställd eller ej. Ludwig poängterar dock att det för honom är 
viktigare att känna sig som en del av kundföretaget än med Adecco. Detta då han gärna 
vill vara en del i gänget på kundföretaget. På Ludwigs tidigare uppdrag där det arbetade 
fler av Adeccos anställda, indikerar Ludwig att han på grund av detta kände sig mer som 
en del av Adecco istället. 
 
Ludwig menar att det både finns för- och nackdelar med att arbeta i 
bemanningsbranschen. Detta då det är ett enkelt sätt att få arbete och att lönen är bra, då 
han som bemanningsanställd alltid får en snittlön av kundföretagets ordinarie personals 
lön. Dock menar Ludwig att det finns en osäkerhet med att jobba i bemanningsbranschen 
då uppdragen snabbt kan ta slut. Generellt har Ludwig alltid trivts med att arbeta i 
bemanningsbranschen men menar att det senaste uppdraget har varit aningen 
problematiskt, då han inte haft kollegor från Adecco att prata med om det är något han 
funderat på. Ludwig ser inte sig själv fortsätta att arbeta inom bemanningsbranschen i 
framtiden, utan har planer på att utbilda sig och därefter skaffa ett annat jobb. Ludwig har 
aldrig upplevt att cheferna hos kundföretaget har behandlat honom annorlunda på grund 
av att han varit anställd av ett bemanningsföretag. Vidare menar han att han heller inte 
har upplevt att chefernas förväntningar skiljer sig mellan den inhyrda och den ordinarie 
personalen. 
 
För Ludwig är det viktigt att han trivs på sitt arbete och att han behandlas bra av chefer 
och kollegor, vilket är något som motiverar honom att göra ett bra arbete. Ludwig 
poängterar vidare att han alltid haft chefer både hos kundföretagen och Adecco som har 
varit motiverande, vilket är något som Ludwig värdesätter och uppskattar. Det delade 
ledarskapet beskriver Ludwig som klurigt då att han måste rapportera dubbelt. Ludwig 
menar vidare att det är svårt att veta vilken av cheferna han först ska vända sig till 
beroende på ärendets karaktär. 
 

”Men det är, det kan bli ett extra steg liksom, när man ska göra såna saker, men det 
funkar ändå” 

 
På Ludwigs senaste uppdrag hade han en väldigt bra relation med kundföretagets chef. 
Ludwig hade aldrig några problem att få tag på chefen och Ludwig kunde alltid ringa 
honom vid funderingar. Ludwig menar att han även hade en bra relation med sin 
konsultchef och uppskattade att relationen dem emellan var personlig. Ludwig 
uppskattade när konsultchefen besökte Ludwigs arbetsplats och menar att det alltid var 
möjligt att få den kontakt han behövde. Dock poängterar Ludwig att det ibland kunde 
dröja innan konsultchefen svarade, med hänsyn till att de inte befann sig på samma 
arbetsplats och konsultchefen hade mycket att göra. 
 
”För ibland det blir som, om man bara ska hålla på och maila liksom, inte ses in-person 

eller vad man ska säga, det blir lite annorlunda ibland, det kan ju glömmas bort 
någonting liksom, det är lätt att det händer” 

 
Ludwig tog själv kontakt med sin konsultchef när han exempelvis behövde vara ledig 
eller vid liknande administrativa ärenden. 
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5.2.10 Martin 
Martin är en man i 30-årsåldern som har varit anställd av Adecco i ungefär sex år och har 
under hela anställningstiden varit utstationerad på samma kundföretag. Från början hade 
Martin ett kort uppdrag vilket sedan har förlängts. Tidigare har Martin aldrig varit anställd 
av något annat bemanningsföretag. På Martins kundföretag arbetar många av Adeccos 
anställda och på den avdelning som Martin arbetar är en stor del av kollegorna också 
anställda av Adecco. En vän till Martin rekommenderade Adecco om Martin, varpå han 
fick en anställning hos Adecco efter att han var färdig med sin utbildning. Martin anser 
att bemanningsbranschen är ett bra sätt att komma in i arbetslivet, men menar samtidigt 
att han själv föredrar att vara direkt anställd av en traditionell organisation. Därför är 
Martin tveksam till om han skulle rekommendera andra att söka sig till 
bemanningsbranschen, men poängterar dock att det passar personer som uppskattar den 
flexibilitet arbetet innebär. 
  
Martin upplever att han har en bra relation med Adeccos anställda som arbetar på samma 
avdelning som honom, men att relationen med Adeccos anställda som arbetar på andra 
avdelningar eller andra kundföretag är obefintlig. Martin poängterar att utöver den 
nuvarande kontakten vill han inte ha mer kontakt med Adeccos anställda. Martin upplever 
även att han har en bra relation med den ordinarie personalen på Martins avdelning och 
menar att det inte görs någon skillnad på Adeccos anställda och den ordinarie personalen. 
Martin har deltagit på enstaka aktiviteter som Adecco arrangerat men tyckte inte dessa 
var speciellt givande, vilket medför att han aldrig kommer att delta igen. Han ser därmed 
inget behov av att fler aktiviteter arrangeras. När kundföretaget arrangerar aktiviteter 
deltar dock Martin gärna när möjlighet finns och menar att Adeccos anställda alltid är 
medbjudna på dessa. Martin upplever att Adeccos förväntningar på honom är att han ska 
möta kundföretagets krav och klara av arbetet. Vidare menar han att Adecco förväntar sig 
att den uthyrda personalen ska representera Adecco. 
 
”Sen vet jag inte om de har så mycket, ja de vill väl att jag ska representera Adecco då. 

Jag vet inte om jag tänker på det, jag gör bara ett bra jobb” 
 
Martin använder sina privata kläder i arbetet hos kundföretaget och hade själv inte velat 
ha kläder med Adeccos logga på. Martin tillägger dock att det hade varit annorlunda om 
han hade arbetat i en fabrik, då tror han inte att loggan på kläderna hade spelat någon roll. 
Martin känner sig utan tvekan mer som en del av kundföretaget än med Adecco. Martin 
indikerar att han inte har någon relation med Adecco och att han arbetar på kundföretaget. 
 

”Jag har inte så mycket att göra med mitt bemanningsföretag” 
 
Martin är negativt inställd till att arbeta inom bemanningsbranschen och ser inte sig själv 
som anställd av ett bemanningsföretag framöver. Då Martin har ett uppdrag som han trivs 
med är han trots allt relativt nöjd med sin arbetssituation. Vidare poängterar Martin att 
hans arbetssituation dock skulle bli bättre om han lämnade bemanningsbranschen och 
blev fast anställd av kundföretaget. Martin är osäker på vilka hans mål han har med sitt 
arbetsliv men det är tydligt att han vill lämna bemanningsbranschen om möjligheten ges. 
Martin har inte upplevt att cheferna behandlar den inhyrda personalen annorlunda än den 
ordinarie och att cheferna har samma förväntningar på all personal. Martin tillägger dock 
att viss information inte är avsedd att delas med den inhyrda personalen, vilket han dock 
inte har betraktat som ett problem då viktig information ändå delas med honom till slut. 
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Martin motiveras av att hans arbete är roligt och att han får uppskattning för det arbete 
han gör. Vidare menar han att han har chefer hos kundföretaget som motiverar honom, 
något som inte hans konsultchef gör. Den enda förutsättning som Martin behöver är tid, i 
övrigt klarar han sig själv och behöver inte speciellt mycket stöd från sina chefer. Att 
Martin har två chefer upplever han generellt inte som något problem men menar att det i 
dagsläget är problematiskt då det är svårt att få kontakt med konsultchefen. Dessutom 
menar Martin att det på senaste tiden har varit svårt att veta vem på Adecco som Martin 
ska kontakta, detta då konsultcheferna den senaste tiden har avlöst varandra. Martin 
beskriver relationen med sin konsultchef som brokig då det är svårt att få tag på 
konsultchefen då denna verkar ha mycket att göra. Kontakten med konsultchefen sker via 
telefon och email och fysiska möten inträffar väldigt sällan. Martin menar att han försöker 
att få kontakt med sin konsultchef när han har administrativa funderingar kring 
exempelvis ledighet och lön. 

5.3 Sammanfattning empiri 
Nedan följer en sammanfattning av den insamlade empirin. Syftet är att generera en 
överblick av de viktigaste punkterna från samtliga intervjuer. Sammanfattningen 
presenteras utefter varje intervju samt de identifierade temana från den teoretiska 
referensramen.  
  
Tabell 3: Sammanfattning av den insamlade empirin 
Fokusgrupp   
 
 
Tillhörighet 

•   Konsultcheferna vill att de anställda i grunden ska känna sig 
som en del av Adecco.  

•   De strävar efter att de anställda ska känna en grundtrygghet hos 
Adecco och känna att de alltid kan vända sig till dem vid 
problem.  

•   Värnar om de anställdas välmående och vill därför att de känner 
gemenskap och samhörighet med kundföretaget.  

 
Arbetstillfredsställelse 

•   Konsultcheferna vill att de anställda ska vara nöjda med sin 
arbetssituation, vilket påverkas av både Adecco och 
kundföretaget. Därmed försöker Adecco att erbjuda förmåner, 
vara professionella.  

•   Konsultcheferna belyser vikten av att redan från början 
förmedla förväntningar och ge rätt förutsättningar. 

 
Ledarens betydelse 

•   Konsultcheferna menar att deras viktigaste uppgift är att vara 
lyhörda på hur de anställa mår samt finnas där när de har 
problem.  

•   Konsultcheferna poängterar vikten av att motivera och få de 
anställda att känna sig värdefulla och uppskattade.  

 
Delat ledarskap 

•   För ett välfungerat delat ledarskap menar konsultcheferna att 
rollerna mellan cheferna måste vara tydliga samt att det krävs en 
kontinuerlig kommunikation cheferna emellan.  

•   Konsultcheferna ser det delade ledarskapet som positivt för de 
anställda då de har flera personer som värnar om dem.  

 
Ledarskap på distans 

•   Konsultcheferna belyser vikten om fysisk närvaro då kontakt 
endast via telefon och e-mail gör det svårt att veta hur de 
anställda mår.  

•   Konsultcheferna uppmuntrar de anställda att kontakta dem vid 
behov.  

Dan  
 
Tillhörighet 

•   Känner en stark samhörighet och gemenskap med 
kundföretaget.  
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•   Känner inget behov av att känna tillhörighet eller att ha 
relationer med Adeccos anställda och chefer.     

 
Arbetstillfredsställelse 

•   Är inte nöjd med sin arbetssituation.  
•   Trivs på sitt uppdrag men menar den inhyrda personalen ofta 

behandlas sämre än kundföretagets ordinarie personal.  
•   Är negativ till bemanningsföretag då han anser att anställningen 

är osäker.  
 
Ledarens betydelse 

•   Vill ha en chef som är tillgänglig vid problem och som 
behandlar all personal rättvist.  

•   Poängterar vikten av att ledaren ska ge förutsättningar i form av 
kläder av hög kvalitet samt möjlighet till fortbildning. 

Delat ledarskap •   Ser inga fördelar med ett delat ledarskap då han anser att det 
genererar dubbelarbete. 

Ledarskap på distans •   Har ingen kontinuerlig kommunikation med sin konsultchef 
utan tar själv kontakt vid behov.  

Elias  

Tillhörighet •   Känner sig trygg med Adecco och värdesätter bra relationer med 
Adecco.  

•   Ser sig själv som en del av Adecco och har planer på att stanna i 
organisationen länge.   

Arbetstillfredsställelse •   Trivs med sin nuvarande arbetssituation och uppskattar 
flexibiliteten som anställningen hos Adecco medför.  

•   Nöjd med relationen till Adecco samt känner gemenskap med 
kundföretaget.  

Ledarens betydelse •   Motiveras av en ledare som satsar på de anställda genom att 
erbjuda förmåner som exempelvis företagshälsovård.  

Delat ledarskap •   Positiv inställd till det delade ledarskapet då han menar att det 
alltid finns någon att vända sig till vid problem.  

•   Bra relationer till båda cheferna.   
Ledarskap på distans •   Nöjd med den kontakt han har med sin konsultchef och tar själv 

kontakt vid behov.  
Frida  

Tillhörighet •   Känner sig i grunden som en del av Adecco.  
•   Vill att Adecco ska vara framgångsrik och känner sig stolt över 

att arbeta för Adecco.  
•   Känner gemenskap med kundföretaget.  

Arbetstillfredsställelse •   Trivs med sin arbetssituation då hon ser många fördelar med att 
arbeta i bemanningsbranschen.  

•   Önskar dock mer kontakt med sin konsultchef.  
Ledarens betydelse •   Viktigt att få veta vilka förväntningar anställningen innebär. 

•   Uppskattar gedigna upplärningar.  
•   Vill bli uppmärksammad av cheferna.  

Delat ledarskap •   Anser att det delade ledarskapet genererar dubbelarbete och att 
information lätt går förlorad.  

Ledarskap på distans •   Kontakten med konsultchefen har försämrats, vilket hon tycker 
är tråkigt. 

•   Tillgänglighet viktigt, behöver inte vara fysisk närvaro.  
•   Tar själv kontakt med konsultchefen vid behov.  

Greta  

Tillhörighet •   Har haft kontinuerlig kontakt med Adecco vid problem på 
kundföretaget, vilket bidragit till att hon känner tillhörighet till 
Adecco. 

•   Värdesätter i hög utsträckning gemenskap med kundföretagets 
anställda. 

Arbetstillfredsställelse •   Positivt inställd till bemanningsföretag.  
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•   Gemenskapen på kundföretaget är bra men blir dåligt behandlad 
av kundföretagets chefer vilket påverkat hennes välmående 
negativt.  

Ledarens betydelse •   Behöver rätt förutsättningar i form av kläder av bra kvalitet.  
•   Vill ha chefer som lyssnar på hennes behov och stöttar henne 

vid problem.  
Delat ledarskap •   Problematiskt då det är förvirrande vem hon ska vända sig till.  

•   Upplever dålig kommunikation mellan cheferna.  
Ledarskap på distans •   Nöjd med relationen till konsultchefen och tar själv initiativ till 

kontakt vid behov. 

Hanna  
Tillhörighet •   Känner sig som en del av Adecco och motiveras av att göra 

Adecco nöjda.  
•   Trygg med sin anställning hos Adecco och har inga planer på att 

avsluta denna. 
•   Känner även stark samhörighet med kundföretaget.  

Arbetstillfredsställelse •   Är positivt inställd till bemanningsbranschen och nöjd med sin 
arbetssituation.  

•   Nöjd med relationer både med Adeccos och kundföretagets 
anställda.  

Ledarens betydelse •   Uppskattar en motiverande ledare.  
•   Vill få rätt förutsättningar som gedigna upplärningar och 

information.  
Delat ledarskap •   Belyser vikten av bra kommunikationen mellan cheferna för att 

inte gå miste om viktig information.  
Ledarskap på distans •   Bra relation med konsultchefen men har dock ingen kontinuerlig 

kontakt.  
•   Tar själv initiativ till kontakt vid behov.  

Isac  

Tillhörighet •   Känner sig mest förknippad med kundföretaget och vill få en 
fast anställning där.  

•   Känner inget behov av relationer med Adecco då han är nöjd 
med sitt uppdrag.   

Arbetstillfredsställelse •   Relativt nöjd med arbetssituationen då han trivs med sitt 
uppdrag men har som mål att bli fast anställd av kundföretaget 
då ha anser att det är en tryggare arbetsform.  

Ledarens betydelse •   Vill ha en chef som är tillgänglig vid problem.  
Delat ledarskap •   Relativt bra relationer med båda cheferna.  

•   Ser kundföretagets chef som sin riktiga chef och konsultchefen 
mer i bakgrunden.  

•   Menar att det delade ledarskapet genererar dubbelarbete.  
Ledarskap på distans •   Kommunikation med konsultchefen sker på telefon och e-mail. 

•   Inget behov av mer kontakt utan kontaktar själv vid problem.  
Joakim  
Tillhörighet •   Värdesätter bra relationer med Adecco.  

•   Vilket kundföretag han än arbetar på är Adecco hans 
grundtrygghet då han vet att Adecco alltid finns där för honom 
vid problem.  

•   Känner dock mer gemenskap med kundföretaget.  
Arbetstillfredsställelse •   Trivs bra med sin nuvarande arbetssituation. Uppskattar 

variationen och flexibiliteten som en anställning i 
bemanningsbranschen innebär.  

Ledarens betydelse •   Behöver få rätt förutsättningar för att prestera bra, vilket han 
upplever att han inte alltid får.  

•   Uppskattar att ledaren är lättillgänglig.  



  

 63  

Delat ledarskap •   Det delade ledarskapet fungerar bra och påverkar honom inte. 
Ledarskap på distans •   Bra relation med konsultchefen då de kontinuerligt träffas 

fysiskt. Medför att han själv inte behöver kontakta 
konsultchefen lika ofta.  

Kent  

Tillhörighet •   Känner tillhörighet med båda organisationerna.  
•   Nöjd med de relationer han har.  
•   Inget behov av delta i sociala tillställningar varken hos Adecco 

eller kundföretaget. 
Arbetstillfredsställelse •   Trivs med sin nuvarande arbetssituation och är positivt inställd 

till bemanningsbranschen. 
•   Trivs med både Adecco som arbetsgivare och med sitt uppdrag.  

Ledarens betydelse •   Viktigt att få rätt förutsättningar som utbildningar och kläder. 
•   Vill ha en ledare som är tillgänglig vid behov.  

Delat ledarskap •   Ser inga fördelar med ett delat ledarskap då det är komplicerat 
och medför dubbelarbete. 

Ledarskap på distans •   Anser att konsultchefen är tillgänglig när han själv tar kontakt. 
•   Tycker kommunikation på distans fungerar bra och har inget 

behov av fysisk närvaro.   
Ludwig   

Tillhörighet •   Känner mer tillhörighet till kundföretaget.  
•   Har inga starka relationer med Adecco och deras anställda.  

Arbetstillfredsställelse •   Ser anställningen i bemanningsbranschen som osäker då 
uppdragen kan ta slut.  

•   Hade gärna haft mer kontakt med Adeccos anställda och dess 
chefer för att öka sitt välmående. 

•   Ser inte sig själv fortsätta sin anställning i 
bemanningsbranschen.  

Ledarens betydelse •   Ledaren har en stor betydelse för sitt välmående.  
•   Uppskattar en chef som motiverar samt behandlar alla anställda 

rättvist.  
Delat ledarskap •   Upplever det som komplicerat då det medför dubbelarbete 

•   Otydligt vem han ska vända sig till först.  
Ledarskap på distans •   Bra relation med sin konsultchef.  

•   Uppskattar personlig relation och fysisk närvaro.  
Martin  

Tillhörighet •   Känner stark tillhörighet till kundföretaget.  
•   Ser inte sig som anställd av ett bemanningsföretag och vill inte 

stanna i bemanningsbranschen.  
Arbetstillfredsställelse •   Trivs bra på sitt uppdrag 

•   Missnöjd med anställningen hos bemanningsföretaget.  
Ledarens betydelse •   Uppskattar chefer som motiverar och visar uppskattning. 

•   Behöver rätt förutsättningar. 
Delat ledarskap •   Inte negativt inställd till ett delat ledarskap men anser att det är 

problematiskt då konsultchefen inte alltid är tillgänglig. 
Ledarskap på distans •   Svårt att veta vem han ska kontakta.  

•   Konsultcheferna är inte tillgängliga och är aldrig fysiskt 
närvarande. 
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6. Analys 
I följande kapitel kommer analysen av arbetets empiri att presenteras. I det första 
avsnittet presenteras analysen av fokusgruppen med Adecco Umeås konsultchefer och i 
det andra avsnittet analysen av intervjuerna med Adecco Umeås anställda. 

6.1 Analys av fokusgruppen med Adecco Umeås konsultchefer 

6.1.1 Tillhörighet 
Tidigare forskning visar att det inom traditionella organisationer finns en koppling mellan 
organisatorisk identifiering och tillhörighet (Hewapathirana, 2012; Pratt, 2001). Då det 
inte tidigare varit fastställt huruvida organisatorisk identifiering är eftersträvansvärt för 
bemanningsföretag, utgick fokusgruppens första del från konsultchefernas inställning till 
de anställdas känsla av tillhörighet. Empirin visar att konsultcheferna värdesätter att de 
anställda i grunden känner tillhörighet till Adecco. Detta med hänsyn till att de anställda 
byter kundföretag ofta och att de anställda i den föränderliga arbetssituationen har ett 
behov av en grundtrygghet till sin arbetsgivare. Vidare visar empirin att konsultcheferna 
försöker inbringa grundtryggheten genom att uppmuntra de anställda att ta kontakt med 
Adecco vid frågor och problem. Enligt Maslow (1943, s. 380) är tillhörighet ett av 
människans grundläggande behov, och empirin visar inget som tyder på att 
bemanningsföretagets anställda inte skulle ha ett lika starkt behov av tillhörighet som 
traditionellt anställda. Därmed påverkas bemanningsföretagets anställdas välmående av 
känslan av tillhörighet i likhet med traditionellt anställda. Vidare visar empirin att 
konsultcheferna ser ett värde i att deras anställda känner gemenskap med kundföretaget. 
Detta med hänsyn till att en grundtrygghet och en känsla av tillhörighet till Adecco i 
kombination med gemenskap på kundföretaget förväntas bidra till att de anställda mår 
bättre i sin arbetssituation.  
 
Att empirin visar att Adecco strävar efter att inbringa en grundtrygghet och vill att de ska 
känna tillhörighet med Adecco, samt känna gemenskap med kundföretaget, tyder på att 
Adecco värdesätter de anställdas välmående högt. Att Adecco vill att de anställda ska 
vara en del av gruppen på kundföretaget, tyder dessutom på att konsultcheferna vill 
undvika det som Bartel och Dutton (2001, s. 118) menar med att inhyrd personal inte 
alltid involveras i arbetsgruppen hos kundföretaget och därmed bidrar till en ökad känsla 
av utanförskap. Då bemanningsföretagets anställda ofta är färre till antalet än de som är 
anställda direkt av kundföretagen, går det att betrakta bemanningsföretaget anställda som 
en minoritet. På grund av detta finns det enligt Hewstone et al. (2001, s. 71) en risk för 
att de anställdas välmående försämras. Det är tydligt att orsaken till att Adecco vill att de 
anställda i grunden känner tillhörighet med Adecco och samtidigt känner gemenskap med 
kundföretaget, är att de anställdas välmående är i fokus.  
 
Empirin visar att konsultcheferna har olika inställningar till huruvida de anställda ska bära 
kläder med Adeccos logga eller inte. Beata är tydligast med sin åsikt och menar att 
kläderna bidrar med marknadsföring för Adecco, samtidigt som det tydliggör vilka 
individer som är anställda av Adecco. Empirin visar vidare att konsultcheferna vill att de 
anställda bär Adeccos kläder med stolthet och är goda representanter samt stolta 
ambassadörer för Adecco. Detta påvisar att syftet med att de anställda bär kläder med 
Adeccos logga främst grundar sig i publicitet och marknadsföring. Trots att 
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marknadsföringen kan bidra till att Adeccos organisatoriska resultat främjas, går det 
utifrån empirin och teorin att identifiera en risk med att kläderna kan påverka Adeccos 
organisatoriska resultat negativt. Detta med hänsyn till att Hogg och Terry (2001, s. 5) 
menar att det är vanligt att individer skapar ingrupper och utgrupper i organisationer 
baserat på likheter och olikheter individerna emellan. I empirin är det tydligt att både 
Anna och Carina är medvetna om risken att kläderna kan medföra att de anställda 
kategoriseras som en utgrupp hos kundföretaget. Detta med hänsyn till att 
kategoriseringen kan bidra till att gemenskapen med kundföretaget försämras och att de 
anställda upplever en känsla av utanförskap på kundföretaget. Hewstone et al. (2001, s. 
72-73) menar att en känsla av utanförskap kan påverka de anställdas prestationer negativt. 
Om Adeccos anställda kategoriseras som en utgrupp hos kundföretaget, kan därmed både 
deras välmående och prestation försämras. Om Adeccos anställda presterar sämre 
kommer detta återspeglas i kundföretagets organisatoriska resultat, vilket på sikt även 
kommer att påverka Adecco. Detta belyser Hewstone et al.´s (2001, s. 76) argument om 
att chefer och ledare bör sträva efter att minska grupperingarna inom en organisation.  
 
Utifrån empirin går det att konstatera att Adecco strävar efter att de anställda ska känna 
tillhörighet med dem. Detta då en ökad känsla av tillhörighet kommer att främja de 
anställdas välmående och därmed förbättra deras prestationer. Till skillnad från 
traditionella organisationer visar empirin dock att bemanningsföretaget även värdesätter 
att de anställda känner gemenskap med kundföretaget. Detta med hänsyn till att 
gemenskapen med kundföretaget även påverkar de anställdas välmående. 

6.1.2 Arbetstillfredsställelse 
Enligt Van Dick et al. (2004, s. 357) leder organisatorisk identifiering till en högre 
arbetstillfredsställelse hos de anställda och gör dem mer benägna att stanna länge i 
organisationen. Empirin visar att Adecco värdesätter de anställdas välmående högt med 
hänsyn till att välmåendet bidrar till att de anställda presterar bättre på kundföretagen, 
vilket därmed gynnar Adecco. Vidare visar empirin att Adecco erbjuder de anställda olika 
förmåner som ett led i att främja de anställdas välmående och samtidigt göra Adecco till 
en attraktiv arbetsgivare. Empirin visar också att Adecco strävar efter att få de anställda 
att känna sig trygga och värdefulla. Detta tyder på att Adecco har ambitionen att de 
anställda ska trivas med sin arbetssituation och stanna länge i organisationen, detta 
samtidigt som Adecco vill attrahera ny arbetskraft och vara en attraktiv arbetsgivare. Det 
går därmed att dra likheter med det samband som enligt Van Dick et al. (2004, s. 357) 
finns mellan hög arbetstillfredsställelse och låg personalomsättning inom traditionella 
organisationer. Dock är det i empirin tydligt att bemanningsföretaget inte har samma 
inflytande över de anställdas arbetstillfredsställelse, då de anställda arbetar på en annan 
arbetsplats och att arbetsförhållandena på kundföretaget även påverkar de anställdas 
arbetstillfredsställelse. 
 
Med arbetstillfredsställelse menar Van Dick et al. (2004, s. 352) att de anställda är nöjda 
med sin arbetssituation. Därmed går arbetstillfredsställelse att likna med det som tidigare 
beskrivits som de anställdas välmående. Då bemanningsföretagens uthyrda personal är 
anställda av bemanningsföretaget men arbetar hos ett kundföretag, påverkas den uthyrda 
personalens arbetstillfredsställelse av fler faktorer än vad som påverkar de traditionellt 
anställda. Trots att empirin visar att Adecco arbetar för att öka de anställdas välmående, 
innebär detta inte nödvändigtvis att de anställdas arbetstillfredsställelse därmed är hög. 
Detta med hänsyn till att arbetstillfredsställelsen i stor utsträckning påverkas av de 
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rådande förhållandena på kundföretaget. Vaiman et al. (2011, s. 315) menar att tillfällig 
personal generellt inte är tillfredsställda med sin arbetssituation. Vidare menar Bartel och 
Dutton (2001, s. 118) att bemanningsföretagets anställda ofta behandlas sämre än de 
traditionellt anställda och att de ofta exkluderas från kundföretagets aktiviteter. Även 
dessa faktorer påverkar bemanningsföretagets anställdas arbetstillfredsställelse vilket 
därmed indikerar att Adecco inte har kontroll över alla faktorer som påverkar de 
anställdas arbetstillfredsställelse. Empirin visar dock att Adecco arbetar för att ge de 
anställda rätt förutsättningar som ett led i att främja deras välmående. Forskningen visar 
att tillfällig personal sällan känner sig som en del av bemanningsföretaget eller 
kundföretaget (Borg & Söderlund, 2014; Garsten, 1999).  Detta indikerar betydelsen av 
att de anställda är tillfreds med arbetssituationen hos både Adecco och kundföretaget för 
vara tillfredsställda. 

6.1.3 Ledarens betydelse 
Forskningen visar att ledaren spelar en viktig roll för att främja de anställdas 
organisatoriska identifiering (Akbari et al., 2014, s. 42). Vidare poängterar Akbari et al. 
(2014, s. 42) vikten av att ledarna förstår de positiva aspekterna av organisatorisk 
identifiering, samt aktivt arbetar arbetar för stärka den. Empirin visar att Adeccos 
ambition är att konsultcheferna inte ska ansvara för fler anställda än vad de kan hantera. 
Konsultcheferna är överens om att det maximala antalet anställda per konsultchef bör 
ligga kring 45, vilket är en gräns som Adecco idag överstiger. Vidare visar empirin dock 
att denna gräns är för hög för att konsultcheferna ska ha möjligheten att utföra ett 
förebyggande ledarskap. Dessutom är det tydligt att gränsen bör vara desto lägre om de 
anställda är utspridda på många olika kundföretag. Detta tyder på att Adecco har en 
ambition att förbättra relationerna med de anställda, genom att konsultcheferna ansvarar 
för färre anställda och därmed vara mer närvarande för de anställda. 
 
Empirin visar att konsultchefernas viktigaste uppgifter är att motivera de anställda, samt 
vara kontaktbara och lyhörda för de anställdas välmående. Vaiman et al. (2011, s. 318) 
menar att bemanningsföretagets anställda motiveras på liknande sätt som traditionellt 
anställda, där respekt och uppskattning är två av de viktigaste motivationsfaktorerna. Att 
Adeccos konsultchefer inte är fysiskt närvarande för de anställda, försvårar därmed deras 
möjligheter att motivera de anställda. Empirin visar dock att Adeccos konsultchefer 
arbetar för att inbringa en grundtrygghet hos de anställda och strävar efter att de anställda 
ska vara tillfredsställda med sin arbetssituation. Forskningen visar att den organisatoriska 
identifieringen främjas av en ledare som värdesätter de anställdas välmående (Akbari et 
al., 2014, s. 42; Shamir et al., 1993, s. 577; Van Dick et al., 2004, s. 357). Adecco strävar 
efter att de anställda ska vara välmående och betraktar de anställda som värdefulla och 
som en av deras viktigaste framgångsfaktorer. Detta indikerar att ledarskapet i 
bemanningsföretaget påminner om det ledarskap som främjar den organisatoriska 
identifieringen i traditionella organisationer. Adeccos konsultchefer har därmed rätt 
förutsättningar för att de anställdas organisatoriska identifiering ska främjas. Dock 
försvåras ledarskapet av att konsultcheferna leder de anställda på distans, samt delar 
ledarskapet med cheferna på kundföretaget. 
 
Empirin visar att Adecco ser betydelsen av att de anställda förses med rätt förutsättningar 
och är medvetna om Adeccos förväntningar som finns på dem. Dessutom strävar Adecco 
efter att de anställda ska uppleva att Adecco är en trygg arbetsgivare och förstå de positiva 
aspekterna av att de olika uppdragen genererar många olika kompetenser och 
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erfarenheter. Moreland et al. (2001, s. 87) menar att det faktum att bemanningsföretagets 
anställda arbetar en kort period hos kundföretaget, medför att de har svårt att identifiera 
sig med kundföretaget. Med hänsyn till detta, samt att forskningen visar på många 
positiva aspekter av organisatorisk identifiering för individen (Pratt, 2001, s. 14; Van 
Dick et al., 2004, s. 357), är det tydligt att bemanningsföretagets anställda istället bör 
identifiera sig med Adecco för att de positiva aspekterna av organisatorisk identifiering 
ska uppnås. 

6.1.4 Delat ledarskap 
Empirin visar att Adecco värdesätter goda relationer med cheferna på kundföretaget. Vid 
ett delat ledarskap menar Mashburn och Vaught (1980, s. 53-54) att det är viktigt att 
ledarnas mål går i linje med varandra. Detta för att minska risken att de anställda upplever 
en otydlighet kring vilken av cheferna som är ansvarig (Mashburn och Vaught, 1980, s. 
53-54). Att det i bemanningsbranschen finns en påtaglig fysisk distans mellan 
konsultcheferna och cheferna på kundföretaget indikerar vikten av att en välfungerande 
kommunikation cheferna emellan. Empirin visar att konsultchefernas kommunikation 
med kundföretagets chefer är varierande och beror på kundföretagets behov. Som tidigare 
nämnt är de anställdas välmående något som Adecco prioriterar högt. Att de anställdas 
välmående i stor utsträckning beror på de anställdas välmående hos kundföretaget, 
belyser vikten av en god kommunikation mellan konsultcheferna och cheferna på 
kundföretaget. Detta för att möjliggöra att konsultcheferna i ett tidigt skede ska upptäcka 
och undvika eventuella risker som kan påverka de anställdas välmående negativt. 
 
Att tydliggöra chefernas roller i det delade ledarskapet är av stor vikt för att undvika 
frustration hos de anställda (Mashburn & Vaught, 1980, s. 53). Att chefernas roller är 
tydliggjorda är även något som Adeccos konsultchefer anser vara viktigt i det delade 
ledarskapet. Med hänsyn till att Adecco strävar efter att de anställda redan från början ska 
få rätt förutsättningar, är det därmed viktigt att anställda blir medvetna om konsultchefens 
roll i det delade ledarskapet. Då empirin visar att kommunikationen mellan 
konsultcheferna och cheferna på kundföretaget till stor del grundar sig i kundföretagets 
behov, är det tydligt att det inte finns några tydliga riktlinjer på hur ledarskapet ska 
fördelas. För att undvika att de anställda ska uppleva det delade ledarskapet som otydligt 
är det av stor vikt att de både chefernas roller tydliggörs. För att främja de anställdas 
organisatoriska identifiering med Adecco, är det därför viktigt att Adeccos konsultchefer 
bär det huvudsakliga ansvaret över de anställda och att det är till Adecco de anställda i 
första hand vänder sig. Därmed bör kundföretagets chefer ha en roll som är mer fokuserad 
på de specifika arbetsuppgifterna som de anställda utför på kundföretaget. Empirin visar 
att Adeccos konsultchefer har en positiv inställning till det delade ledarskapet, då det blir 
ytterligare en person som värnar om de anställdas välmående. För att de anställda ska vara 
välmående krävs dock ett välfungerande delat ledarskapet.  

6.1.5 Ledarskap på distans 
Akbari et al. (2014, s. 42) menaratt ledaren har en nyckelroll i främjandet av den 
organisatoriska identifieringen. Att konsultcheferna leder de anställda på distans, 
indikerar att de anställdas identifiering med Adecco problematiseras. Detta med hänsyn 
till Erskines (2012, s. 102) argument om att distanserad kommunikation minskar 
individernas känsla av tillhörighet till organisationen. Vidare menar Antonakis (2002, s. 
685) att den fysiska distansen minskar ledarens inflytande över de anställda. Även Erskine 
(2012, s. 108) poängterar problematiken med den fysiska distansen, vilken kan påverka 
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de anställdas arbetstillfredsställelse och prestation negativt. Dock menar Antonakis 
(2002, s. 687) att denna problematik kan övervinnas genom att ledaren har en kontinuerlig 
kommunikation med de anställda. Empirin visar att Adecco är medveten om denna 
problematik, då konsultcheferna belyser att ledarskapet skulle effektiviseras en mer fysisk 
närvaro. Vidare visar empirin att konsultcheferna genom att vara mer fysiskt närvarande 
skulle kunna utföra ett mer förebyggande ledarskap och i ett tidigare skede skapa en 
uppfattning om de anställdas välmående. I empirin är det tydligt att konsultchefernas 
fysiska närvaro i dagsläget prioriteras bort, detta på grund av konsultchefernas höga 
arbetsbelastning. 
 
Wiesenfeld et al. (2001, s. 215) påvisar ett positivt samband mellan organisatorisk 
identifiering och en hög nivå av interaktion mellan ledaren och de anställda. Då fysisk 
närvaro inte alltid är möjligt, ät det viktigt att konsultcheferna har en kontinuerlig 
kommunikation med de anställda. Empirin visar att Adeccos konsultchefer sällan tar 
initiativet till kontakt med de anställda utan uppmuntrar de anställda att själva ta kontakt 
vid behov. Wiesenfeld et al. (2001, s. 219) menar att de anställdas organisatoriska 
identifiering till viss del grundar sig i goda sociala relationer. Detta påvisar att 
kommunikation och interaktion mellan konsultchefen och de anställda är viktigt för att 
främja de anställdas organisatoriska identifiering med Adecco. För att de anställda ska 
identifiera sig med Adecco krävs därmed en kontinuerlig kommunikation mellan 
konsultchefen och de anställda. 
 
6.2 Analys av intervjuer med Adecco Umeås anställda  

6.2.1 Tillhörighet  
Utifrån empirin går det att dela upp intervjupersonerna i två grupper beroende på om de 
visar indikationer på att identifiera sig med Adecco eller inte. I gruppen som visar 
indikationer på att identifiera sig med Adecco ingår Elias, Frida, Greta, Hanna och 
Joakim. Gemensamt för intervjupersonerna i denna grupp är att de i grunden känner en 
stark tillhörighet till Adecco, vilket enligt Hewapathirana (2012) och Pratt (2001) är 
grunden för den organisatoriska identifieringen.  
 
Utifrån empirin är det tydligt att Elias känner en stark tillhörighet till Adecco och att han 
känner sig trygg med sin anställning. Vidare ger Elias intryck av att vara en lojal anställd 
som gärna vill upprätthålla goda relationer med Adecco och deras anställda. Utifrån 
empirin är det tydligt att även Frida i grunden känner sig som en del av Adecco, något 
som blir påtagligt då hon pratar om Adecco i vi-form. Dessutom ser Frida ett värde i 
Adeccos framgång och hon värdesätter de goda relationerna med Adecco, detta med 
hänsyn till att det är av Adecco hon i grunden är anställd. Vidare visar empirin att Greta 
i dagsläget upplever ett utanförskap på kundföretaget och att detta medfört att hon känner 
en starkare tillhörighet till Adecco. Dock är det tydligt att Greta generellt har ett relativt 
svagt intresse av en nära relation med Adecco, men att den besvärliga arbetssituationen 
har genererat ett större behov av tillhörighet med Adecco vilka blivit Gretas 
grundtrygghet. Empirin visar vidare att Hanna värdesätter en stark gemenskap med 
kundföretaget, men att hon trots detta känner stark tillhörighet till Adecco. Hanna 
motiveras av att prestera till förmån för Adecco, vilket indikerar på att hon identifierar 
sig med dem. Vidare visar empirin att Joakim värdesätter en nära relation med Adecco 
och det är tydligt att han känner en grundtrygghet hos Adecco, oavsett vilket kundföretag 
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han arbetar på för tillfället. Dock är gemenskapen och samhörighet med kundföretaget 
något som även Joakim uppskattar och värdesätter högt. 
 
Tidigare forskning belyser svårigheter för tillfällig personal att identifiera sig med och 
känna tillhörighet till någon av de båda organisationerna (Bartel & Dutton, 2001; Borg & 
Söderlund, 2014; Garsten, 1999). Trots detta visar empirin att hälften av 
intervjupersonerna visar indikationer på att identifiera sig med Adecco. Att samtliga av 
dessa intervjupersoner känner en grundtrygghet hos Adecco stämmer överens med Pratts 
(2001, s. 14) argument om att organisatorisk identifiering genererar en känsla av trygghet 
och tillhörighet. Vidare är det tydligt att både Frida och Hanna motiveras av att prestera 
till förmån för Adecco, vilket enligt Liu et al. (2011, s. 3189), Penn (2008, s. 958) och 
Pratt (2001, s. 14) är en av de positiva effekterna som organisatorisk identifiering medför. 
Även om samtliga av dessa intervjupersoner känner en grundtrygghet och identifierar sig 
med bemanningsföretaget, är det även tydligt att deras välmående påverkas av känslan av 
samhörighet och gemenskap med kundföretaget. Utifrån empirin går det inte att påvisa 
något direkt samband mellan intervjupersonernas anställningstid och organisatorisk 
identifiering. Detta med hänsyn till att vissa av dessa intervjupersoner har varit anställda 
av Adecco en längre tid och andra under en kortare tid. 
 
I gruppen som inte visar indikationer på att identifiera sig med Adecco ingår Dan, Isac, 
Kent, Ludwig och Martin. Gemensamt för dessa intervjupersoner är att de har svaga 
sociala relationer med Adecco och inte känner någon stark tillhörighet till organisationen. 
Att denna grupp inte visar indikationer på att identifiera sig med Adecco, stämmer 
överens med Wiesenfeld et al.´s (2001, s. 219) argument om att de anställdas 
organisatoriska identifiering till viss del grundar sig i goda sociala relationer med 
organisationen.  
 
Empirin visar att Dan känner en stark samhörighet med kundföretaget och inte har något 
behov av en nära relation med Adecco. Dock är det tydligt att han skulle värdesatt en 
bättre  kommunikation och en grundtrygghet hos Adecco, om han inte hade känt samma 
gemenskap och samhörighet med kundföretaget. Vidare visar empirin att Isac strävar efter 
att få en fast anställning hos en traditionell organisation, då han anser att det är en tryggare 
anställningsform. Då Isac har arbetat på samma kundföretag under hela sin 
anställningstid, känner han en stark tillhörighet till kundföretaget och ser inget behov av 
nära relationer med Adecco. Det är svårt att tyda huruvida Kent identifierar sig med 
Adecco eller inte. Då Kent inte har något större behov av nära relationer eller tillhörighet 
med vare sig bemanningsföretaget eller kundföretaget, indikerar detta dock att han i 
dagsläget inte identifierar sig med Adecco. Utifrån empirin är det tydligt att Ludwig inte 
känner sig som en del av Adecco då han har en svag relation med Adecco och deras 
anställda. Vidare är det utifrån empirin tydligt att Martin inte identifierar sig med Adecco. 
Martin har ingen relation med Adecco och ser sig själv som anställd av kundföretaget. 
Detta tyder på att Martin istället identifierar sig med kundföretaget. 
 
I gruppen som inte identifierar sig med Adecco är det tydligt att samtliga intervjupersoner 
förutom Kent känner starkare tillhörighet till kundföretaget än till Adecco och att de 
istället visar indikationer på att identifiera sig med kundföretaget. Det är dessutom tydligt 
att dessa intervjupersoner inte har något behov av mer kontakt med Adecco. Martin är 
den intervjuperson som tydligast visar att han identifierar sig med kundföretaget då han 
inte alls förknippar sig själv med Adecco.   
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Garsten (1999, s. 611) menar att vissa individer arbetar i bemanningsbranschen för att 
inte behöva engagera sig i sociala relationer. Detta argument stämmer dock endast 
överens med Kents inställning till sitt arbete då han är nöjd med att inte ha några nära 
relationer varken med bemanningsföretaget eller kundföretaget. De övriga 
intervjupersonerna arbetar främst i bemanningsbranschen med hänsyn till att det är svårt 
att få jobb i en traditionell organisation. En likhet bland de intervjupersoner som inte 
identifierar sig med Adecco, är därmed att de flesta har som mål att få en fast anställning 
hos ett kundföretag och avsluta anställningen hos Adecco. Detta stämmer överens med 
Lam och Lius (2014, s. 333) och Van Dick et al.´s (2004, s. 352) argument om att 
organisatorisk identifiering påverkar individens benägenhet att stanna i organisationen. 
Detta indikerar att de anställdas benägenhet att fortsätta arbeta i bemanningsföretaget 
minskar av det faktum att de inte identifierar sig med dem.   

6.2.2 Arbetstillfredsställelse 
Som tidigare nämnt visar Elias, Frida, Greta, Hanna och Joakim indikationer på att de 
identifierar sig med Adecco. Av dessa intervjupersoner är alla utom Greta nöjda med sin 
arbetssituation och ger intryck av att vara tillfredsställda. Det är tydligt att dessa 
intervjupersoner har goda relationer med både bemanningsföretaget och kundföretaget 
och att detta är något som påverkar deras välmående. Att individernas 
arbetstillfredsställelse påverkas av relationerna, är extra tydligt i Gretas situation där 
hennes arbetstillfredsställelse påverkats negativt av dåliga relationer på kundföretaget. 
Vidare är det i empirin tydligt att Gretas arbetssituation och välmående förbättrats av de 
goda relationerna med Adecco.  
 
Utifrån empirin är det tydligt att arbetet i bemanningsbranschen kräver en förmåga att 
vara flexibel och kunna anpassa sig till nya situationer för att vara tillfredsställd med 
arbetssituationen. Detta stämmer överens med Garstens (1999, s. 607-608) och Tempest 
och Starkeys (2004, s. 511) argument om att arbetet kräver en viss typ av personlighet. 
Empirin visar även att hur värdefulla de anställda känner sig dessutom påverkar deras 
arbetstillfredsställelse. Detta då majoriteten av intervjupersonerna påvisar att Adecco inte 
erbjuder kläder av god kvalitet eller fortbildningar för att utveckla sin personal. Vidare är 
det tydligt att detta något som påverkar de anställdas välmående negativt och medför att 
de anställda känner sig mindre värda än kundföretagets ordinarie personal.  
 
Empirin visar att Dan, Isac, Kent, Ludwig och Martin inte identifierar sig med Adecco. 
Av dessa går endast Kent att betrakta som tillfredsställd med sin arbetssituation. Som 
tidigare nämnt trivs Kent med att inte behöva engagera sig emotionellt varken hos 
bemanningsföretaget eller kundföretaget. Utifrån empirin går därmed inte Dan, Isac och 
Ludwig att betrakta som arbetstillfredsställda. Detta trots att dessa intervjupersoner har 
bra relationer med sina kollegor på kundföretaget, då det är tydligt att deras 
arbetstillfredsställelse även påverkas av hur de behandlas av kundföretaget och Adecco. 
Empirin visar att Dan och Isac inte alltid involverats i kundföretagets aktiviteter, vilket 
enligt Bartel och Dutton (2001, s. 118) kan bidra till en ökad känsla av utanförskap. 
Vidare är det tydligt att Dan, Isac och Ludwig inte är helt tillfredsställda med relationen 
till Adecco, vilket är något som påverkat deras arbetstillfredsställelse negativt. Inte heller 
Martin går att betrakta som tillfredsställd med sin arbetssituation, detta med hänsyn till 
den dåliga relationen med Adecco. Trots att Martin är nöjd med sitt uppdrag på 
kundföretaget, har den dåliga relationen med Adecco påverkan på hans 
arbetstillfredsställelse. 
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Trots att samtliga av intervjupersonerna som inte identifierar sig med Adecco har bra 
relationer och gemenskap med kundföretaget, betraktas endast Kent som 
arbetstillfredsställd. Samtliga av dessa intervjupersoner påvisar betydelsen av att känna 
sig värdefull och vikten av att Adeccos förser dem med bra kläder och möjligheter till 
personlig utveckling. Därmed går det att konstatera att Adecco har ett stort inflytande 
över de anställdas arbetstillfredsställelse. Detta tyder på att en bättre relation med och en 
starkare tillhörighet till Adecco hade främjat intervjupersonernas arbetstillfredsställelse.  

6.2.3 Ledarens betydelse 
Som tidigare nämnt spelar ledaren en viktig roll i främjandet av den organisatoriska 
identifieringen (Akbari et al., 2014, s. 42). Vidare visar forskningen att den 
organisatoriska identifieringen främjas av en ledare som värdesätter och motiverar de 
anställda (Akbari et al., 2014, s. 42; Shamir et al., 1993, s. 577; Van Dick et al., 2004, s. 
357). Utifrån empirin är det tydligt att de flesta intervjupersonerna värdesätter en ledare 
som stämmer överens med forskningens beskrivning av den ledare som främjar den 
organisatoriska identifieringen. Detta då empirin visar att Hanna, Ludwig och Martin 
värdesätter en ledare som är motiverande. Visare poängterar Dan, Greta, Isac, Joakim och 
Kent betydelsen av att ledaren är lättillgänglig. Empirin visar även att Dan, Elias, Frida, 
Greta, Hanna, Joakim, Kent och Martin uppskattar en ledare som förser dem med rätt 
förutsättningar. Det är utifrån empirin tydligt att rätt förutsättningar huvudsakligen 
innebär att de anställda får kläder av bra kvalitet, samt möjligheten till fortbildningar och 
personlig utveckling. Utifrån empirin går det inte att påvisa några skillnader mellan de 
intervjupersoner som identifierar sig med Adecco och de intervjupersoner som inte gör 
det, gällande vilken typ av ledare som uppskattas. Detta stämmer överens med Vaiman et 
al.´s (2011, s. 318) argument om att tillfälligt anställda drivs av liknande 
motivationsfaktorer. Det går därmed att konstatera att intervjupersonerna oavsett deras 
relation till bemanningsföretaget värdesätter samma typ av ledare. 

6.2.4 Delat ledarskap 
Det är utifrån empirin tydligt att alla intervjupersoner utom Elias och Joakim upplever det 
delade ledarskapet som problematiskt. Empirin visar vidare att Dan, Frida, Isac, Kent och 
Ludwig upplever att det delade ledarskapet genererar dubbelarbete för de anställda. 
Vidare visar empirin att Frida, Greta och Ludwig upplever svårigheter med  att veta vilken 
chef de ska vända sig till i första hand. Hanna och Greta upplever att kommunikationen 
mellan konsultchefen och cheferna hos kundföretagets är bristande och att detta medfört 
att de ibland går miste om, får dubbel eller får olika information av de båda cheferna. 
Detta stärker Mashburn och Vaughts (1980, s. 53) argument om att ett delat ledarskap 
kan skapa en frustration vid otydliga roller cheferna emellan. Vidare är det utifrån empirin 
tydligt att de anställda värdesätter goda relationer även med kundföretagets chefer och att 
deras välmående påverkas negativt om de blir dåligt behandlade av cheferna på 
kundföretaget.  
 
Gällande hur det delade ledarskapet upplevs går det inte att påvisa några stora skillnader 
mellan de intervjupersoner som identifierar sig med Adecco och de intervjupersoner som 
inte gör det. Detta då det endast är Elias som ser det delade ledarskapet som något positivt, 
medan många andra upplever det delade ledarskapet som problematiskt. Det är utifrån 
empirin tydligt att majoriteten av intervjupersonerna uppskattar en god kommunikation 
och tydliga roller cheferna emellan. Av de fem intervjupersoner som visar indikationer 
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på att identifiera sig med Adecco, upplever tre av dessa att det delade ledarskapet är 
komplicerat. Att dessa intervjupersoner ändå identifierar sig med Adecco tyder på att 
problematiken med det delade ledarskapet inte omöjliggör den organisatoriska 
identifieringen. 

6.2.5 Ledarskap på distans 
Erskine (2012, s. 108) menar att relationen mellan cheferna och de anställda påverkas av 
den fysiska distansen. Vidare menar Antonakis (2002, s. 687) att distansledarskapet 
underlättas av en kontinuerlig kontakt. Det är utifrån empirin tydligt att majoriteten av 
intervjupersonerna upplever kontakten till konsultchefen som bristande. Detta då alla 
intervjupersoner förutom Joakim och Ludwig menar att det är de själva som på eget 
initiativ tar kontakt med konsultchefen. Detta indikerar att konsultcheferna främst utför 
ett reaktivt ledarskap och inte själva tar initiativ till kontakt. Enligt empirin är 
konsultcheferna dock tillgängliga för de anställda vid behov. Även om Joakim och 
Ludwig uppskattar att konsultchefen ibland är fysisk närvarande, tyder empirin ändå på 
att det är den kontinuerliga kontakten som påverkar relationen i störst utsträckning. Detta 
poängterar Frida genom att konstatera konsultchefens tillgänglighet är viktigare än den 
fysiska närvaron. Vidare menar Hanna och Dan att de inte har någon kontinuerlig kontakt 
med konsultchefen i dagsläget, vilket försvårar kommunikationen. Detta stämmer 
överens med Antonakis (2002, s. 687) argument om att en kontinuerlig kontakt kan 
övervinna problematiken som ledarskapet på distans kan medföra. Erskine (2012, s. 102) 
menar vidare att ledarskap på distans minskar ledarens inflytande över de anställda. Då 
cheferna i bemanningsföretaget leder de anställda på distans, blir det därmed desto 
viktigare med en kontinuerlig kontakt. Då Wiesenfeld et al. (2001, s. 215, 219) menar att 
organisatorisk identifiering grundar sig i en hög nivå av interaktion samt goda relationer 
mellan cheferna och de anställda, belyses vikten av att cheferna i bemanningsföretaget 
själva tar initiativ till att upprätthålla relationerna. Detta som ett led i att främja de 
anställdas organisatoriska identifiering.  
 
Utifrån empirin går det att anta att de intervjupersoner som har mest kontakt med Adecco, 
är de som på eget initiativ tar kontakt med dem. Då kommunikation till stor del ligger till 
grund för den organisatoriska identifieringen, går det att anta att gruppen som identifierar 
sig med Adecco också är de intervjupersoner som oftast tar kontakt med Adecco. Detta 
då fem intervjupersoner trots den bristande kommunikationen ändå identifierar sig med 
Adecco. Detta indikerar betydelsen av att konsultcheferna utför ett mer aktivt och 
drivande ledarskap för att främja den organisatoriska identifieringen, samt öka 
tillhörigheten för de intervjupersoner som inte själva aktivt tar kontakt med Adecco i 
dagsläget.  
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7. Diskussion 
I följande kapitel kommer arbetets analys att diskuteras vidare, och nya identifierade 
samband och koncept att presenteras. 
 
Analysen av fokusgruppen med Adeccos konsultchefer visar att bemanningsföretag 
strävar efter att de anställda i grunden ska känna tillhörighet till bemanningsföretaget. 
Detta då en ökad känsla av tillhörighet medför att de anställda blir mer välmående. Det 
är tydligt att bemanningsföretagets ambition är att inbringa en grundtrygghet hos de 
anställda genom att alltid finnas där för de anställda och stötta dem vid eventuella 
problem. Dock är det även tydligt att bemanningsföretaget ser ett värde i att de anställda 
känner gemenskap med kundföretaget. Detta påvisar att bemanningsföretag värdesätter 
de anställdas arbetstillfredsställelse högt och vill få de anställda att känna sig värdefulla 
och trygga. Genom att bemanningsföretagets anställda är tillfreds med sin 
arbetssituation kommer deras prestationer att förbättras. Detta då bemanningsföretagets 
anställdas arbetstillfredsställelse i stor utsträckning även påverkas av arbetssituationen 
på kundföretaget.  
 
Analysen av intervjuerna med bemanningsföretagets anställda visar att de 
intervjupersoner som identifierar sig med bemanningsföretaget överlag är mer välmående 
än de individer som inte gör det. Analysen visar dock att individernas 
arbetstillfredsställelse och välmående inte enbart påverkas av de anställdas identifiering 
med bemanningsföretaget, utan att gemenskapen på kundföretaget också har stor 
inverkan. Det är tydligt att välmåendet hos de intervjupersoner som är tillfredsställda med 
sin arbetssituation på kundföretaget dock påverkas negativt av den bristande 
tillhörigheten till bemanningsföretaget. Utifrån detta har konceptet välmående anställda 
identifierats.  
 
Analysen av fokusgruppen visar att bemanningsföretaget strävar efter att uppnå goda 
resultat. Det är tydligt att den stora skillnaden mellan traditionella organisationers och 
bemanningsföretagets organisatoriska resultat är att bemanningsföretagets 
organisatoriska resultat i hög utsträckning även är beroende av att kundföretaget är nöjda 
med den inhyrda personalen. Detta med hänsyn till att bemanningsföretagets verksamhet 
grundar sig i att erbjuda arbetskraft och tillfredsställa kundföretagens behov. Detta 
indikerar att bemanningsföretagens organisatoriska resultat förbättras av att 
kundföretagen är nöjda och benägna att teckna nya avtal med bemanningsföretaget.  
 
Då en hög personalomsättning är kostsamt för organisationer och är något som 
karaktäriserar bemanningsbranschen, påverkas bemanningsföretagets organisatoriska 
resultat av de anställdas benägenhet att stanna länge i organisationen. Analysen visar att 
de intervjupersoner som identifierar sig med bemanningsföretaget mer sannolikt kommer 
att prestera med bemanningsföretagets intressen i åtanke, samt är mer benägna att arbeta 
länge i organisationen. Ytterligare faktorer som påverkar bemanningsföretagets resultat 
är att de är attraktiva för potentiella kundföretag och framtida arbetstagare. Analysen visar 
på betydelsen av att de anställda är stolta ambassadörer för bemanningsföretaget för att 
därigenom förbättra bemanningsföretagets rykte. Därmed är det tydligt att de anställdas 
organisatoriska identifiering påverkar bemanningsföretagets resultat. Utifrån detta har 
konceptet organisatoriska resultat identifierats.  
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Forskningen visar att ledarskapet i traditionella organisationer försvåras när det utövas på 
distans eller delas mellan flera ledare. Vidare visar forskningen på ledarens betydelse i 
främjandet av den organisatoriska identifieringen, samt att det att det krävs en viss typ av 
ledare för att den organisatoriska identifieringen ska främjas. Analysen av fokusgruppen 
visar att denna problematik även är påtaglig för ledare i bemanningsföretag. Därmed 
måste konsultcheferna överkomma de svårigheter som det delade ledarskapet och 
ledarskapet på distans medför. Detta för öka möjligheten att de anställda ska identifiera 
sig med bemanningsföretaget och vara mer välmående.  
 
Vidare är det utifrån analysen av fokusgruppen tydligt att bemanningsföretaget strävar 
efter att öka de anställdas välmående. Dock är det tydligt att ledarskapet i 
bemanningsbranschen är mer komplext, vilket tyder på att ledarens betydelse för den 
organisatoriska identifieringen är desto mer påtaglig i bemanningsbranschen. Utifrån 
analysen med bemanningsföretagets anställda är det tydligt att de i likhet med traditionellt 
anställda värdesätter en chef med en ledarskapsstil som enligt forskningen främjar den 
organisatoriska identifieringen. Med hänsyn till att konsultcheferna delar på ledarskapet 
med cheferna hos kundföretaget, samt leder de anställda på distans krävs därmed att 
ledarna är mer initiativtagande för att skapa och upprätthålla relationerna med de 
anställda. Utöver det som krävs av en ledare i en traditionell organisation för att främja 
den organisatoriska identifieringen, kräver bemanningsbranschen ett mer förebyggande 
ledarskap för att överkomma svårigheterna med det delade ledarskapet och ledarskapet 
på distans. Utifrån detta har konceptet proaktivt ledarskap identifierats.  
 
Analysen med bemanningsföretagets anställda visar att det främst är de anställda som tar 
initiativ till kontakt med konsultchefen. Analysen visar även att de anställda uppskattar 
att konsultchefen finns tillgänglig vid frågor och problem. Det är tydligt att de anställda 
uppskattar när konsultchefen på eget initiativ besöker kundföretagen och på så sätt skapar 
en mer personlig relation med de anställda. Detta indikerar att konsultchefen bör arbeta 
för att upprätthålla en kontinuerlig kontakt med de anställda för att främja den 
organisatoriska identifieringen. Detta indikerar att det proaktiva ledarskapet bör präglas 
av närvaro. 
 
Analysen med bemanningsföretagets anställda visar även att de anställda upplever det 
delade ledarskapet som problematiskt när kommunikationen mellan cheferna är bristande 
och rollerna är diffusa. Vidare visar analysen att de anställda ibland upplever en otydligt 
kring vad som förväntas av dem. Detta påvisar att bemanningsföretaget bör tydliggöra 
konsultchefens roll, samt de förväntningar som finns på de anställda. Detta indikerar att 
det proaktiva ledarskapet bör präglas av distinkthet. 
 
Analysen med bemanningsföretagets anställda visar att de anställda ofta upplever att de 
inte är lika värdefulla som den traditionellt anställda. Detta med hänsyn till att 
bemanningsföretagets kläder är av dålig kvalitet och att de anställda går miste om 
fortbildning och personlig utveckling. Detta indikerar att konsultcheferna bör vara mer 
uppskattande och motivera de anställda för att de ska känna sig värdefulla. Detta indikerar 
att det proaktiva ledarskapet bör präglas av engagemang. 
 
Utifrån detta går det att identifiera ett samband mellan det proaktiva ledarskapet och 
organisatorisk identifiering (Figur 5). Detta med hänsyn till att cheferna i 
bemanningsföretaget har en påverkan på de anställdas organisatoriska identifiering. För 
att hantera det delade ledarskapet samt ledarskapet på distans är därmed ett proaktivt 
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ledarskap av stor betydelse. Det delade ledarskapet bör som tidigare nämnt präglas av 
närvaro, distinkthet och engagemang. 

 
Figur 5. Samband mellan proaktivt ledarskap och organisatorisk identifiering 
 
Vidare går det att identifiera ett samband mellan bemanningsföretagets anställdas 
välmående och bemanningsföretagets organisatoriska resultat (Figur 6). Detta då de 
anställdas välmående påverkar deras prestationer, vilket tillfredsställer kundföretagen och 
på sikt förbättrar bemanningsföretagets organisatoriska resultat. 

 
Figur 6. Samband mellan välmående anställda och organisatoriska resultat 
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8. Slutsats och rekommendationer 
I följande kapitel kommer arbetets slutsatser att presenteras, vilket illustreras i en 
slutgiltig figur. Vidare kommer arbetets rekommendationer att förtydligas. Avslutningsvis 
besvaras arbetets problemformulering. 
 
Det går att konstatera att bemanningsföretag strävar efter att de anställda ska vara 
välmående och att de ska uppnå goda organisatoriska resultat. Det går att påvisa ett 
samband mellan de anställdas välmående och bemanningsföretagets organisatoriska 
resultat (Figur 6). Detta med hänsyn till att välmående anställda medför att de att presterar 
bättre, vilket tillfredsställer kundföretagen och därmed förbättrar bemanningsföretagets 
organisatoriska resultat. Detta samband går att likna med Van Dick et al.´s (2004) 
identifierade samband mellan de anställdas arbetstillfredsställelse och deras benägenhet 
att stanna länge i organisationen (Figur 3). Det går även att identifiera ett samband mellan 
proaktivt ledarskap och organisatorisk identifiering (Figur 5). Detta med hänsyn till att 
konsultchefernas inflytande över de anställdas organisatoriska identifiering försvåras av 
att det faktum att de delar ledarskapet med cheferna hos kundföretaget, samt leder de 
anställda på distans. Då bemanningsföretagets ledare har en stor inverkan på de anställdas 
organisatoriska identifiering, krävs därmed att konsultcheferna utför ett proaktivt 
ledarskap för att den organisatoriska identifieringen ska främjas.  
 
Det är tydligt att de intervjupersoner som visar indikationer på att identifiera sig med 
bemanningsföretaget är mer välmående än de intervjupersoner som inte gör det. Det är 
dessutom tydligt att de individer som inte identifierar sig med bemanningsföretaget skulle 
vara mer välmående om relationerna med bemanningsföretaget förbättrades och 
tillhörigheten ökade. Det går dock att påvisa att det i bemanningsbranschen finns många 
aspekter som påverkar de anställdas välmående, där gemenskapen med kundföretaget är 
en viktig aspekt. Gemenskap med kundföretaget innebär att de anställda involveras i 
arbetsgruppen och behandlas rättvist av kundföretagets chefer. Detta indikerar att 
bemanningsföretagets anställda bör identifiera sig med bemanningsföretaget och känna 
gemenskap med kundföretaget för att vara välmående.  
 
Som tidigare nämnt främjar ett proaktivt ledarskap de anställdas organisatoriska 
identifiering, vilket i kombination med gemenskap hos kundföretaget ökar de anställdas 
välmående. Då de välmående anställda kommer att prestera bättre, kommer därmed 
kundföretaget att vara mer tillfredsställda vilket återspeglas i bemanningsföretagets 
organisatoriska resultat. Detta samband illustreras nedan där de streckade linjerna 
motsvarar kundföretagets inflytande över bemanningsföretagets anställdas välmående 
(Figur 7). 
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Figur 7. Samband mellan proaktivt ledarskap och bemanningsföretagets organisatoriska 
resultat 
 
Utifrån ovanstående samband går det att konstatera att organisatorisk identifiering är 
eftersträvansvärt för bemanningsföretag. Detta då bemanningsföretag dels värnar om de 
anställdas välmående, dels strävar efter goda organisatoriska resultat. Välmående 
anställda som är tillfredsställda med sin arbetssituation kommer dessutom bidra till att 
bemanningsföretaget blir mer attraktivt, då de anställda är goda representanter och sprider 
ett gott rykte om bemanningsföretaget. Att organisatorisk identifiering både påverkar de 
anställdas välmående och bemanningsföretagets organisatoriska resultat gör den 
organisatoriska identifieringen i hög utsträckning eftersträvansvärt för 
bemanningsföretag. Som tidigare nämnt kännetecknas bemanningsbranschen av en hög 
personalomsättning, vilket är en stor kostnad för organisationer. Då organisatorisk 
identifiering ökar de anställdas välmående, minskar därmed deras benägenhet att lämna 
organisationen. Detta stärker ytterligare argumentet att organisatorisk identifiering i hög 
utsträckning är eftersträvansvärt för bemanningsföretag.  
 
För att främja de anställdas organisatoriska identifiering rekommenderas därmed 
bemanningsföretaget att utföra ett proaktivt ledarskap. Det proaktiva ledarskapet avser att 
förbättra konsultchefens relation med de anställda och öka förståelsen för deras 
välmående. Det proaktiva ledarskapet bör präglas av närvaro, distinkthet och 
engagemang. Detta innebär att konsultcheferna bör vara initiativtagande och upprätthålla 
en mer kontinuerlig kontakt och skapa goda relationer med de anställda. Dessutom bör 
bemanningsföretaget ha en gedigen introduktion för de nyanställda, för att minimera 
risken för otydligheter och frustation. Slutligen bör konsultcheferna satsa på att de 
anställda ska känna sig värdefulla. Detta genom att förse de anställda med kläder av bra 
kvalitet, samt med fortbildningar som ökar de anställdas kompetenser. Hur 
bemanningsföretagets ledare med ett proaktivt ledarskap kan påverka de anställdas 
organisatoriska identifiering, utgör arbetets rekommendationer till svenska 
bemanningsföretag.  
 
Avslutningsvis går det att konstatera att organisatorisk identifiering i hög utsträckning är 
eftersträvansvärt för bemanningsföretag och att bemanningsföretag kan påverka de 
anställdas organisatoriska identifiering med ett proaktivt ledarskap som präglas av 
närvaro, distinkthet och engagemang. 
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9. Arbetets bidrag 
I följande kapitel kommer arbetets teoretiska-, praktiska- och samhällsetiska bidrag att 
presenteras. 

9.1 Teoretiskt bidrag  
Tidigare forskning om organisatorisk identifiering för bemanningsföretag har främst 
utgått från de anställdas perspektiv. Organisatorisk identifiering från 
bemanningsföretagets perspektiv har därmed tidigare varit bristfällig. Detta arbete har 
därmed bidragit med en ökad förståelse för att organisatorisk identifiering i hög 
utsträckning är eftersträvansvärt för bemanningsföretag. Vidare har arbetet bidragit med 
ökade insikter i hur den organisatoriska identifieringen skiljer sig mellan traditionella 
organisationer och bemanningsföretag, där den organisatoriska identifieringen för 
bemanningsföretag främjas av ett proaktivt ledarskap och där de anställdas välmående 
även påverkas av gemenskapen på kundföretaget. Dessa teoretiska bidrag illustreras i det 
identifierade sambandet mellan det proaktiva ledarskapet och bemanningsföretagets 
organisatoriska resultat, via organisatoriska identifiering och välmående anställda.  

9.2 Praktiskt bidrag 
Arbetets praktiska bidrag är att påvisa att bemanningsföretag med ett proaktivt ledarskap 
kan främja de anställdas organisatoriska identifiering. För att hantera det delade 
ledarskapet och ledarskapet på distans bör det proaktiva ledarskapet präglas av närvaro, 
distinkthet och engagemang. Den organisatoriska identifieringen främjas därmed av att 
konsultchefen har en god relation och upprätthåller en kontinuerlig kontakt med de 
anställda. Vidare bör bemanningsföretaget tydliggöra konsultchefens roll i det delade 
ledarskapet. Slutligen främjas den organisatoriska identifieringen av att 
bemanningsföretaget satsar på de anställda och förser de med rätt förutsättningar som ett 
led i att få de anställda att känna sig värdefulla.  

9.3 Samhällsetiskt bidrag 
Arbetet visar att en anställning i ett bemanningsföretag kan vara påfrestande för de 
anställda. Den inhyrda personalen behandlas ofta sämre än de traditionellt anställda, 
vilket kan generera en känsla av utanförskap. Vidare visar arbetet att den inhyrda 
personalen får byta uppdrag ofta och kan betraktas som utbytbara. Det är tydligt att det 
finns en negativ inställning till bemanningsbranschen. Då bemanningsbranschen  ständigt 
växer och idag sysselsätter en stor del av Sveriges arbetskraft, är det av stor vikt att 
arbetssituationen för bemanningsföretagens anställda förbättras. Arbetet visar vidare att 
organisatorisk identifiering är eftersträvansvärt för bemanningsföretag, då detta medför 
att de anställda blir mer välmående och presterar bättre, vilket därmed påverkar 
bemanningsföretags organisatoriska resultat. En mer välmående arbetskraft skulle minska 
sjukskrivningarna och öka sysselsättningsgraden, vilket därmed även skulle gynna 
samhället. Att bemanningsföretags organisatoriska resultat skulle förbättras kommer även 
öka dess möjlighet att expandera och därmed erbjuda fler arbetstillfällen. Detta kommer 
därmed att minska arbetslösheten och gynna samhället ytterligare.  
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I den tidigare forskningen finns det dock författare som menar att organisatorisk 
identifiering inte enbart har positiva effekter för individer och organisationer. Detta med 
hänsyn till att en allt för stark organisatorisk identifiering kan medföra att de anställda 
beter sig oetiskt och skapar konflikter med andra grupper inom och utom organisationen. 
I bemanningsbranschen skulle detta troligtvis innebära att bemanningsföretagets anställda 
skulle skapa konflikter med kundföretagets arbetsgrupper. Detta skulle sannolikt påverka 
de anställdas välmående samt kundföretagets- och bemanningsföretagets resultat 
negativt. Därmed skulle detta leda till en motsatt effekt och förhindra 
bemanningsföretagens framtida expansion och möjlighet att erbjuda fler arbetstillfällen, 
vilket skulle missgynna samhället.  
 
Dock är det i detta arbete tydligt att organisatorisk identifiering är ett komplext och 
svåruppnått fenomen, vilket försvåras ytterligare i bemanningsbranschen då 
bemanningsföretagets anställda arbetar på en annan arbetsplats. Med hänsyn till detta tror 
vi att risken för att bemanningsföretagens anställda uppnår en för stark organisatorisk 
identifiering med bemanningsföretaget är liten. Vi tror därmed att det är större sannolikhet 
att de anställdas organisatoriska identifiering med bemanningsföretaget kommer att 
gynna samhället och att organisatorisk identifiering är eftersträvansvärt ur ett 
samhällsetiskt perspektiv. 
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10. Begränsningar och framtida forskning  
I följande kapitel kommer arbetets begränsningar att diskuteras. Därefter kommer 
rekommendationer inför framtida forskning att presenteras.  
 
Då detta arbete grundar sig i en kvalitativ fallstudie, ger arbetets resultat endast en 
indikation på hur verkligheten kan se ut. En begränsning med arbetet är att den insamlade 
empirin grundar sig på ett litet urval. Detta kan ha medfört att resultaten är aningen 
missvisande och inte helt generaliserbara, då bakomliggande faktorer som i detta arbete 
inte tagits med i beaktning kan ha påverkat resultaten.  
 
För att öka generaliserbarheten och överförbarheten av arbetet krävs därför ytterligare 
forskning inom området. Att arbetet endast grundar sig på ett bemanningsföretag, kan ha 
bidragit till missvisande resultat. För att säkerställa att arbetets resultat går att generalisera 
och överföra till andra bemanningsföretag i Sverige, bör därmed framtida forskning 
undersöka om resultaten kan bekräftas på andra bemanningsföretag. Framtida forskning 
bör även utföras på bemanningsföretag som är belägna på olika geografiska platser i 
Sverige, samt på bemanningsföretag av olika storlekar.  
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Appendix 1- Intervjuguide fokusgrupp konsultchefer 

Intervjufrågor Teorikoppling 

Bakgrund:  

Hur länge har ni arbetat i bemanningsbranschen? Ej kopplad 

Hur länge har ni arbetat som konsultchefer hos 
Adecco? 

Ej kopplad 

Hur många konsulter har varje konsultchef? Ej kopplad 

Vad skulle ni säga vore det optimala antalet 
anställda/konsultchef? 

Ej kopplad 

Hur många kundföretag har Adecco idag? Ej kopplad 

Hur många konsulter är anställda hos Adecco? Ej kopplad 

Adecco:  

Vilka faktorer anser ni är de viktigaste för att göra 
Adecco framgångsrik? 

Ej kopplad 

Vad skulle ni säga är konsultchefens viktigaste 
uppgifter? 

Ledarens betydelse 

Kundföretag:  

Hur ser er relation med cheferna hos kundföretaget 
ut? 

Delat ledarskap 

Hur upplever ni att det är att dela ledarskapet med 
cheferna hos kundföretaget? 

Delat ledarskap 

Konsulterna:  

Hur ser er relation med konsulterna ut? Ledarskap på distans 

Hur gör ni för att motivera konsulterna? Ledarens betydelse 

Vad gör ni för att konsulternas ska trivas med sin 
arbetssituation? 

Arbetstillfredsställelse 

Vad är er inställning till att konsulterna har 
arbetskläder med Adeccos logga?  

Tillhörighet 

Hur ser ni på frågan, huruvida de anställda ska 
känna sig som en del av Adecco eller 
kundföretagen? 

Tillhörighet 
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Appendix 2- Intervjuguide bemanningsföretagets anställda 
 

Intervjufrågor Teorikoppling 

Bakgrund:  

Kön Ej kopplad 

Ålder Ej kopplad 

Hur länge har du sammanlagt varit anställd hos Adecco? Ej kopplad 

Har du tidigare varit anställd av ett annat bemanningsföretag? Ej kopplad 

Var arbetar du idag? Ej kopplad 

Hur många konsulter från Adecco arbetar hos kundföretaget? Ej kopplad 

Hur länge har du arbetat på ditt nuvarande uppdrag? Ej kopplad 

Vilken sysselsättningsgrad har du på din anställning? Ej kopplad 

Hur kommer det sig att du sökte jobb hos Adecco? Ej kopplad 

 Arbetssituation:  

Hur upplever du att det är att arbeta som konsult i ett 
bemanningsföretag?                               

Arbetstillfredsställelse 

Vilka mål har du med ditt arbetsliv? Arbetstillfredsställelse 

Hur trivs du med din nuvarande arbetssituation? Arbetstillfredsställelse 

Vad motiverar dig till att göra ett bra arbete? Ledarens betydelse 

Vilka förutsättningar behöver du för att göra ett bra arbete? Ledarens betydelse 

Hur upplever du att det är att ha två chefer? Delat ledarskap 

 Relationen till kundföretaget:  

Hur ser din relation med dina kollegor hos kundföretaget ut? Tillhörighet 
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Upplever du några skillnader i hur cheferna på kundföretaget, 
behandlar dig och de som är anställda av kundföretaget? 

Arbetstillfredsställelse 

I vilken utsträckning deltar du på de aktiviteter som 
kundföretaget arrangerar? 

Tillhörighet 

Hur ser din relation med din arbetsledare/chef hos 
kundföretaget ut? 

Delat ledarskap 

 Relationen till Adecco:  

Vilka förväntningar uppfattar du att Adecco har på dig? Tillhörighet 

Hur ser din relation med de andra konsulterna som arbetar hos 
kundföretaget ut? 

Tillhörighet 

Hur ser din relation med din konsultchef ut? Ledarskap på distans 

Vid vilka situationer tar du själv kontakt med din konsultchef? Ledarskap på distans 

I vilken utsträckning deltar du i de aktiviteter som Adecco 
arrangerar? 

Tillhörighet 

Vad är din inställning till att använda arbetskläder med Adeccos 
logga? 

Tillhörighet 

Känner du dig som en del av Adecco eller kundföretaget? Tillhörighet 

Avslutning:  

Skulle du rekommendera någon av dina vänner att arbeta som 
konsult i ett bemanningsföretag? 

Ej kopplad 

Är det något du vill tillägga eller har du några övriga frågor? Ej kopplad 
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Appendix 3- Informationsbrev bemanningsföretagets anställda  
 
Hej, 
Vi har två medarbetare på Adecco som studerar till civilekonomer på universitetet och 
de ska genomföra intervjuer till sitt examensarbete. Nu behöver de hjälp från er 
konsulter! 
 
Undersökningen är om hur det är att arbeta som konsult för ett bemanningsföretag. De 
kommer att genomföra intervjuer som kommer ta cirka 30-40 minuter och genomföras 
enskilt. Svaren kommer att behandlas anonymt. Intervjuerna kommer att ske under 
vecka 12 och 13. De kommer att ringa till några utvalda konsulter under denna och 
nästa vecka för att fråga om vi kan boka in en tid för intervju.  
 
Det är självklart frivilligt och som tack för detta får ni 2 biobiljetter, samt fika under 
intervjun. 
 
Vänliga hälsningar Adecco 
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Appendix 4- Informationsbrev intervjupersonerna 
 
Hej x! 
 
Detta e-mail innehåller all information du behöver innan din intervju med oss nästa vecka. 
Intervjun kommer att genomföras i byggnaden Universum på universitetet som ligger på Johan 
Bures väg. Nedan bifogas en karta där du tydligt kan se vart byggnaden ligger, samt vart 
närmaste parkering finns. Vi har ordnat ett parkeringskort som gör att du får parkera gratis. 
Behöver du behöver låna detta, svara gärna på detta mail, då vi behöver komma ut och ge dig 
detta innan intervjun.  
 
Intervjun kommer att vara anonym samt hanteras konfidentiellt. För att förenkla vår bearbetning 
av intervjun kommer den att spelas in. Du behöver inte förbereda dig eller ta med något till 
intervjun. Som tidigare nämnt kommer vi att bjuda på fika under intervjun, samt ge dig två 
biobiljetter som tack för att du ställer upp och hjälper oss.  
 
Tid för din intervju är x/x kl. xx:xx Vi kommer att möta upp dig i Universums entré.  
 
Vi kommer att skicka en påminnelse via sms dagen innan. Har du några frågor eller funderingar 
är det bara att mejla oss, eller ringa oss på xxx-xxxxxxx. 
 
Tusen tack för att du ställer upp på en intervju och möjliggör att vi kan färdigställa vårt 
examensarbete. Vi ses nästa vecka!  
 
Med vänliga hälsningar 
Josefine Edvardson och Fanny Söderberg 
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