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ABSTRAKT 

Titel: Ledarskap och motivation inom bemanningsbranschen - Konsultchefers uppfattning av 

motivationsbehovet hos konsulter 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Christoffer Rönnqvist och Alice Schmuck 

Handledare: Maria Fregidou Malama 

Datum: 2012-06-14 

Syfte: Genom att vara anställd hos bemanningsföretag befinner man sig i en trepartsrelation 

som består av en själv, konsultchefen och kundföretaget. Detta innebär att konsultchefer kan 

ha det svårt att motivera sina konsulter, eftersom de utför sitt arbete på olika platser. Syftet 

med detta arbete är att identifiera och analysera konsultchefers uppfattning av 

motivationsbehovet hos sina anställda i bemanningsföretag. Två forskningsfrågor har 

undersökts:  

Forskningsfråga #1: Hur uppfattar konsultchefer vikten av inre motivation hos konsulter inom 

bemanningsbranschen? 

Forskningsfråga #2: Vilka verktyg använder sig konsultchefer av för att motivera sina 

konsulter? 

Metod: Vi genomförde intervjuer med öppna svarsalternativ som kvalitativ metod med en 

induktiv utgångspunkt för att uppfylla syftet. Efter att empirisk data samlats in, transkriberats 

och kategoriserats. Empirin redovisades i de identifierade temana: yttre motivation, inre 

motivation, feedback, leda på distans och gemensamma aktiviteter. 

Resultat & slutsats: Konsultchefer inser vikten av inre motivation samtidigt som de ser 

svårigheten att kunna påverka den. De försöker påverka konsulternas inre motivation genom 

yttre motivationsfaktorer som personliga möten, gemensamma aktiviteter, materiella 

belöningar och informativa belöningar i form av feedback. 

Förslag till fortsattforskning: Vi valde att begränsa oss till att undersöka ledarskapets 

perspektiv i auktoriserade bemanningsföretag med kontor i Uppsala. För att få klarhet i vad 

som motiverar konsulterna föreslår vi att undersöka både ledarskapets och de anställdas 

perspektiv. Forskningsområdet kan utökas och frågan kan undersökas om förbättrad feedback 

leder till bättre resultat för konsulterna. 

Uppsatsens bidrag: Arbetet sammanfattar viktiga teorier och framför vikten av inre 

motivation. Det kan vara till nytta till blivande konsulter för att förstå vikten av deras egna 

inre motivation och drivkraft. Dessutom ger vi en empirisk definition av konsultmässighet 

vilket underlättar för samhället att förstå vad som krävs av en konsult. 

Nyckelord: Yttre motivation, Inre motivation, Ledarskap, Feedback, Organizational Behavior 

Management, Bemanningsföretag. 
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ABSTRACT 

Title: Leadership and motivation within Swedish staffing agencies - consultant managers’ 

perception of the motivational needs of consultants 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Christoffer Rönnqvist and Alice Schmuck 

Supervisor: Maria Fregidou Malama 

Date: 2012-06-14 

Aim: Being employed by a staffing agency involves a trilateral relationship, consisting of one 

self, the consultant manager and the client company. Hence, it can be difficult for the 

consultant manager to motivate its consultants as they conduct their work in different places. 

Aim of this research paper is to identify and analyze the consultant manager’s perception of 

motivational needs of their consultants. Two research questions were investigated: 

Research Question #1: How does the consultant manager perceive the importance of internal 

motivation of consultants within the staffing industry? 

Research Question #2: What tools does consultant managers make use of to motivate their 

consultants? 

Method: Open-ended interviews as a qualitative method with an inductive basis were carried 

out for meeting the aim of this paper. The analysis of data followed Bruce L. Berg’s model 

and the empirical data is reported in the identified themes. 

Result & Conclusions: Consulting managers recognize the importance of intrinsic 

motivation and at the same time see the difficulty to affect it. They are thus seeking to 

influence consultants’ intrinsic motivation by external motivation factors. 

Suggestions for future research: This research paper is limited to investigate the leadership 

perspective of authorized staffing agencies with offices in Uppsala. In order to clarify factors 

that motivate consultants, we propose to investigate both the leadership and employees 

perspective. The research can be extended and the question if improved feedback leads to 

better results for the consultants can be investigated. 

Contribution of the thesis: Key theories concerning motivation are summarized and the 

importance of internal motivation is emphasized. This study may help prospective consultants 

to understand the importance of their own intrinsic motivation and drive. 

Key words: External motivation, internal motivation, leadership, feedback, organizational 

behavior management, staffing agency. 
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1. INLEDNING 

Inledningen ger en översikt över problemets bakgrund och ursprung samt ger en översikt över 

personaluthyrningens aktörer för att få en bild av bemanningsbranschen. Därefter presenteras 

problemformulering samt syfte och avgränsningarna. Kapitlet avslutas med en disposition av arbetet. 

 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 

Under 1900-talet har den svenska arbetsmarknaden genomgått flera stora förändringar. 

Sveriges arbetsmarknad var till störst del under århundradets början sysselsatt inom industri- 

och jordbrukssektorn (SOU, 2011:5). Med tiden genomgick den svenska ekonomin en 

strukturomvandling och resurser flyttades från en sektor till en annan med högre produktivitet 

Under 1970- och 1980-talen var överflyttningsvinsterna positiva, det vill säga arbetskraften 

flyttades till mer produktiva sektorer (Aronsson, 1994, s.13). Samtidigt som antalet anställda 

minskade inom industri- och jordbrukssektorn ökade den istället inom den privata 

tjänstesektorn under 80-talet och framåt (SOU, 2011:5). I samma skede ökade också kraven 

på arbetstagarens flexibilitet, det vill säga anpassningsförmåga, från arbetsgivaren. Eftersom 

arbetsmarknaden kom att förändras samtidigt som efterfrågan av arbetskraft ökade inom den 

privata tjänstesektorn uppstod nya krav på anställningsformer som var anpassade till 

arbetsmarknadens krav. Under 1990-talet skedde därför förändringar inom 

anställningsformer, arbetstider och arbetsvillkor för arbetstagarna (SOU, 2011:5). 

Flexibilitet antas vara en viktig faktor som bidrar till ekonomisk utveckling och tillväxt. 

Därför präglas dagens företag av att förändras för att kunna möta konkurrensen på den globala 

marknaden. Det är idag vanligt att företag väljer att arbeta med en liten fast personalstyrka 

och anlitar tillfälligt anställda vid behov (SOU, 2011:5). Detta stöds även av Atkinsons (1984) 

teori om det flexibla företaget där han delar in arbetskraften i en inre kärna av personal samt 

ett yttre område av personal. Den inre kärnan består av personal som är tillsvidareanställd och 

har en bred kompetens som kan anpassa sitt arbete efter produktionens villkor medan det yttre 

området består av arbetskraft som har osäkra anställningar som med enkelhet kan bytas ut när 

så krävs. I och med detta har en marknad vuxit fram för uthyrning av arbetskraft vilka kan 

utföra arbete under en viss bestämd tid hos ett inhyrande företag (SOU, 2011:5). 

“Bemanningsföretag agerar som förmedlare mellan företag som är användare av deras 
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tjänster och de anställda” (Olofsdotter, 2008) och är därför viktiga på dagens arbetsmarknad 

då de kan tillgodose inhyrande företags behov av tillfällig arbetskraft. Med nya 

anställningsformer uppstår också nya problem som måste lösas där forskning saknas. 

 

1.2 DEFINITION AV AKTÖRER I PERSONALUTHYRNINGEN 

Inom personaluthyrningen finns det minst 4 aktörer som är viktiga att förklara för att få en 

fullgod bild av bemanningsbranschen. I följande beskrivs de aktörer, nämligen 

bemanningsföretag, konsultchefer som jobbar för bemanningsföretaget och har 

personalansvar för konsulter, och kundföretag som är bemanningsföretagets kunder. 

 

1.2.1 BEMANNINGSFÖRETAG 

Bemanningsföretag är huvudaktören i personaluthyrningen. Deras huvuduppgift är att placera 

rätt person på rätt plats. Enligt Bergström och Storrie (2003) kan bemanningsföretag 

definieras som: 

“intermediary in the labour market that provides both the individual and the 

user with the services of matching supply and demand of labour and risk 

diversification” (Bergström & Storrie, 2003, s.9). 

Detta betyder att bemanningsföretag agerar som förmedlare mellan deras egna anställda och 

kundföretag (Olofsdotter, 2008). På grund av detta skapas en trepartsrelation (se Figur 1) 

mellan bemanningsföretag, kundföretag och bemanningsföretagets anställda. (Bergström & 

Storrie, 2003; Olofsdotter, 2008). Bemanningsföretaget är då ansvarigt för att hitta rätt -

personal för kundföretagens behov. Dessutom fördelas ansvar och risker mellan alla parter i 

relationen (Bergström & Storrie, 2003; Olofsdotter, 2008). 
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Figur 1: Trepartsrelationen 

 

Källa: Översatt och omarbetad efter Bergström och Storrie (2003, s.9) 

 

1.2.2 KONSULTCHEFER  

Som konsultchef betecknas den chef som en konsult har hos bemanningsföretaget. 

Konsultchefer har samma ansvar och uppgifter som chefer ifrån andra företag. Framförallt har 

de det “direkta personalansvaret” (Olofsdotter, 2008) för konsulter och ansvarar direkt för 

konsulters lönediskussioner, medarbetarsamtal, semesterhantering och liknande 

arbetsuppgifter (Olofsdotter, 2008). De “planerar och organiserar för att ett visst arbete ska 

utföras, men till skillnad från dessa (andra “vanliga”) chefer kan de inte påverka arbetets 

utförande” (Olofsdotter, 2008, s.14). Eftersom konsultchefer saknar möjligheten att direkt 

kunna påverka det dagliga arbete som utförs hos kundföretag blir det svårt att avgöra om 

konsulternas prestation är bra eller dålig. En stor del av deras arbete består därför av en 

ständig kontakt med konsulter och kundföretag. (Olofsdotter, 2008) Samtidigt är 

konsultchefer en representant för bemanningsföretaget till kundföretag och agerar egentligen 

som förmedlaren i trepartsrelationen som nämndes tidigare. 

  

1.2.3 KONSULTER 

Det finns olika beteckningar för anställda i bemanningsföretag som hyrs ut till kundföretag. 

Bland annat benämnas denna personalgrupp i litteraturen som utemedarbetare, utepersonal 

eller uthyrda medarbetare. Vi valde att följa Garstens och Olofsdotters exempel och använder 

begreppet “konsult” för att beskriva den uthyrda personalen. (Olofsdotter, 2008) 

Konsulter är anställda av bemanningsföretaget och skickas ut till olika kundföretag för olika 

uppdrag, vilka kan variera både i innehåll och längd (Olofsdotter, 2008). Som konsult 
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befinner man sig i en tid präglad av osäkerhet, utbytbarhet, instabilitet och utsatthet 

(Olofsdotter, 2008) där den enda kontakten konsulten har med bemanningsföretaget sker via 

konsultchefen (Olofsdotter, 2008). 

Konsulter rapporterar till sina konsultchefer gällande allmänna personalfrågor, till exempel 

tidsrapportering, lönespecifikationer och semesterhantering. Arbetsuppgiftsrelaterade ärenden 

tar de upp direkt med kontaktpersonen hos kundföretaget. (Torka, 2011; Olofsdotter, 2008) 

 

1.2.4 KUNDFÖRETAG 

Kundföretag är den tredje aktören inom trepartsrelationen. De är bemanningsföretagets 

kunder som hyr in extra personal för ett visst uppdrag under en viss tid. Genom att hyra in 

personal slipper kundföretaget det administrativa arbetet för personalen. 

Enligt Bergström och Storrie (2003) och Walter (2005) betyder inhyrning av personal att 

ledarskapets arbetsuppgifter och ansvarsområden för konsulten delas mellan chefer inom både 

bemanningsföretaget och kundföretaget. Kundföretaget tar således hand om uppgiftsrelaterade 

ämnen och bemanningsföretaget den administrativa delen av ledarskapet (Olofsdotter, 2008). 

Den interorganisatoriska relationen mellan bemanningsföretag, kundföretag och konsulter kan 

illustreras genom följande bild:  

Figur 2: Interorganisatoriska relationer mellan bemanningsföretag och kundföretagens chefer och anställda 

 

Källa: Olofsdotter (2008, s.11) 

Förklaring: Olofsdotter betecknar konsultchefer som “bemanningsansvariga chefer” vilket förkortas med “BA” 
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1.3 PROBLEMFORMULERING 

En svårighet som uppstår vid personaluthyrning är att organisering blir en mer komplicerad 

process än vid vanliga företagsformer. Vid personaluthyrning ska aktörer från skilda 

organisationer, med varierande positioner inom organisationerna samarbeta och jobba mot 

samma mål. I denna typ av verksamhet, där chefer och anställda ska arbeta tillsammans över 

organisatoriska gränser, kan gränserna således suddas ut och dilemmat kan uppstå om vart 

den ena organisationen börjar och den andra slutar. Enskilda medarbetare blir följaktligen 

tvungna att skapa olika metoder för att samarbeta mellan organisationerna. (Olofsdotter, 

2008) Bemanningsföretagen måste därför finna rätt verktyg för att skapa en dynamisk och 

vinstdrivande verksamhet där alla parter gynnas positivt. 

 Eftersom bemanningsföretag bygger deras organisation på deras anställdas kompetens och 

prestation hos andra företag spelar motivation en viktig roll. Chefer behöver motivera sina 

anställda att jobba hos olika företag, med olika tidspann och olika arbetsuppgifter 

(Olofsdotter, 2008). Anställdas prestation reflekterar bemanningsföretagets rykte och detta 

kan ha en koppling till förekomsten av nya uppdrag. Är kundföretaget nöjd med konsulten 

antar vi att sannolikheten ökar till återbokning av denne. Konsultens prestation kan då 

påverka företagets rykte och framtida bokningar av konsulter från bemanningsföretaget. Goda 

kundrelationer är viktiga eftersom det råder hård konkurrens på arbetsmarknaden bland 

bemanningsföretagen (Olofsdotter, 2008). Detta gör det viktigt att konsultchefer kan motivera 

sina konsulter. Eftersom det finns olika teorier som berör motivation och ledarskap har chefer 

ett brett spektrum de kan välja bland. Problemet är då att hitta rätt motivation och rätt 

ledningsstil för att kunna garantera att kunderna är nöjda med deras konsulter (Ekstedt & 

Wolvén, 2004, s.194ff). Inom trepartsrelationen (Figur 1) kan det uppstå motivationsproblem 

och förvirring om vem det egentligen är som ska/kan motivera konsulterna till att prestera? 

Som konsultchef har man en begränsad närvaro ute på plats och saknar möjligheten att direkt 

kunna påverka det dagliga arbetet (Olofsdotter, 2008). För kundföretagen är det också svårt 

att motivera inhyrd personal eftersom de inte kan kompenseras via olika yttre faktorer såsom 

höjd lön, förmåner eller befordringar (Feldman, Doerpinghaus & Turnlez, 1994; Rubery m.fl., 

2003: båda ur Olofsdotter, 2008). Det är till synes en komplex uppgift för bemanningsföretag 

att påverka och förändra anställdas motivation men ett lyckat koncept kan leda till 

återbokningar och ökad vinst för företaget. 
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Det finns redan tidigare forskning som har undersökt bland annat organisationstillhörighet, 

flexibilitet och även ledarskapet i bemanningsföretag, (Olofsdotter, 2008; Alewell, 2011; 

Torka, 2011; Bergström, 1998; Bergström & Storrie, 2003; Walter, 2005) men däremot 

saknas det fortfarande kunskap om de speciella aspekterna ledarskapet hos bemanningsföretag 

har gällande motivationsbehovet av anställda. Med hänsyn till att det blir allt vanligare att 

vara anställd hos ett bemanningsföretag och eftersom det finns en trepartsrelation inom 

bemanningsföretag (konsult – konsultchef – chef på kundföretag), anser vi att der blir viktigt 

att förstå hur konsultchefer kan motivera sina anställda med bästa möjliga effekt. På grund av 

denna trepartsrelation borde konsultchefer vara medvetna om att det inte går att påverka alla 

faktorer som motiverar. Frågan är då hur konsultchefen uppfattar de anställdas behov samt 

hur de motiverar sina anställda till att prestera inom denna nya anställningsform? Med vårt 

arbete avser vi att fylla denna kunskapslucka. 

 

1.4 SYFTE 

Syfte med detta arbete är att identifiera och analysera konsultchefers uppfattning av 

motivationsbehovet hos sina anställda i bemanningsföretag. 

Följande forskningsfrågor undersöks: 

Forskningsfråga #1: Hur uppfattar konsultchefer vikten av inre motivation hos 

konsulter inom bemanningsbranschen? 

Forskningsfråga #2: Vilka verktyg använder sig konsultchefer av för att motivera sina 

konsulter? 

 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

De flesta bemanningsföretagen har kontor över hela Sverige. Därför valdes ett lokalt 

perspektiv och undersökningen fokuserades på marknaden i Uppsala. För att garantera hög 

trovärdighet för vår studie begränsar vi oss till bemanningsföretag som är auktoriserade av 

Almega bemanningsföretagen, vilket jobbar med att “säkerställa seriösa bemanningsföretag 

som uppfyller höga krav på affärsmässighet och därigenom gör bemanningsbranschen 

tryggare.” (Bemanningsföretagen, 2012) Enligt Olofsdotter (2008) arbetar 

bemanningsföretag med uthyrning av personal till andra företag, såväl som att rekrytera 

personal för andra företag. Vi avgränsar oss till bara en del av bemanningsföretagets 
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sysselsättning, nämligen uthyrning av personal. Dessutom avgränsar vi oss till att endast 

undersöka ledarskapsperspektivet. 

 

1.6 DISPOSITION 

Kapitel 1 - Inledning börjar med att ge en översikt över problembakgrunden för att förklara 

arbetets aktualitet. För att få en fullgod bild av bemanningsbranschen presenteras 

personaluthyrningens aktörer, nämligen bemanningsföretag, konsultchefer, konsulter och 

kundföretag. För att förtydliga arbetets betydelse i detta ämne fortsätter inledningskapitlet 

med att presentera arbetets problemformulering, syfte och avgränsning. 

Kapitel 2 - Teori presenterar tidigare forskning kring motivation och ledarskap vilket delas in 

i yttre motivation, inre motivation och ledarskapets motivationshantering där vikten av 

feedback förs fram och OBM (Organisational Behaviour Management) presenteras. Kapitlet 

avslutas med en reflektion över teorin. 

Kapitel 3 - Metod redogör för arbetets vetenskapliga tillvägagångssätt. Det valdes att göra en 

kvalitativ studie med en induktiv utgångspunkt, vilket betyder att teorier utvecklades utifrån 

empirin. Insamling av data skedde genom kvalitativa intervjuer och för att analysera data 

valde vi att följa Bruce L. Bergs modell för att analysera kvalitativt datamaterial. Arbetets 

validitet och reliabilitet analyseras och kritik mot använda källor presenteras. 

Kapitel 4 - Empiri presenterar insamlad primärdata ifrån kvalitativa intervjuer med 

konsultchefer. Kapitlet börjar med att ge en översikt över de intervjuade konsultcheferna. 

Därpå redogörs deras tankar och åsikter kring yttre och inre motivation och ledarskapets 

motivationshantering. Kapitlets indelning följer samma struktur som i Kapitel 2 - Teori. 

Kapitel 5 - Analys diskuterar och analyserar empirin med hjälp av tidigare presenterad teori. 

Identifierade mönster i empirin värderas i ljuset av befintlig forskning och teorier. Samma 

indelning som i teorin och empirin används och en avslutande diskussion sammanfattar 

analysen. 

Kapitel 6 - Slutsatser presenteras med fokus på syftet. De i början presenterade 

forskningsfrågor besvaras och en reflektion över arbetet ges. Förslag till fortsatt forskning 

presenteras och arbetets bidrag redogörs.  
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2. TEORI 

Teoridelen redogör för existerande forskning kring motivation och ledarskap. Olika teorier 

presenteras och diskuteras. Första stycket presenterar teorier kring yttre motivation. Därpå följer 

teorier om inre motivation där vikten framförs. Avslutningsvis presenteras ledarskapsteorier som 

bygger både på yttre och inre motivation. 

 

Motivation är ett komplext begrepp. Att analysera vad människan drivs och motiveras av har 

legat till grund för många vetenskapliga undersökningar. Om man betraktar forskningen som 

genomförts under 1900-talet och de teorier som kom fram ur detta finns det många åsikter om 

vad som motiverar en till att jobba. Det är viktigt att betrakta motivation ur två övergripande 

synvinklar – dels inre motivation som människan själv har och den yttre motivation, 

motivation som kommer utifrån. Eftersom det finns en trepartsrelation (Figur 1) inom 

bemanningsföretag (konsult – konsultchef – chef på kundföretag), blir det viktigt att förstå hur 

man kan motivera sina anställda med hänsyn till att man inte kan påverka alla faktorer som 

motiverar. För att kunna undersöka olika ledarskapsstilar hos bemanningsföretag är det därför 

viktigt att först förstå varifrån motivation kommer. Nedan redogör vi för både yttre och inre 

motivation med hjälp av redan existerande teorier. Dessutom presenterar vi ledarskapsteorier 

som bygger både på inre och yttre motivation. 

 

2.1 YTTRE MOTIVATION 

Frederick W. Taylor (1911) presenterade i sin Scientific Management Theory att finansiell 

ersättning i form av lön kan vara en faktor som motiverar anställda. Ett annat välkänt namn är 

Abraham Maslow som tog det ett steg längre när han identifierade 5 uppsättningar av mål 

som han kallar för “basic needs” (Maslow, 1943). De 5 grundläggande behoven (kroppsliga, 

trygghet, gemenskap och tillgivenhet, uppskattning och självförverkligande) står i en relation 

med varandra och befinner sig i en hierarkisk ordning (se bild 3). Enligt Maslow var de mest 

basala behoven fysiologiska och först när de är tillfredsställda kan högre behov bli angelägna 

att tillfredsställas. (Maslow, 1943; COB, 2010, s. 406). 
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Figur 3: Maslow’s behovshierarki 

  

Källa: Översatt och omarbetad efter COB (2010, s.406) 

Ett annat återkommande namn inom motivationspsykologin är Victor Vroom och hans 

Expectancy Theory. Enligt Vrooms förväntansteori kommer de anställda vara motiverade att 

anstränga sig när de tror att ansträngningen kommer att leda till en bra prestationsbedömning; 

att en bra prestationsbedömning kommer att leda till organisatoriska belöningar såsom 

bonusar, löneökningar eller befordringar; och att belöningen kommer att uppfylla de 

anställdas personliga mål (Vroom, 1995, s.17-20; COB, 2010, s.427). 

Vrooms teori fokuserar därför på tre olika relationer (Vroom, 1995, s.17ff; COB, 2010, s.427) 

1. Expectancy: Ansträngning - Prestation (A --> P) relationen. Den förväntade tron 

om att en ansträngning (A) kommer att resultera i uppnådda prestationsmål (P). 

 

2. Instrumentality: Prestation - Belöning relationen. Anger vilken grad individens tro 

om att den kommer att få en belöning om de förväntade prestationsmålen uppfylls. 

 

3. Valence: Belöning - Personliga mål relationen. Anger till vilken grad belöningar 

tillfredsställer individens personliga mål eller behov samt hur attraktiva de 

potentiella belöningarna är för individen. 
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Figur 4: Vrooms tre relationer 

 

Källa: Översatt och omarbetad efter COB (2010, s.427) 

Vrooms teori identifierar att olika individer värderar olika saker och har därmed olika 

motiverande behov (Torrington, Hall & Taylor, 2008, s.263; Vroom, 1995, s.23-31). Teorin 

hjälper också till att förklara varför många arbetare inte är motiverade till att prestera mer än 

det nödvändigaste (Kroth, 2007; COB, 2010, s.427).  

 

2.2 INRE MOTIVATION 

Det finns många teorier som förklarar vilka faktorer som motiverar människor. Maslow och 

Vroom lyckades att identifiera några faktorer. Frederick Herzberg (1987) utgick från att inre 

motivation är det som driver en människa till framgång. Han menade också att yttre 

motivation kan hjälpa till att förstärka en individs inre motivation men att det inte är lika bra 

som inre motivation. 

“I can charge a person’s battery, and then recharge it, and recharge it 

again. But it is only when one has a generator of one’s own that we can talk 

about motivation. One then needs no outside stimulation. One wants to do 

it.” (Herzberg, 1987, s.110) 

Enligt Torrington, Hall och Taylor (2008, s.263f) kan man manipulera den individuella 

motivationen till en viss nivå. Utöver det är det upp till individen själv att motivera sig. Yttre 

motivation, den motivation som kommer från andra källor än inifrån, är ett sätt att manipulera 

inre motivation. 

Herzberg (1987) kom fram till att motivation består av två icke-relaterade dimensioner: 

Hygienfaktorer som är jobbrelaterad och kan förhindra otillfredsställdhet men som inte 
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uppmuntrar anställdas utveckling och tillväxt; och Motivationsfaktorer som också är 

jobbrelaterade men uppmuntrar anställdas tillväxt och utveckling. De först nämnda, 

hygienfaktorer, är faktorer som bidrar till yttre motivation, medan de andra, 

motivationsfaktorer, kommer inifrån och är därför indikator för inre motivation. 

Enligt McGregor (1960) finns det två typer av anställda: Teori X och Teori Y. De som utgör 

”Teori X” är i sin natur lata och har en medfödd olust till att arbeta och kommer därför 

undvika att jobba om de kan. De som utgör “Teori Y” är ambitiösa, självmotiverade och 

utövar självbehärskning. Inom Teori Y gillar människan arbete och ser det som en källa till 

tillfredsställelse. McGregor lyfter fram självstyrning och självbehärskning som viktiga 

moment (McGregor, 1960, s.47f). Eget engagemang till olika mål leder till en sorts belöning i 

anslutning till att uppsatta mål uppnås. Det är således väldigt betydelsefullt med ett 

tillfredsställt ego och självförverkligandebehov hos de anställda för att ansträngning ska ge 

avkastning i form av uppnådda organisatoriska mål. Inom Teori Y uppstår dessutom en 

positiv syn på arbete. (McGregor, 1960, s.47f) 

 

2.3 LEDARSKAPETS MOTIVATIONSHANTERING 

”Ledarskap är den process genom vilken en person i en organisation eller 

grupp influerar andra i organisationen/gruppen att nå för 

organisationen/gruppen uppställda mål.” (Bruzelius & Skärvard, 2000, 

s.330) 

Förenklat handlar ledarskap således om att få saker och ting utförda av andra frivilligt för att 

uppnå vissa mål. Denna påverkansprocess ska vara frivillig, för om den sker med tvång 

handlar det inte om ledarskap längre, och helst engagera individen till att uppnå målen. 

(Bruzelius & Skärvard, 2000, s.330) Författarna Jacobsen & Thorsvik (2008, s.451) utgår från 

att ”ledarskap är ett speciellt beteende som människor utövar i avsikt att påverka andras 

tänkande.” Vidare menar författarna att ledning normalt sett inom en organisation är att få 

andra att nå uppsatta mål, motivera till bättre prestation och få dem att trivas i arbetet. 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008, s.452) 

Att vara ledare betyder inte alltid att man är en ledare, i teorin finns flera olika definitioner om 

vad en ledare är. Bruzelius & Skärvard skiljer på formellt- och icke formellt ledarskap, 

Jacobsen & Thorsvik (2008, s.452) skiljer mellan ledarskap och administration och McGregor 
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(1960, s.179-188) skiljer på samma sätt mellan leadership och management. Ledarskap delas 

till synes in i två olika delar. Dels i en icke-formell ledare som träder fram genom en slags 

relation med gruppen, där den som har störst inflytande intar rollen som ledare för gruppen 

oavsett om den är formellt utsedd eller inte (Jacobsen & Thorsvik, 2008; Bruzelius & 

Skärvard, 2000; McGregor, 1960). Och dels den formella ledaren som en person som 

tilldelats rollen formellt, det vill säga har valts till chef eller ledare för gruppen som lägger 

fokus på produktion och att verksamheten löser problem på ett effektivt sätt (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008; Bruzelius & Skärvard, 2000; McGregor, 1960). 

 

2.3.1 FEEDBACK 

”Ledarskap innebär att ha inflytande och kunna påverka” (Bruzelius & 

Skärvard, 2000, s.331) 

Denna makt som ledaren har måste dock hanteras med omsorg menar Bruzelius och Skärvard 

(2000, s.330). Författarna Boëthius och Ehdin (2010) visar genom ett flertal exempel att varje 

medarbetare själv måste finna sin inre motivation för att känna sig motiverade till att prestera 

i arbetet. De menar vidare att yttre motivation i form av olika belöningar urholkar 

organisationen eftersom belöningarna förväntas öka med tiden till den dag det inte går att 

tillfredsställa dem längre (Boëthius & Ehdin, 2010, s.39). Det finns dock de som anser 

annorlunda, att yttre motivationsfaktorer såsom informativa belöningar (exempelvis feedback 

och erkännande) inte nödvändigtvis behöver underminera inre motivation utan istället skapar 

en synergieffekt och kan öka vissa aspekter hos prestationen (Amabile, 1997, s.45). Detta 

stöds även av författarna König (2007, s.8f) och Nilsson (2004, s.40f) som båda talar om 

styrkan av att ge feedback och dess positiva effekter. Enligt Andersson och Klintrot (2009, 

s.189f) brukar effektiv feedback karaktäriseras av följande faktorer: 

Ärlig – Försök till beröm i syfte att påverka beteende som inte är ärligt och uppriktigt 

märks. 

Positiv – Positiv feedback är effektivast. 

Förståelig – Medarbetaren måste se och förstå kopplingen mellan beteende och feedback. 

Specifik – Feedback måste vara tydligt kopplad till ett specifikt beteende. 

Omedelbar (nära) – Effekten av feedback är direkt kopplad till tiden mellan beteendet 

och när feedback ges. 
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Individualiserad – Bra feedback rör ett specifikt beteende hos en viss individ. 

Påverkbar – Feedback på ett beteende som inte individen kan påverka är bortkastad. 

Grafisk – Diagram där utvecklingen av ett resultat eller ett beteende över tiden har visat 

sig vara mer effektivt än bara muntlig feedback. 

Om vi tittar historiskt sett så finns det mängder av böcker och artiklar som handlar om 

feedback, både för sig själv eller i kombination med andra oberoende variabler, och hur det i 

stor omfattning använts för att förbättra en mängd olika organisatoriska prestationer (Kang, 

Oah & Dickinson, 2003). Varför just feedback blivit så populärt beror troligtvis på funktioner 

som enkelhet, låga kostnader och flexibilitet (Prue & Fairbank, 1981; ur Kang, Oah & 

Dickinson, 2003). Kang, Oah och Dickinson (2003) visar med sin studie att deltagare som 

fick feedback ofta var mer effektiva i sitt arbete än de som gavs feedback mer sällan. 

 

2.3.2 OBM - LEDARSKAPETS PSYKOLOGI 

Ledarskap handlar om att nå verksamhetens eftersträvade resultat. Detta resultat skapas 

genom de unika beteenden verksamhetens enskilda medarbetare har. OBM, står för 

Organizational Behavior Management, är en modell som förklarar vad det är som styr ett visst 

beteende. OBM tillhandahåller verktyg som kan påverka verksamhetens resultat genom olika 

beteenden.  (Andersson & Klintrot, 2009, s.64) Författarna framhäver att det är beteendet som 

leder till resultat.  

I praktiken fokuserar man på att få bort felaktigt beteende men enligt författarna skulle fokus 

ligga på de beteenden man vill se mer av. Fokus på önskade beteenden kommer således att 

leda till mindre oönskat beteende. (Andersson & Klintrot, 2009, s.22f) 

För att kunna påverka en persons beteende är det viktigt att förstå vad det är som styr det. 

Enligt Andersson och Klintrot (2009) finns det i grunden två typer av konsekvenser som är 

styrande: förstärkare och försvagare. Förstärkare är saker som driver ett beteende och 

försvagare reducerar beteendet. Nackdelen med försvagande konsekvenser är att de endast 

fungerar när det finns någon närvarande, exempelvis en chef, som kan dela ut dem. 

Förstärkande konsekvenser är lättare att bli internaliserade
1
 och påverkar oss således starkare 

än försvagande. Författarna anser därför att beröm är den mest effektiva konsekvensen och 

det mest effektiva verktyget för att påverka beteende. (Andersson & Klintrot, 2009, s.28f) 

                                                 
1
 beskriver hur samhällsnormer och värderingar införlivas med individen under uppfostran och blir en del av 

individen själv. (Nationalencyklopedin, 2012-05-09) 



 

14 

 

Vad som anses vara förstärkare eller försvagare är dock individuellt. Det är unikt för varje 

medarbetare och dessutom situationsanpassat (Andersson & Klintrot, 2009, s.94). Författarna 

Andersson och Klintrot (2009, s.117) förklarar vikten av att förstärkningen ska vara 

individuellt utformad och att den får störst effekt om belöningen är individanpassad. ”Ett av 

de mest effektiva verktyg för ledarskapet är att lära känna varje medarbetare och varje unik 

individs förstärkare” (Andersson & Klintrot, 2009, s.36f).  

Även om alla individer är unika finns det en belöning som de allra flesta människor vill ha, att 

bli sedd. Detta kan innebära en blick, ett leende eller att ge en berömmande kommentar när en 

individ har gjort något bra, vilket kan ändra ett beteende hos individen. Författarna Andersson 

och Klintrot (2009) poängterar vikten av att en nära konsekvens är mer effektiv än en som 

kommer senare. Om förstärkningen dessutom sker spontant mottages den lättare. (Andersson 

& Klintrot, 2009, s.96ff) 

Andersson och Klintrot (2009) delar vidare upp förstärkarna i tre delar, primära, sekundära 

och naturliga förstärkare. Primära förstärkare är alla saker som är förstärkande av sig själv, 

exempelvis att få beröm som känns bra direkt. Sekundära förstärkare är allt som inte är 

direkt förstärkande men kan användas för att få primära förstärkare. En sekundär förstärkare 

kan vara pengar eftersom det kan användas till att skaffa en primär förstärkare. Lön är därför 

generellt inte någon primär förstärkare, men eftersom individer är unika finns det undantag 

från den regeln. Naturliga förstärkare är förstärkare som kommer av sig själv utan att någon 

delar ut dem. Som ledare är naturlig förstärkning det bästa eftersom naturligt förstärkta 

beteenden inte behöver lika mycket förstärkning. (Andersson & Klintrot, 2009, s.107f) 

Påtagliga förstärkare i form av saker råkar lätt ut för förväntanseffekter och inflation. Saker, 

till exempel presenter i form av julklappar, fungerar som förstärkare men är svåra att arbeta 

med och är inte så effektiva (Andersson & Klintrot, 2009, s.113). Det är få som anstränger sig 

mer och känner sig mer uppskattade genom exempelvis julklappen. Men om den är för snålt 

tilltagen eller skulle utebli skulle det irritera många. Olika bonusprogram har både sina för- 

och nackdelar precis som julklappar. Författarna Andersson och Klintrot (2009, s.113) menar 

att man inte skall sluta med dessa olika system eftersom de kan ha ett värde i sig. ”De kan 

bidra till att attrahera och behålla bra personal om konkurrenterna erbjuder liknande 

system.” Det är dessutom sällan lön eller för små julklappar som får någon att sluta på ett jobb 

utan man slutar för att man inte trivs på jobbet. Den starkaste trivselfaktorn är ens chefer och 

kollegor. När individer känner sig uppskattade av sina chefer och kollegor trivs de i regel på 

sin arbetsplats. (Andersson & Klintrot, 2009, s.113ff)  
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Andersson och Klintrot (2009) presenterar även Herzbergs tvåfaktorsteori som skiljer mellan 

hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Hygienfaktorer är saker som vi förväntar oss finns på 

plats utan extra ansträngning. ”Hygienfaktorer är saker vi förväntar oss att de ska finnas i ett 

arbete, som en acceptabel arbetsmiljö, en skälig lön eller en tillräckligt bra chef etc.” 

(Andersson & Klintrot, 2009, s.106) Det går inte att motivera en person genom att föreslå att 

han kommer att få en acceptabel arbetsmiljö om han jobbar lite hårdare, eftersom en 

acceptabel arbetsmiljö är en hygienfaktor. Motivationsfaktorer är saker som representerar 

något utöver de förväntade hygienfaktorerna. Exempel på motivationsfaktorer kan vara 

erkännande, utveckling, ansvar eller framgång. (Andersson & Klintrot, 2009, s.106) 

 

2.4 REFLEKTION ÖVER TEORIN 

Utav teorigenomgången kom vi fram till att inre motivation är viktigare än yttre. Vi håller 

med Herzberg (1987) när han anger att det är hopplöst att motivera anställda igen och igen om 

inte motivationen kommer inifrån. Ändå behövs det hygienfaktorer som ledarskapet kan 

påverka och som ligger till grund för att en individ skulle kunna utveckla sin inre motivation. 

Andersson och Klintrot (2009) lyfter fram vikten av att lära se bra beteenden istället för att 

älta de mindra bra. Ett av de mest effektiva verktyg för ledarskapet är att lära känna varje 

medarbetare och varje unik individs förstärkare. De påvisar således att det är mer effektivt att 

berömma bra beteenden snarare än att kritisera mindre bra beteenden. (Andersson & Klintrot, 

2009) 

Effektiv feedback och dess positiva effekter är ett enkelt och flexibelt verktyg med låga 

kostnader som Andersson och Klintrot (2009) rekommenderar att ledarskapet ska använda sig 

av. Dessutom verkar det som att positiv feedback är viktigare än negativ, då det förstärker bra 

beteende. 

Utav teorigenomgången blir utgångspunkten för vår undersökning ett antagande om att inre 

faktorer är viktigare än yttre gällande motivation, som Herzberg (1987) och McGregor (1968) 

förespråkar. Författarna Andersson och Klintrot (2009) poängterar att positiv feedback är ett 

viktigt verktyg inom ledarskapet vilket vi anser är ett vinnande koncept. 
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3. METOD 

Metoddelen redogör för arbetets vetenskapliga tillvägagångssätt. Val av metoden, insamling av data 

såsom analysen av den insamlade data presenteras i detalj. Validitet och reliabilitet av studien 

analyseras och kritik mot de använda källorna redogörs. 

3.1 VAL AV METOD 

Syftet med studien är att undersöka ledarskapets uppfattning av motivationsbehovet hos 

anställda inom bemanningsföretag. För att kunna uppfylla syftet finns det två metoder att 

välja bland: kvalitativa eller kvantitativa metoder. Kvantitativa metoder leder till att kunna 

göra statistiska generaliseringar, vilket vi inte avser som syfte med detta arbete. Vi har valt att 

göra en kvalitativ studie för att kunna få djupare förståelse av ledarskapet inom 

bemanningsföretag och för att uppfylla syftet.  

I kvantitativa studier krävs en styrning av informationsinhämtning för att kunna göra 

generaliseringar ur ett stort antal undersökningsobjekt. I motsats till kvantitativa studier är de 

individuella åsikterna meriterande för att få en djupare inblick i ämnet inom kvalitativa 

studier. (Holme, 1997) För att kunna få de individuella åsikterna av undersökningsobjekten är 

det meriterande att de inte blir styrda av forskaren. Till kvalitativa metoder räknas både 

observation, fokusgrupp och intervju. (Holme 1997; Johannessen & Tufte, 2003) Enligt 

Johannessen och Tufte (2003) innebär observation att forskaren finns på plats och befinner sig 

i en situation som är relevant för studien och kan anteckna sina iakttagelser och sinnesintryck. 

Nackdelen är dock att personliga åsikter och tankar från undersökningsobjektet är svåra att 

observera, eftersom man inte interagerar med undersökningsobjektet. På grund av detta 

avstod vi från att observera konsultchefer.  Fokusgrupper är en form av gruppintervjuer där 

forskaren som moderator interagerar med undersökningsobjekten. Johannessen och Tufte 

(2003) påpekar att det är viktigt att deltagarna i fokusgruppen har ett gemensamt tema som 

intervjun fokuserar på. En fokusgrupp skulle ha varit en möjlig metod att samla in empirisk 

data. Eftersom det skulle ha varit svårt och besvärlig för intervjudeltagarna från olika 

bemanningsföretag att träffas samtidigt, avstod vi ifrån detta alternativ. Med hänsyn till vårt 

syfte och forskningsfrågor valde vi kvalitativa intervjuer med öppna svarsalternativ som ett 

lämpligt sätt att samla in empirisk data. Detta för att kunna få djup kunskap om de 

individuella åsikter och tankar från undersökningsobjekten och för att undvika brister av de 

andra kvalitativa metoderna. 
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3.2 INSAMLING AV DATA 

Insamling av vetenskaplig data skedde både från primära och sekundära källor. Den data som 

vi själv samlade in genom kvalitativa intervjuer utgör studiens primärdata. Vår utgångspunkt 

var att genomföra två intervjuer på fem olika företag, sammanlagt tio intervjuer.  

För att komma i kontakt med konsultchefer skickade vi ut mail och ringde till olika 

bemanningsföretag med kontor i Uppsala. I mailet och telefonsamtalen presenterade vi oss, 

vårt syfte med arbete och vikten av deras bidrag med en intervju. Eftersom vi avgränsar oss 

till att undersöka bara auktoriserade bemanningsföretag gjorde vi ett medvetet, strategiskt val 

när vi kontaktade dem. Sammanlagt var sju konsultchefer från fyra olika bemanningsföretag 

villiga att delta i vår studie.  

Vetenskapliga artiklar, texter och böcker utgör studiens sekundära källor som ligger till grund 

för den generella informationsinhämtningen och teorifördjupningen. Dessutom valdes en 

empiribaserad teoriutveckling med en induktiv utgångspunkt, vilket betyder att hypoteser och 

teorier bildades med empirin som grundunderlag. (Johannessen & Tufte, 2003) 

 

3.2.1 KVALITATIVA INTERVJUER 

En kvalitativ metod kännetecknas av en närhet mellan undersökningsobjektet och forskaren. 

Denna närhet skapas bäst genom kvalitativa intervjuer där man går in i rollen som den 

intresserade lyssnaren, för att ge undersökningsobjektet utrymme att redogöra för sina egna 

åsikter och uppfattningar. (Holme, 1997) För att undersökningsobjektet inte ska bli styrd av 

våra egna åsikter, tankar och idéer valde vi kvalitativa intervjuer som lämplig form av 

datainsamlingsmetod. 

Intervjuerna genomfördes på arbetsplatserna för att undersökningsobjektet skulle känna sig 

trygg i en välbekant miljö och inte besväras med resor. Två av intervjuerna var så kallade 

telefonintervjuer, då berörda konsultchefer jobbade hemifrån. Vid varje intervjutillfälle var vi 

båda närvarande, där den ena ställde frågor och fungerade mer som en intresserad lyssnare, 

och den andra förde anteckningar. Detta gjordes för att undersökningsobjektet inte skulle 

känna sig förvirrad av två personer som intervjuade men också för att vi som forskarpar 

kunde fokusera på antingen antecknandet eller intervjuförfarandet. I början av varje intervju 

tillfrågades intervjuobjekten om de instämde med att intervjun spelades in på en bandspelare 

där anonymiteten garanterades. Inspelningen användes som säkerhetskopia, ifall anteckningar 
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inte var tillräckliga. Fördelen med anonymitet vid intervjuer är att undersökningsobjektet 

vågar säga sina egna åsikter och tankar, utan att behöva frukta att bli åtalad för det. 

Det valdes en delvis strukturerad form av intervju, där en intervjumanual (se Bilaga 1) låg till 

grund för intervjuerna. Vi följde Johannessens och Tuftes (2003) exempel där vi använde oss 

av intervjumanualen som ett hjälpmedel i våra intervjuer. Istället för ett strukturerat 

frågeformulär var vår intervjumanual mer en lista över frågor och teman med öppna 

svarsalternativ som skulle tas upp under intervjugenomförandet. Intervjumanualen skapades 

för att inte hamna i en styrd form av intervju utan för att behålla fokus under samtalet med 

undersökningsobjektet. 

 

3.3 PRESENTATION OCH ANALYS AV DATA 

Det intervjuades sju konsultchefer från fyra olika bemanningsföretag. Tre av de undersökta 

bemanningsföretagen är väl etablerade och kan räknas till de stora ledande aktörerna inom 

bemanningsbranschen. Det fjärde bemanningsföretaget är lite mindre med bara en så kallad 

platschef. Eftersom det valdes en anonym presentation av empirin kommer konsultchefer 

betecknas till exempel “Konsultchef 1” och det tillhörande bemanningsföretaget kommer för 

samtliga att benämnas som “Bemanningsföretag”. För anonymitetens skull kallas även 

platschefen för konsultchef. Av de intervjuade konsultcheferna var fyra män och tre kvinnor. 

På grund av det och för anonymitetens skull valde vi att alla konsultchefer är könsneutrala 

och därför benämns de som “han” i vårt arbete. Konsultcheferna var ansvariga för upp till 50 

stycken konsulter. 

Johannessen och Tufte (2003) refererar i sin bok “Introduktion till samhällsvetenskaplig 

metod” till Bruce L. Berg som 2001 presenterade ett möjligt tillvägagångssätt till att analysera 

kvalitativt datamaterial. Hans modell består av sex steg som vi valde att följa. Dessa steg 

innebär att först samla in data och gör det till text. I vår studie gjorde vi intervjuutskrifter. 

Nästa steg innebär att koda texterna med koder som antingen är deduktivt (härledda ur teorin) 

eller induktivt (utarbetad ur datamaterialet). I vår studie valdes att utgå ifrån en induktiv 

ansats i analysen vilket betyder att koderna härleddes ur datamaterialet. Det tredje steget i 

Bergs modell är att klassificera koderna i kategorier eller teman. I vår studie urskiljde vi fem 

olika kategorier eller teman: yttre motivation, inre motivation, feedback, leda på distans och 

gemensamma aktiviteter. Därefter följde studien steg fyra vilket innebär att datamaterialet 

sorterades efter dessa kategorier. Detta gjorde det möjligt att upptäcka likartade uttalanden, 
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mönster, samband och likheter eller skillnader. Därpå undersöktes det insamlade 

datamaterialet där vi kunde identifiera meningsfulla mönster och till slut värderades 

identifierade mönster i ljuset av befintlig forskning och teorier.   

 

3.4 VALIDITET OCH RELIABILITET 

Enligt Johannessen och Tufte (2003, s.28) rör arbetets reliabilitet undersökningens data, vilka 

data som används, insamlingssätten och hur de bearbetas. Vi anser att vår insamlade data är 

tillförlitlig dels för att vi undersökte flera företag som är representativa för branschen och dels 

för att intervjupersonerna bidrog med viktigt information för studien. Enligt Yin (2009, s.41) 

stärker det resultatets externa validitet om man undersöker fler än ett företag. Våra 

avgränsningar anses också vara rimliga och valet att begränsa oss till bara auktoriserade 

bemanningsföretag bidrar till arbetets reliabilitet. Vi har valt att använda original källor i form 

av artiklar och böcker när det gäller sekundära källor. Detta för att få oförfalskad information 

om teorier. Vi är medvetna om att en referens inte är en original källa utan refereras ur ett 

annat verk. Tyvärr fick vi inte tag i Bruce L. Bergs bok ”Qualitative Research Methods for 

the Social Sciences” men valde ändå att använda oss av hans analysmodell då den hade en bra 

struktur för analysen av vår insamlade empiriska data.  

Vissa källor och därmed teorier kan anses vara föråldrade i vår presenterade teori. Vi valde 

ändå att använda oss av dessa teorier då de är fortfarande aktuella för vårt ämnesval. Moderna 

teorier som överrensstämmer mer med dagens samhälle har vi också valt att ta med i vår teori. 

Det finns kritiker som menar att Maslows antagning av de fem nivåerna av mänskliga behov 

har en svag empirisk reliabilitet. Maslow själv presenterade inget empiriskt stöd för sin teori, 

vilket gör den svåranvänd som teoretisk grund. Det finns heller inga bevis på att behoven 

måste tillfredsställas i en viss ordning och dessutom är det helt oklart vad som menas med att 

ett behov är tillfredsställt. (Sjöberg, 1999) Vi valde ändå att använda oss av Maslows teori för 

att den fortfarande anses som en av pionjärerna. Valet att följa analysmodellen enligt Bruce L. 

Berg bidrar också till arbetets reliabilitet då modellen inte är slumpmässig utan väl 

genomtänkt.  
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Att två av de sju intervjuade konsultcheferna var telefonintervjuer kan ha påverkat arbetets 

resultat, då kroppsspråket inte kunde analyseras. Dessutom kan det anses bristfälligt att en av 

de intervjuade konsultcheferna egentligen är kontorschef vilket kan påverka arbetets validitet. 

Däremot var våra intervjufrågor riktade till hans erfarenheter som konsultchef och hans 

åsikter skildes inte markant från de resterande sex intervjuade konsultcheferna. Samtidigt kan 

kritik riktas mot att några av de intervjuade konsultcheferna ganska nyligen har blivit 

konsultchefer och befinner sig fortfarande i en viss inlärningsfas. Detta kan också påverka 

arbetets validitet. Däremot är det valda temat aktuellt med tanke på att bemanningsbranschen 

växer fram. Valet av metod är relevant för syftet och den hade inte kunnat uppnås genom en 

kvantitativ metod då vi inte avsåg att göra statistiska generaliseringar.   

Sammanfattningsvis anser vi vårt arbete reliabelt och valid, alltså tillförlitligt och giltigt. 

Detta bland annat på grund av det valda temat, valet att undersöka endast auktoriserade 

bemanningsföretag och att vi uppfyller syftet genom vår undersökning. 
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4. EMPIRI 

Empirin redogör den insamlade data från intervjuerna med konsultcheferna. Inledningsvis ges en 

översikt över de intervjuade konsultcheferna. Därpå följer deras åsikter och tankar kring yttre och 

inre motivation och ledarskapets motivationshantering. 

 

I följande avsnitt presenteras de sju intervjuade konsultcheferna för att få en tydlig inblick i 

deras bakgrund. Av anonymitetsskäl presenteras alla konsultchefer avpersonifierat och 

refereras som “han”. Dessutom har konsultcheferna slumpmässigt numrerats med siffran 1-7 

för att garantera anonymiteten även inom varje bemanningsföretag. 

Konsultchef 1 har gått en utbildning inom ledarskap och projektledning. Dessutom jobbade 

han på flera olika bemanningsföretag innan han hamnade som konsultchef hos 

bemanningsföretaget.  

Konsultchef 2 har varit konsultchef i nio månader. 

Konsultchef 3 har varit konsultchef i ett år. Dessförinnan var han kandidatansvarig i ett år där 

han rekryterade personal och genomförde anställningsintervjuer. Han beskriver sina uppgifter 

som konsultchef liknande de som han hade som kandidatansvarig, eftersom han jobbar på ett 

litet kontor.  

Konsultchef 4 har varit konsultchef i fem år. 

Konsultchef 5 har varit konsultchef i drygt sju månader men har totalt jobbat i tre år hos 

bemanningsföretaget. 

Konsultchef 6 har varit konsultchef i drygt två år. Innan dess har han jobbat med i stort sett 

alla roller på bemanningsföretaget. Innan dess fick han utbildningar ifrån 

bemanningsföretaget som till exempel “leda på distans”. 

Konsultchef 7 har varit konsultchef i fyra år innan han blev kontorschef för ett år sedan. Vi 

intervjuade honom i sin egenskap som konsultchef och de erfarenheter han samlade under 

hans tid som konsultchef. Vi anser att han räknas som konsultchef i den här studien. 
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Som konsultchef har man olika arbetsuppgifter, vilket Konsultchef 1 sammanfattar på 

följande sätt. 

“Som konsultchef är jag personalansvarig. Jag är den som anställer och 

förhandla löner och sköter arbetsmiljö, kontroller och svarar på fackliga 

frågor som konsulter kan ha. Jag ser till att tidrapporterna blir godkända så 

att lönerna går ut i rätt tid till våra konsulter. Jag har kontakt med 

konsulters uppdragsgivare på arbetsplatsen och kollar hur konsulten 

kommer in i sitt jobb. Jag kollar med konsulter om de är nöjda med 

uppdraget. Så det är ju ett väldigt stort paket. Det är en bit som är mycket 

administration, att sköta lön, fackliga frågor och tidrapporter medan den 

andra delen är att sköta den sociala biten, som att kunna stärka konsulten 

som att stötta och motivera bland annat.” (Konsultchef 1) 

  

4.1 YTTRE MOTIVATION 

För att underlätta motivationsskapande hos sina konsulter använder konsultcheferna sig av 

olika typer av verktyg. Den största delen av motivation sker genom feedback. Alla undersökta 

konsultchefer ger feedback till sina konsulter, både bra och dålig feedback. Detta kan ske via 

telefonsamtal, direkta möten, gruppträffar eller skriftligt via brev och mail. 

Alla konsultchefer var överens om att kontakt med sina anställda konsulter är mycket viktigt 

när det gäller motivationsskapande hos dem. Detta innebär inte bara feedback utan även 

gemensamma aktiviteter som är organiserade av bemanningsföretagen. 

“Vi har konsultfester och utbildningstillfällen som motiverar konsulterna till 

att prestera och göra ett bra jobb.” (Konsultchef 6) 

Dessa aktiviteter görs framförallt för att skapa tillhörighet till bemanningsföretaget hos 

konsulterna.  

“Mycket sådana aktiviteter och sånt är till för att försöka få alla komma 

tillsammans och se att man inte bara är själv utan att det finns flera 

konsulter i stan och sånt.” (Konsultchef 1) 

Dessutom är närvaron och tillgänglighet av konsultchefen mycket viktigt för de intervjuade 

konsultchefer.  
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Yttre motivationsfaktorer såsom pengar och belöningar nämndes också av några 

konsultchefer. Enligt Konsultchef 2 är lön, kompetensutveckling och närvaro av chefen tre 

faktorer som motiverar. Konsultchef 5 däremot visar sin uppskattning genom yttre belöningar 

såsom exempelvis sommarfester, middagsbjudningar, julklappar och påskägg. Detta för att 

förmedla konsulterna att de är viktiga för bemanningsföretaget och att de har förmåner som 

hos vilken annan arbetsgivare som helst. Däremot tror han inte att det är det som motivera 

sina anställda mest. 

“Vi ger exempelvis julklappar till våra anställda som kan skapa motivation 

men jag tror inte att det är det som ger det största drivet, men jag tror att 

det skulle saknas om det skulle tas bort.” (Konsultchef 5) 

Konsultchef 7 presenterade sin egen teori kring motivation av medarbetare som bygger på 

fem modala verb. Dessa verb är vill, kan, bör, får och vet. Enligt honom kan “vill” stå för inre 

motivationen men vikten ligger på de resterande fyra verb som utgör yttre motivation. 

“Jag har en liten teori som jag brukar använda mig av, den består av fem 

modala verb: 

Vill – motivation 

Kan - kunskap 

Bör – kravprofil (vad förväntas av mig) 

Får – mandat på arbetsplatsen  

Vet – information 

Om alla dessa verb uppfylls har man en motiverad medarbetare, men 

saknas någon del så går det inte. Vill kan vara inre motivation medans de 

andra fyra kan vara exempel på yttre motivation. Jag tror att man först 

måste uppnå yttre motivation för att kunna nå inre motivation. När man får 

sin lön i tid, har en lön du är nöjd med, har arbetstider som funkar kan man 

börja arbeta på sin inre motivation, det är min teori åtminstone. [...] När de 

yttre faktorerna är uppfyllda kan man börja arbeta med den inre 

motivationen.” (Konsultchef 7) 

Konsultchef 3 tyckte att vissa bara verkar drivas av pengar utåt sett, men att i längden tror han 

inte att det är hållbart. Om det sker under en viss period kanske det kan fungera. Vid tråkigare 
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uppdrag tvingar man sig kanske till att göra sitt jobb. I detta fall kan pengar vara en 

motiverande faktor för just den perioden, just då. Dessutom försöker han uppmuntra bra 

prestationer genom yttre belöningar som till exempel biobiljetter. 

 

4. 2 INRE MOTIVATION 

“Har de konsulter du jobbar med den inre motivationen? – Till viss del, det kan variera från 

person till person och uppdrag till uppdrag.” (Konsultchef 5)  

Alla intervjuade konsultchefer hade blandade åsikter om vad som kännetecknar en bra 

konsult. Konsultchef 4 refererade till en motiverad konsult som ”hungriga, de vill ta för sig 

och göra ett bra jobb ifrån sig.” (Konsultchef 4)  

Enligt Konsultchef 6 är en bra konsult en person som är ansvarstagande, serviceinriktad, 

noggrann, diplomatisk när det uppstår konflikter. Konsultchef 4 lyfter fram andra bra 

egenskaper som att vara lyhörd, motiverad, anpassar sig till arbetsgivarens behov och ha en 

bra dialog med kunden. Konsultchef 2 tycker att en förutsättning för att man ska trivas i 

konsultrollen är att personen har en hög grad av servicekänsla, ett stort mått av flexibilitet, att 

man kan kliva in i olika uppdrag i olika grupper och axla den rollen. 

“Det som vi kallar konsultmässighet är ju unikt i alla konsultroller och så 

även inom bemanningsbranschen.” (Konsultchef 2) 

Även Konsultchef 5 beskriver rollen på liknande sätt där flexibilitet, självgående och att vara 

trygg i sig själv är något som han anser är bra egenskaper hos konsulten. Han berättar vidare 

att det gäller för konsulter att kunna komma in i nya arbetsuppgifter och börja prestera ganska 

snabbt. Det ligger dessutom mycket ansvar på personen själv att söka information och att de 

vet vart de ska vända sig och vart det ska leta efter svaren på egen hand. Han berättar att det är 

en profil som han letar efter när de anställer folk.  

Svaren på frågan om konsultcheferna upplevde att deras medarbetare behövde motiveras var 

olika. Konsultchef 5 påpekade att olika personer har olika motivationsbehov. 

“Olika personer har olika behov, vissa behöver lyftas och förstärkas, vissa 

tror på sig själv och på sin egen förmåga och är mer självständiga.” 

(Konsultchef 5) 
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Konsultchef 2 svarade: 

”Jag tror så här att en sådan fråga inte går att svara nej på. Tycker jag att 

mina konsulter behöver motiveras? Att de behöver en slags morot och piska 

– NEJ! Men jag upplever att alla anställda alltid vill vara synliga. Man vill 

veta att man har ett värde och att man syns.” (Konsultchef 2) 

Han berättar vidare att han inte kan företala alla sina konsulter, men många gånger är ju 

konsultrollen relativt komplex. De är ute hos kundföretaget och kommer väldigt nära deras 

verksamhet samtidigt som de representerar bemanningsföretaget. På bemanningsföretaget 

jobbar till största del kvalificerade tjänstemän och därav är de flesta akademiskt utbildade. På 

grund av detta förväntar de sig ha en ganska stor inre drivkraft av att ansvara för sin egen 

utveckling. Däremot är konsultrollen i sig komplex och behöver även motiveras, exempelvis 

genom stöttande samtal. För att kunna realisera sin egen utveckling i företaget, krävs det att 

arbetsgivaren stöttar individen, eftersom man inte kan göra det själv. (Konsultchef 2) 

När vi frågade konsultcheferna om vad de trodde motiverade konsulterna mest var svaren 

liknande från flera av konsultcheferna. Konsultcheferna 2, 3, 5 och 6 tycker alla det var svårt 

att generalisera vad som de trodde motiverade konsulterna mest eftersom det är så olika från 

konsult till konsult. Konsultchef 3 tror att man behöver en inre motivation för att kunna gå till 

jobbet och tycka att det är roligt. Dock tror han att alla behöver uppmuntras utifrån också 

genom exempelvis feedback, men att alla måste ha någon inre drivkraft för att gå till jobbet är 

han övertygad om. Han utvecklar vidare att om det är ett utmanande uppdrag där 

arbetsuppgifterna i sig ger ett värde till konsulterna, skapar det inre motivation. Konsultchef 5 

berättar att det gäller att få “rätt person på rätt plats”, det vill säga en person som vill göra 

det den är ändad till att göra. Han tror att det är den inre motivationen som avgör att man trivs 

på ett uppdrag eller inte.  

Att bli uppmärksammad, sedd och hörd tror konsultchef 6 är ett behov man har hela tiden 

oavsett hur länge man har jobbat. Det behovet ser han hos sina konsulter. Han säger vidare: 

”Jag tror att alla människor överhuvudtaget har det här behovet. Sen kan 

man ju komma med yttre belöningar om man säger pengar och så vidare 

men man kan ändå se att det är sekundärt.” (Konsultchef 6) 
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Konsultchef 2 berättar att de brukar använda sig av utvecklingssamtal som följer en framtagen 

modell. Där kan man kartlägga individens unika behov och se vart man vill utvecklas eller var 

man vill stöttas upp ytterligare. Detta blir sedan ett underlag som följs upp under året för att 

stämma av hur det har gått.  

 

4.3 LEDARSKAPETS MOTIVATIONSHANTERING 

Konsultcheferna svarade i stort sätt samma sak på frågan om de speciella problemen i 

bemanningsföretag: att de är ledare på distans. 

“Svårigheten när man är ledare på distans är att det inte sker någon 

vardaglig kontakt med konsulten.” (Konsultchef 3).  

Då en konsultchef kan ha upp till 50 konsulter på 30 olika företag blir det viktigare att 

använda olika typer av kommunikationsmedel eftersom de inte träffas regelbundet på 

arbetsplatsen. Konsultchef 2 säger att han är otroligt medveten att han är ledare på distans 

men att han ändå måste vara väldigt närvarande för sina konsulter så att de känner tillhörighet 

till bemanningsföretaget. Konsultchef 1 exemplifierar att svårigheter kan uppstå om en 

konsult har fått ett längre uppdrag på en och samma arbetsplats. Då känner konsulten ofta en 

större tillhörighet med kundföretaget än med bemanningsföretaget, även då konsulten är 

anställd av bemanningsföretaget.  

“Då måste vi vara ännu mer synliga ute på kundföretaget så de förstår att 

det är jag de ska vända sig till när det gäller arbetsrelaterade frågor, 

lönefrågor och sådana saker.” (Konsultchef 1) 

Konsultchef 1 förklarar vidare att konsulter ibland har det svårt att kunna identifiera sig med 

bemanningsföretaget. Bemanningsföretag anses inte alltid som arbetsgivare, utan mer som ett 

lönekontor. 

”Så det gäller att vara där, att vara synlig och berätta jo men det är faktiskt 

jag som är din chef. De kan berätta för dig hur du ska göra dina 

arbetsuppgifter men det är jag som hjälper till med tekniska frågor eller 

arbetsmiljö och så vidare.” (Konsultchef 1)  

Även konsultchef 4 berättar att det är han som är konsulternas arbetsgivare och när det gäller 

arbetsrelaterade frågor som till exempel löner och semester är det till honom de ska vända sig 
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till. Konsultchef 7 berättade att den största problematiken som konsultchef är att han inte 

träffar sina konsulter varje dag. På grund av den oregelbundna kontakten menar han att det är 

viktigt att kundföretaget tar arbetsledaransvaret och bemanningsföretaget tar 

arbetsgivaransvaret. 

Konsultchef 6 berättar att han har som ledare på distans problemet att inte kunna motivera alla 

konsulter på samma sätt. Det är svårt att veta precis vad det är som motiverar varje individ. 

Själv har han ungefär 50 konsulter, vilket gör det svårt att alltid veta hur man skall anpassa 

det till varje person med tanke på bästa möjliga effekt. Han tror dock att det vore lättare att 

kunna se vad det är som motiverar en person om han inte var ledare på distans. Det gäller att 

lyssna på vilka behov konsulten har och ge dem en bra arbetsmiljö. 

Konsultchef 3, 5 och 6 berättar att det finns interna utbildningar för att “leda på distans” som 

konsultcheferna brukar gå. Konsultchef 3 berättar att det finns flera internutbildningar där 

vissa är mer praktiska med arbetsrätt som man måste kunna men också just ”leda på distans” 

som alla konsultchefer ska gå. Det handlar om hur man ger feedback, hur man upprätthåller 

en dialog och vilken kommunikation (sms, mail, personligt möte) man ska använda beroende 

på situation. Sen lär man sig varje dag av sina kollegor och sina konsulter och anpassar sin 

ledarskapstil till deras behov. (Konsultchef 3) 

Konsultchef 1 påpekar att man som konsultchef måste vara tillgänglig. Av erfarenhet vet han 

att det uppskattas mycket när han är tillgänglig, på plats och kanske spontant kommer förbi 

och hälsar på konsulterna. Konsultchef 7 berättar att de använder sig av ett speciellt 

enkätverktyg och med hjälp av det gör de en medarbetarundersökning varje år. Resultatet av 

enkäten visar att konsulter motiveras mest av för det första uppdrag som de trivs på och för 

det andra att få feedback från konsultcheferna. Även konsultchef 1 berättar att det ganska 

nyligen gjorts en undersökning bland deras konsulter där de kom fram till att konsulter 

efterfrågar närhet och synlighet av konsultchefen. 

Konsultchef 2 upplever att alla anställda alltid vill vara synliga. 

“Man vill veta att man har ett värde och att man syns. Och i det 

perspektivet tycker jag absolut att konsulterna precis som alla andra, 

inklusive jag själv, behöver motiveras. [...] Vi har kontinuerliga 

uppföljningar med våra konsulter och våra kunder för att man inte ska 

glömma bort att man jobbar i bemanningsbranschen och där är våra kunder 

många gånger arbetsledare till våra konsulter. Vi behöver därför verkligen 
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kunna säkerställa att länken däremellan fungerar och vi är väl insatta och 

kan följa och stötta våra konsulter i deras uppgift, som ibland är relativt 

komplicerade.” (Konsultchef 2)  

Konsultchef 6 tror att alla i grunden behöver bli uppmärksammad genom att vara sedda och 

bli hörda. Även konsultchef 5 resonerar på samma sätt. Han tror att det viktigaste är att man 

gillar det man gör.   

 

4.3.1 FEEDBACK 

Ett viktigt verktyg som konsultcheferna har och använder sig av är feedback. Samtliga 

konsulter uppger att feedback är något de använder sig av till sina konsulter. Konsultchef 6 

berättar att en viktig del av motivationsskapandet sker genom samtal samt genom att träffa 

konsulterna och visa att man bryr sig. Han säger vidare att feedback är en del av detta och 

brukar förmedlas muntligt eller skriftligt. Främst används muntlig feedback vid fysiska möten 

eller telefonsamtal. Konsultchef 3 berättar att han försöker ge feedback löpande under året, 

helst muntligt. Den ges oftast när han kommer ut till kundföretaget då han kan se hur 

konsulten arbetar och kan ge återkoppling på det man ser och hört. Han träffar också 

konsulten under utvecklingssamtal och lönesamtal då han kan ge feedback till konsulten om 

vad den kan göra bättre och sämre. Hur konsulten vill ha sin feedback och hur mycket den 

behöver är väldigt individuellt, dock brukar medarbetarundersökningarna visa att konsulterna 

vill ha mer feedback och återkoppling på sin prestation. Därför uppmanas konsulterna att höra 

av sig om de vill ha feedback. Konsultchef 3 försöker att ge feedback så att konsulten 

uppfattar att han ger feedback. Han brukar ge två typer av feedback till konsulten, dels från 

bemanningsföretagets sida om hur man fungerar som konsult och dels förmedla feedback från 

kunden om vad de har sagt eftersom kunden inte alltid hinner berätta vad som är bra och 

dåligt. Konsultchef 4 brukar ge feedback så mycket han kan och så ofta som möjligt.  

“När jag får information från uppdragsgivaren för jag den vidare givetvis. 

Det är oftast så det fungerar. Eller att jag själv märker att det har funkat 

bra så påpekar jag det så fort jag kan. Det är väldigt viktigt, det är en av 

mina viktigaste uppgifter: dialogen med personalen och ge feedbacken, 

både bra och dålig. Det man får höra från kunden säger man också. För vet 

inte konsulten om det, kan de inte förbättra sig.” (Konsultchef 4) 
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Konsultchef 2 berättar att vara en närvarande konsultchef är oerhört viktigt i deras 

verksamhet. Oftast ger han muntlig feedback men den kan ibland vara skriftlig. För att höja 

teamkänslan och tillhörigheten till bemanningsföretaget brukar de ge skriftlig feedback till 

exempel i form av informationsmail om något som händer centralt på bemanningsföretaget. 

Informationsmailen innehåller information om vad som händer på deras kontor och vilka 

konsultaktiviteter som är planerade. Konsultchef 2 berättar att de varje månad försöker ha en 

specifik aktivitet för att höja teamkänslan hos de anställda på bemanningsföretaget. 

Konsultchef 5 berättade att han ger feedback framförallt muntligt, men hos större kunder 

försöker han synas mer och fika till exempel på kundföretaget och konsulterna. Konsultchef 1 

beskriver på samma sätt att de brukar äta lunch med konsulterna eller träffas och fika ute på 

arbetsplatsen. Då blir det mindre personligt säger konsultchef 5 men man syns och finns 

tillgänglig. Feedback förmedlas också genom utvecklingssamtal där man kan stämma av med 

konsulten. Han förklarar vidare att de har samtal mer frekvent om det behövs. Även 

konsultchef 1 berättar att även de har utvecklingssamtal en gång om året. Sen försöker han ha 

en öppen dialog hela tiden med konsulterna. Så exempelvis om någonting skulle dyka upp 

akut är det en dialog som han tar direkt. Annars tar han upp det i samband med 

utvecklingssamtalet där han bland annat presenterar feedback från kundföretaget. Om en 

konsult är i behov av att få ytterligare feedback, skall den vända sig till konsultchefen, vilket 

har blivit vanligare att de vill ha det oftare än en gång om året. Konsultchef 7 berättar att han 

försöker vidarebefordra feedback från kundföretaget till konsulterna så att dem även får höra 

det från bemanningsföretag och inte bara från kundföretaget. 

Konsultchef 4 berättar att en väl fungerande kommunikation är lösningen på mycket. Pratar 

man med varandra om eventuella förbättringar kan man hitta goda lösningar. Konsultchef 5 

menar också att kommunikation är en viktig del. Han säger att ibland får konsulterna 

feedback direkt från kundföretaget men det är också viktigt att han håller ständig kontakt med 

dem. 
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4.4 SAMMANFATTNING AV EMPIRIN 

Sammanfattningsvis visar vår empiriska data att konsultchefer använder sig av olika verktyg 

som de tycker kan påverka motivationen hos sina konsulter. 

De vanligaste verktyg de använder sig av är feedback, gemensamma aktiviteter, belöningar 

och presenter. Även andra yttre motivationsfaktorer så som pengar och belöningar nämndes 

av några konsultchefer.  Genom de gemensamma aktiviteterna försöker konsultcheferna skapa 

tillhörighet till bemanningsföretaget hos konsulterna. 

Dessutom visar vår empiriska data att konsultchefer förväntar sig att sina konsulter har en viss 

grad av inre motivation som benämns ”konsultmässighet”. Det är enligt dem en egenskap 

som kännetecknar en bra konsult. 

Konsultcheferna är medvetna om de problem de har när de är ledare på distans. De måste 

ändå skapa känslan hos konsulten att de är närvarande för sina konsulter . 

Konsultcheferna tror att sina konsulter behöver motiveras och använder sig oftast av feedback 

och andra yttre faktorer. Feedback ges oftast vid behov och främst sker den muntligt men 

ibland även skriftligt. Genom utvecklingssamtal får konsulten utrymme för att få 

övergripande feedback. Konsultcheferna är medvetna om att behovet av att få feedback 

varierar från konsult till konsult och uppmuntrar därför sina konsulter att säga till om de 

behöver ytterligare feedback. 
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5. ANALYS 

Detta avsnitt analyserar empirin med hjälp av tidigare presenterade teori. Identifierade mönster i 

empirin värderas i ljuset av befintlig forskning och teorier. Första avsnittet handlar om yttre 

motivation, följd av inre motivation och en analys av ledarskapsteorier och empirin gällande 

ledarskapet. En avslutande diskussion sammanfattar analysen. 

 

Med hänsyn till den trepartsrelation som finns inom bemanningsbranschen (konsult - 

konsultchef - chef på kundföretag) och konsultchefens ledning på distans blir det allt mer 

viktigt att förstå hur man som konsultchef kan motivera sina anställda bäst och vad som 

förväntas av konsulterna  

 

5.1 YTTRE MOTIVATION 

Fredrik W. Taylor (1911), Abraham Maslow (1943) och Viktor Vroom (1995) är tre av oss 

valda representanter för yttre motivation. Deras teorier bygger på hur prestationer av anställda 

påverkas genom yttre faktorer som lön, belöningar och tillfredsställelse av grundläggande 

behov. Det framkom av våra kvalitativa intervjuer att de undersökta konsultcheferna försöker 

motivera sina anställda genom yttre faktorer. Endast konsultchef 7, som presenterade sin egen 

teori bestående av 5 modala verb, (se avsnitt 4.1 Yttre Motivation) var övertygad om att yttre 

motivation är viktigare än inre. Det är väldigt intressant att bara en av sju konsultchefer ser 

det på detta sätt då hans resonemang har likheter med Maslows behovshierarki (1943). Vi 

håller med författarna Taylor, Maslow och Vroom om att det går att påverka den inre 

motivationen genom yttre motivationsfaktorer. 

Våra observationer visar att de flesta konsultchefer använder sig av belöningar i form av 

personliga möten, gemensamma aktiviteter, materiella belöningar och även informativa 

belöningar.  

Personliga möten (utvecklingssamtal, lunch och fika) och gemensamma aktiviteter 

(konsultfester, sommarfester och utbildningstillfällen) avser att skapa gemenskap och 

tillhörighet/tillgivenhet mellan konsulten och bemanningsföretaget. Gemenskap och 

tillgivenhet beskrivs av Maslow som ett av de fem grundläggande behoven i behovshierarkin 

vilket vi kan se att konsultcheferna försöker tillfredsställa genom personliga möten och 
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gemensamma aktiviteter. Vår studie visar att materiella belöningar i form av lön, julklappar, 

påskägg, middagsbjudningar och biobiljetter används ibland av konsultcheferna. Genom 

utdelning av biobiljetter försöker till exempel konsultchef 3 uppmuntra prestationen. 

Konsultchef 5 tror att julklappar till deras konsulter möjligtvis kan skapa motivation, men 

anser inte att just den faktorn motiverar mest. Däremot tror han att det skulle saknas om 

julklapparna tas bort. Detta stöds av OBM som framför att Herzbergs hygienfaktorer är 

faktorer som vi förväntar oss ska finnas i ett arbete (Andersson och Klintrot, 2009). Eftersom 

de har blivit självklara förväntar sig anställda att det finns kvar. Skulle de tas bort, skapar det 

missnöje och demotivation. Ett annat problem med belöningar är enligt Boëthius och Ehdin 

(2010) att de urholkar organisationen eftersom de förväntas öka med tiden till den dag det inte 

går att tillfredsställa dem längre. Konsultchef 5 anser att materiella belöningar i form av 

julklappar och påskägg inte kan ses som yttre motivationsfaktorer. Vi håller med om detta och 

anser dem som hygienfaktorer enligt Herzberg (1987) som kan förhindra otillfredsställdhet 

men bidrar inte till att motivationen hos konsulten utvecklas. Två av konsultcheferna anser 

precis som Taylor att lön är en viktig yttre motivationsfaktor. Resterande fem konsultchefer 

förespråkade dock inte lön som en viktig motivationsfaktor. Teorin visar att lön kan ha en 

motiverande effekt, men att denna effekt inte är långsiktig (Andersson & Klintrot, 2009; 

Boëthius och Ehdin, 2010). Informativa belöningar som sker i form av feedback kan 

tillfredställa behovet av uppskattning enligt Maslow (1943) som kan vara en yttre 

motivationsfaktor. Detta stöds även av Vroom (1995) i hans förväntansteori där han beskriver 

om prestationsbedömning. 

 

5.2 INRE MOTIVATION 

Som nämnts tidigare använder konsultchefer sig av yttre faktorer för att motivera sina 

anställda konsulter. Vår insamlade empiriska data visar att det inte bara är motivation genom 

yttre faktorer som konsultchefer satsar på, utan att de förväntar sig en viss grad av inre 

motivation hos konsulten redan från början. Denna grad av inre motivation refereras som 

“konsultmässighet”. (Se citat av konsultchef 2 i avsnitt 4.2 Inre Motivation). Konsultchefer 

förväntar att konsulter har en ganska stor inre drivkraft och att de ansvarar för sin egen 

utveckling och motivation. 

Detta antagande stöds av McGregor (1960) som redogör i sin Teori Y att bra anställda är 

ambitiös, självmotiverad, självstyrd och ansvarstagande. Boëthius och Ehdin (2010) 
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framhäver att varje medarbetare själv måste finna sin inre motivation för att känna sig 

motiverad till att prestera i arbetet. Konsultchef 6 förespråkar att man kan använda sig av yttre 

belöningar, dock är det sekundärt (Se citat i avsnitt 4.2 Inre Motivation). 

I sin teori argumenterar Herzberg (1987) om hygienfaktorer och motivationsfaktorer där de 

sistnämnda är indikatorer för inre motivation. Han anser den inre motivationen som den kraft 

som driver en individ framåt, det som leder till att man vill göra någonting. Hygienfaktorer, 

vilket enligt Herzberg är yttre motivationsfaktorer, kan hjälpa till att förstärka inre motivation. 

Dock är en förstärkning inte lika bra som en persons inre drivkraft (Se avsnitt 2.2 Inre 

Motivation). 

Ur empirin framgår att konsultchefer delar Herzbergs åsikt om inre motivation och satsar 

därför på den inre drivkraften av sina konsulter. Detta visas genom att konsultchefer redan vid 

anställningsintervjun noggrant undersöker konsulters personlighet. Konsultchef 5 säger att det 

gäller att “få rätt person på rätt plats”. Genom vår empiriska data framgår det att 

konsultchefer använder sig av yttre motivation i form av belöningar för att konsulten skall 

kunna utveckla och förstärka sin inre motivation. Konsultchef 3 tror att man behöver inre 

motivation för att kunna gå till jobbet och tycka att det är roligt. Dock tror han att alla behöver 

uppmuntras utifrån också genom exempelvis feedback. Detta överensstämmer med Herzbergs 

åsikter (1987). 

 

5.3 LEDARSKAPETS MOTIVATIONSHANTERING 

Med anledning till att konsultchefer är ledare på distans har de enligt konsultchef 6 problemet 

att motivera sina konsulter på samma sätt som de skulle kunna om de har varit ledare på plats. 

Detta leder till svårigheten att identifiera individuella behov. Vrooms teori identifierar att 

olika individer värderar olika saker och har därmed olika motiverande behov (Torrington, 

Hall & Taylor, 2008; Vroom, 1995, s.23-31). Även Andersson och Klintrot (2009, s.94) 

framhäver att förstärkare är individuellt för varje person och dessutom situationsanpassat. Vår 

erfarenhet utav empirin visar att konsultchefer är medvetna om detta och använder sig därför 

av yttre faktorer för att försöka kunna motivera sina konsulter. Det finns olika former av 

belöningar men studien visar att feedback är den mest förekommande bland konsultcheferna. 
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Enligt Andersson och Klintrot (2009) ska feedback ges bland annat omedelbart på beteendet. 

Empirin visar dock att konsultchefer har det svårt att följa detta exempel, då de är ledare på 

distans. Effekten av feedback är direkt kopplad till tiden mellan handlingen och när feedback 

ges. Konsultcheferna försöker förmedla feedback så fort som möjligt. Vi menar dock att 

effekten minskar då tiden mellan handling och feedback blir större. Information korrumperas 

med flera mellanhänder. Utöver muntlig kontinuerlig feedback gav konsultcheferna under året 

även skriftlig feedback vid utvecklingssamtalen. De uppmanar dessutom konsulter att höra av 

sig när de vill ha ytterligare feedback. Enligt teorin av Andersson och Klintrot (2009) är detta 

fel, då feedback ska ges spontant och nära i tiden för att mottas lättare av konsulten. Även 

Kang, Oah och Dickinson (2003) visade med sin studie att deltagare som fick feedback ofta 

var mer effektiva i sitt arbete än de som gavs feedback mer sällan. Konsultchefer är tvungna 

att samla in arbetsrelaterad feedback från kundföretaget innan den ges vidare till konsulten. 

Detta är en svag länk och kan vara svår att undvika även då de försöker upprätthålla god 

kommunikation med kundföretaget och konsulter. Enligt Konsultchef 6 sker en viktig del av 

motivationsskapandet dels genom samtal mellan konsulterna och konsultchefer men även 

genom personliga träffar. Detta för att konsulten ska känna att konsultchefen bryr sig. Även 

konsultchef 2 framför vikten av detta (Se citat i avsnitt 4.3 Ledarskapets 

Motivationshantering). 

Det är oumbärligt att konsultchefer, precis som Konsultchef 2 berättar, fungerar som medlare 

i trepartsrelationen och att de kan säkerställa länken mellan konsulten och kundföretaget. För 

att kunna visa sina konsulter att dem bryr sig och att de ser deras individuella behov använder 

de sig av feedback. 

I teorin presenterar OBM tre olika förstärkare: primära, sekundär och naturliga. De framhäver 

att naturliga förstärkare är det bästa eftersom de kommer inifrån sig själv utan att påverkas av 

en extern person. Detta innebär att konsultcheferna överlåter konsulternas naturliga 

förstärkare till varje enskild individ. Däremot visade det sig att konsultchefer är medvetna om 

att konsulter har individuella behov (Se citat av konsultchef 5 i avsnitt 4.2 Inre Motivation). 

OBM rekommenderar att det mest effektiva verktyg för ledarskapet är att lära känna varje 

medarbetare och varje unik individs förstärkare. Uppskattning av sina chefer och kollegor 

medför en stark trivselfaktor på arbetsplatsen. (Andersson & Klimtrot, 2009) 
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5.4 AVSLUTANDE DISKUSSION 

För konsultchefer kan det vara besvärligt att lära känna varje konsult de är ansvarig för. De 

träffas vid anställningsintervju och kontraktskrivningen personligen, men sen sker kontakten 

via andra typer av media som telefonsamtal, sms eller mail. För att motverka bristande 

popularitet och för att visa att man bryr sig om konsulten har bemanningsföretag 

gemensamma aktiviteter som konsultfester, lunch eller liknande. Detta är ett sätt att bygga 

upp förtroende hos konsulten och för konsultchefen att lära känna den. Däremot anser vi inte 

de tillfällena då konsulter och konsultchefer träffar varandra på fritiden som effektivast. Detta 

på grund av att konsultchefer möter konsulter utanför det dagliga arbetet och har det därmed 

svårt att kunna bedöma hur en viss konsult hanterar stress och hur den reagerar när den har 

gjort någonting fel. 

Herzberg (1987) förklarar att det är inre motivation som driver konsulterna framåt till att 

åstadkomma någonting. Det är viktigt för chefer att hjälpa sina anställda i avsikt att de inte 

går miste om deras inre motivation. Därför borde chefer vara medvetna om vilka faktorer som 

bidrar till anställdas inre motivation så att de kan ge stöd och förstärka motivationen. En 

förutsättning för att den inre motivationen ska kunna utvecklas är arbetsmiljön. Vi håller med 

Herzbergs åsikt om att det finns två icke-relaterade dimensioner. Taylors synsätt kan anses 

vara föråldrad och vi anser lön mer som en hygienfaktor enligt Herzberg som förväntas av 

konsulter. Detta stöds även av författarna Andersson och Klintrot (2009) vilka anser att beröm 

är den mest effektiva konsekvensen och det mest effektiva verktyg för att påverka ett 

beteende. Att ge beröm kan vara svårt om man är ledare på distans men vi ser att 

konsultcheferna försöker göra det bästa av situationen, även om det kan förbättras i många 

anseenden. 
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6. SLUTSATSER 

I detta avsnitt presenteras slutsatser med fokus på syfte. De två forskningsfrågor som presenterades i 

början av arbetet. En reflektion över arbetet ges, samt förslag till fortsatt forskning presenteras. 

Avslutningsvis redogörs arbetes bidrag till teorin, praktiken och samhället. 

 

6.1 SVAR PÅ FORSKNINGSFRÅGOR 

Syftet med arbetet var att identifiera och analysera konsultchefers uppfattning av 

motivationsbehovet hos sina anställda i bemanningsföretag. För att uppnå syftet valdes två 

forskningsfrågor. 

Utav teorin, empirin och framförallt analysen kom vi fram till följande slutsatser. Vi väljer att 

svara på varje forskningsfråga individuellt. 

 

Forskningsfråga #1: Hur uppfattar konsultchefer vikten av inre motivation hos konsulter 

inom bemanningsbranschen? 

Studiens empiriska data visar att konsultchefer inte bara försöker påverka motivation genom 

yttre faktorer utan att de faktiskt förväntar sig en viss grad av inre motivation hos konsulten 

redan från början. Denna grad av inre motivation refereras som “konsultmässighet” vilket 

innebär att konsulterna ska ha en ganska stor inre drivkraft av att ansvara för sin egen 

utveckling och motivation. De egenskaper som beskriver en bra konsult enligt 

konsultcheferna är faktorer som är svåra att påverka utifrån. Dock är det lättare att påverka en 

individs beteende genom yttre faktorer än att bygga upp en individs inre motivation. Vi drar 

slutsatsen att konsultchefer anser inre motivation som en viktig egenskap.  
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Forskningsfråga #2: Vilka verktyg använder sig konsultchefer av för att motivera sina 

konsulter? 

Konsultchefer använder olika yttre motivationsfaktorer som personliga möten, gemensamma 

aktiviteter, materiella belöningar och informativa belöningar i form av feedback för att 

påverka konsulternas inre motivation. Det mest förekommande yttre motivationsverktyget är 

feedback. Vi anser att detta beror på att det är enkelt, billigt och leder till önskade effekter. 

Konsultchefen kan använda yttre motivationsfaktorer för att konsulten skall behålla och 

eventuell förstärka den inre motivationen, vilket även stöds av OBM teorin. Med hjälp av 

sekundära förstärkare kan man få inre motivation. 

Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen att konsultchefer inser vikten av inre motivation och att 

de förväntar sig att konsulterna har en hög grad av konsultmässighet. Samtidigt ser de 

svårigheten att kunna påverka den inre motivationen och använder således yttre 

motivationsfaktorer för att konsulterna ska behålla och förstärka deras inre drivkraft. Bland de 

olika yttre motivationsfaktorerna är feedback den mest förekommande, detta beror på att det 

är den mest effektiva och lättast att applicera inom trepartsrelationen som uppstår mellan 

konsult – konsultchef – chef på kundföretag. 

 

6.2 REFLEKTION ÖVER ARBETET 

Syftet med arbetet var att identifiera och analysera faktorer och förutsättningar som bidrar till 

att motivera konsulter inom bemanningsföretag. Ursprungligen ville vi undersöka vilka 

faktorer som bidrar ur anställdas perspektiv till att bli motiverad inom bemanningsföretag och 

hur konsultchefer motiverar sina anställda ur ett ledarskaps perspektiv. Vi ville undersöka de 

anställdas perspektiv genom en enkät (se Bilaga 2) som vi skapade efter att vi blivit 

inspirerade av Alexander Hiams bok “Motivera dina medarbetare” (2006). Till slut ville vi 

jämföra båda perspektiven för att kunna identifiera likheter och skillnader. Under arbetets 

genomförande stötte vi på problem då de undersökta bemanningsföretagen valde att avstå från 

att skicka ut enkäten till sina anställda konsulter. Dels ansåg de att det var för resurskrävande 

med tanke på sekretessen (även fast vi garanterade anonymitet) och dels var de rädda att det 

skulle minska svarsfrekvensen på deras egen medarbetarenkät. På grund av detta var vi 

tvungna att enbart fokusera på ledarskapsperspektivet då vi inte hade någon möjlighet att 

jämföra resultat med konsulternas åsikter. Därför kan vårt arbete anses som bristfälligt, 
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eftersom det fokuserar på en subjektiv synvinkel av ledarskapet utan att undersöka 

konsulternas åsikter. Arbetets subjektivitet beror på att vi inte kunde jämföra ledarskapets 

perspektiv med arbetarnas perspektiv vilket skulle visa om konsultcheferna uppfattar 

konsulternas motivationsbehov på samma sätt som konsulterna. Däremot lyckades vi få en 

djupare kunskap av ledarskapets perspektiv som kan vara till grund för framtida forskning 

inom ämnet. Motivation är ett ämne som har behandlats av många forskare, däremot är 

kombinationen mellan motivation och bemanningsföretag ett ämne som inte har studerats lika 

flitigt.  

 

6.3 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Utifrån studiens resultat har intressanta frågor uppstått. Framför allt med tanke på att vi inte 

fick möjligheten att undersöka vilka faktorer som motiverar de anställda konsulterna inom 

bemanningsföretagen utan enbart ledarskapets perspektiv.  

Det skulle vara intressant att undersöka om resultatet förändras om forskningsområdet utökas 

genom att exempelvis ändra på avgränsningarna. Skulle samma resultat uppstå om studien 

utfördes på en annan ort eller om man valde att endast intervjua små bemanningsföretag med 

endast ett fåtal anställda konsulter? Leder förbättrad feedback från konsultchefer till bättre 

resultat för konsulterna? En intressant forskningsfråga kan dessutom vara om det 

överhuvudtaget är möjligt för konsultchefer att ha inflytande på inre motivation. För att svara 

på dessa frågor rekommenderar vi att komplettera denna kvalitativa studie med en kvantitativ 

studie, genom att använda sig av enkäten som vi skapade (se Bilaga 2), för att bättre kunna 

förstå hur konsulters inre motivation i allmänhet påverkas.  

 

6.4 ARBETETS BIDRAG 

I vårt arbete analyserar vi viktiga teorier inom yttre och inre motivation (Taylor, Maslow, 

Vroom, Herzberg, McGregor, OBM) och framför vikten av inre motivation hos konsulter. 

Trots att teorier är publicerade för upp till ett sekel sedan är de fortfarande högaktuella då de 

fortfarande citeras i aktuella verk. Vår teori ger en teoretisk grund och introduktion till 

motivation. Genom att undersöka konsultchefers uppfattning av motivationsbehovet hos sina 

konsulter har vi kommit fram till vikten av att konsultchefer förutsätter att konsulterna har ett 
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stort mått av konsultmässighet, det vill säga att konsulterna har en hög grad av inre 

motivation, och att den inre motivationen kan påverkas genom yttre motivationsfaktorer. Vårt 

arbete bidrar till en ökad teoretisk grund för begreppet ”konsultmässighet” och ger en mer 

empirisk definition av begreppet eftersom denna definition direkt kommer från en av våra 

kvalitativa intervjuer. 

Vårt bidrag till samhället blir med denna studie att framhäva vikten av inre motivation och 

hur man som “ledare på distans” kan påverka sina anställda med tanke på bästa möjliga 

effekt. I teorin identifieras att olika individer värderar olika saker och har därmed olika 

motiverande behov, dessutom är ledarens mest effektiva verktyg att lära känna varje 

medarbetare och vad som är varje unik individs motivator. En medarbetare som är motiverad i 

sitt jobb kan ge många goda konsekvenser för samhället. Om ledaren ser till varje individs 

behov kommer de vara mer motiverade till att jobba vilket leder till goda prestationer. Vi 

menar exempelvis att motiverade medarbetare ger effekten av att de är mindre sjuka vilket är 

gynnsamt för samhället på många olika sätt. Dels bortfaller kostnader i olika slag (faktiska 

vårdkostnader vid sjukbesöken, sjukersättning från arbetsgivaren eller försäkringskassan) 

dessutom utnyttjas vården mindre och vårdköer blir då kortare. Om medarbetare är mindre 

sjuka leder det till att företagen blir mer effektiva vilket innebär att det går snabbare att 

utvinna saker ur företaget. Dessutom ökar kompetensen inom företaget om de slipper ta in 

vikarier för de som är sjuka, om annat sker ett bortfall då den ordinarie personalen inte är på 

plats. Arbetet kan vara till nytta för alla som har en distansbaserad ledarskapsroll såsom 

blivande konsultchefer, för att förstå vikten av konsulternas egna inre motivation och 

drivkraft. 
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BILAGOR 

BILAGA 1- INTERVJUMANUALEN 

 

Hur länge har du jobbat som konsultchef hos företaget? 

Vilka erfarenheter har du med motivation av anställda? Fungerar det som önskat eller finns 

det någonting man kan förbättra? 

Hur gör ni för att motivera era anställda? Varför? Har ni läst olika motivationsteorier eller 

använder ni det av erfarenheten? 

Tycker ni att era anställda behöver motiveras? 

Hur gör ni för att underlätta motivationsskapande bland medarbetarna? 

Om ni känner behovet av att motivera era anställda, hur går ni tillväga? 

Vilka är de speciella problemen i just ett bemanningsföretag? Vad måste man beakta som 

man annars inte "behöver" göra. 

Vad kännetecknar en bra medarbetare/anställd? 

Vilka faktorer tror du motivera dina anställda (mest)? (pengar, reputation, självförverkligande, 

status, erkännande, personligt behov, frivillighet, andra medarbetare,) 
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BILAGA 2 - ENKÄTFÖRSLAG 

 

PERSONLIG INFORMATION 

 

Kön? 

Man   Kvinna 

 

Ålder? 

 < 20  20-29  30-39  40-49  50-59  60+ 

 

Civilstånd? 

 ensamstående 

 ensamstående med barn 

 gift 

 gift med barn 

 sambo 

 sambo med barn 

 särbo 

 särbo med barn 

 Övrigt: ____________________ 

 

Hur länge har du jobbat för bemanningsföretaget? 

 <1 år  1-3 år  4-6 år  7-10 år  >10 år 

 

’ 



 

45 

 

VÄNLIGEN ANGE I VILKEN GRAD DU INSTÄMMER MED FÖLJANDE 

PÅSTÅENDEN MED HJÄLP AV SVARSALTERNATIVEN. 

 

1. Jag vill få erkännande för mina resultat. 

       

håller 

absolut inte 

med 

håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

varken eller håller med håller starkt 

med 

håller 

mycket 

starkt med 

 

2. Om jag får för låg lön motiveras jag inte till att göra ett bra arbete. 

       

håller 

absolut inte 

med 

håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

varken eller håller med håller starkt 

med 

håller 

mycket 

starkt med 

 

3. Jag behöver ingen hjälp med att motiveras i mitt arbete. 

       

håller 

absolut inte 

med 

håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

varken eller håller med håller starkt 

med 

håller 

mycket 

starkt med 

 

4. Jobbet ger mig möjlighet att uppnå mina drömmar. 

       

håller 

absolut inte 

med 

håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

varken eller håller med håller starkt 

med 

håller 

mycket 

starkt med 
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5. Jag tycker det är viktigt att få beröm för det arbete jag gör. 

       

håller 

absolut inte 

med 

håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

varken eller håller med håller starkt 

med 

håller 

mycket 

starkt med 

 

6. Medarbetare som arbetar hårt bör få motsvarande värdefulla belöningar. 

       

håller 

absolut inte 

med 

håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

varken eller håller med håller starkt 

med 

håller 

mycket 

starkt med 

 

7. Den motivation jag behöver för mitt arbete kommer inifrån mig själv. 

       

håller 

absolut inte 

med 

håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

varken eller håller med håller starkt 

med 

håller 

mycket 

starkt med 

 

8. Det är viktigt för min karriär att lyckas med arbetet. 

       

håller 

absolut inte 

med 

håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

varken eller håller med håller starkt 

med 

håller 

mycket 

starkt med 

 

9. Det är synd att bra ansträngningar inte alltid uppskattas av andra. 

       

håller 

absolut inte 

med 

håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

varken eller håller med håller starkt 

med 

håller 

mycket 

starkt med 
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10. En rejäl belöning är det bästa sättet att visa uppskattning för ett väl utfört arbete. 

       

håller 

absolut inte 

med 

håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

varken eller håller med håller starkt 

med 

håller 

mycket 

starkt med 

 

11. För mig är arbetet en belöning i sig. 

       

håller 

absolut inte 

med 

håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

varken eller håller med håller starkt 

med 

håller 

mycket 

starkt med 

 

12. Jag gillar att få möjligheten att uttrycka min individualitet i arbetet. 

       

håller 

absolut inte 

med 

håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

varken eller håller med håller starkt 

med 

håller 

mycket 

starkt med 

 

13. Jag tycker om att veta att mina chefer bryr sig om hur jag mår. 

       

håller 

absolut inte 

med 

håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

varken eller håller med håller starkt 

med 

håller 

mycket 

starkt med 

 

14. Jag motiveras av arbeten där man kan tjäna bra pengar. 

       

håller 

absolut inte 

med 

håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

varken eller håller med håller starkt 

med 

håller 

mycket 

starkt med 
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15. Jag tar ofta friviligt hand om saker och ting som behöver göras. 

       

håller 

absolut inte 

med 

håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

varken eller håller med håller starkt 

med 

håller 

mycket 

starkt med 

 

16. Jag vill göra en unik insats. 

       

håller 

absolut inte 

med 

håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

varken eller håller med håller starkt 

med 

håller 

mycket 

starkt med 

 

17. Jag är intresserad av möjligheter att utveckla min kompetens. 

       

håller 

absolut inte 

med 

håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

varken eller håller med håller starkt 

med 

håller 

mycket 

starkt med 

 

18. Jag lägger ner mycket ansträngning på mitt arbete. 

       

håller 

absolut inte 

med 

håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

varken eller håller med håller starkt 

med 

håller 

mycket 

starkt med 

 

19. Självständigt arbete är en viktig del av jobbet. 

       

håller 

absolut inte 

med 

håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

varken eller håller med håller starkt 

med 

håller 

mycket 

starkt med 

 



 

49 

 

20. Min familjs behov är det jag bryr mig mest om för närvarande. 

       

håller 

absolut inte 

med 

håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

varken eller håller med håller starkt 

med 

håller 

mycket 

starkt med 

 

21. Professionell utveckling är mycket viktigt för mig. 

       

håller 

absolut inte 

med 

håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

varken eller håller med håller starkt 

med 

håller 

mycket 

starkt med 

 

22. Jag är entusiastisk inför mitt arbete. 

       

håller 

absolut inte 

med 

håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

varken eller håller med håller starkt 

med 

håller 

mycket 

starkt med 

 

23. Jag vill ha mycket kontroll över min egen situation. 

       

håller 

absolut inte 

med 

håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

varken eller håller med håller starkt 

med 

håller 

mycket 

starkt med 

 

24. Jag arbetar främst för att se till mina personliga behov. 

       

håller 

absolut inte 

med 

håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

varken eller håller med håller starkt 

med 

håller 

mycket 

starkt med 
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25. Jag vill gärna växa och utvecklas genom min karriär. 

       

håller 

absolut inte 

med 

håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

varken eller håller med håller starkt 

med 

håller 

mycket 

starkt med 

 

26. Jag anstränger mig mer för att göra ett bra jobb än de flesta andra. 

       

håller 

absolut inte 

med 

håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

varken eller håller med håller starkt 

med 

håller 

mycket 

starkt med 

 

27. Jag vill helst styra hur och när jag utför mitt arbete. 

       

håller 

absolut inte 

med 

håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

varken eller håller med håller starkt 

med 

håller 

mycket 

starkt med 

 

28. Det är grundläggande behov som driver mig framåt. (grundläggande behov kan vara 

till exempel ont om pengar för lägenheten, mat,...) 

       

håller 

absolut inte 

med 

håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

varken eller håller med håller starkt 

med 

håller 

mycket 

starkt med 

 

29. Bemanningsföretaget ger mig möjligheten att skapa ett kontaktnätverk som jag 

kommer att ta nytta av i min framtida karriärutveckling. 

       

håller 

absolut inte 

med 

håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

varken eller håller med håller starkt 

med 

håller 

mycket 

starkt med 
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30. Jag blir mycket motiverad av svåra utmaningar. 

       

håller 

absolut inte 

med 

håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

varken eller håller med håller starkt 

med 

håller 

mycket 

starkt med 

 

31. Att kunna arbeta självständigt hjälper mig att utvecklas på min arbetsplats. 

       

håller 

absolut inte 

med 

håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

varken eller håller med håller starkt 

med 

håller 

mycket 

starkt med 

 

32. Jobbsäkerheten är mycket viktig för mig. 

       

håller 

absolut inte 

med 

håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

varken eller håller med håller starkt 

med 

håller 

mycket 

starkt med 

 

33. Vilka av de följande motivatorer är viktigast för dig? Rangordna de genom att 

skriva in siffra mellan 1-9 vid respektive svarsalternativ.  (1 = mest motiverande för 

mig; 9 = minst motiverande för mig) 

______ Erkännande 

______ Ersättning 

______ Inre motivation 

______ Självförverkligande 

______ Karriär 

______ Ansträgning 

______ Självständig arbete 

______ Personliga mål 

______ Övrigt:_____________ 
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MOTIVATION FRÅN KONSULTCHEFER 

34. Jag tycker om att få feedback av konsultchefer angående mitt arbete. 

       

håller 

absolut inte 

med 

håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

varken eller håller med håller starkt 

med 

håller 

mycket 

starkt med 

 

35. Jag känner mig motiverad när jag får feedback av min konsultchef. 

       

håller 

absolut inte 

med 

håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

varken eller håller med håller starkt 

med 

håller 

mycket 

starkt med 

 

36. Jag känner mig inte motiverad av min konsultchef. 

       

håller 

absolut inte 

med 

håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

varken eller håller med håller starkt 

med 

håller 

mycket 

starkt med 

 

37. Jag får regelbunden uppskattning av min konsultchef. 

       

håller 

absolut inte 

med 

håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

varken eller håller med håller starkt 

med 

håller 

mycket 

starkt med 

 

38. Min konsultchef tackar för ett bra arbete när jag gjorde någonting extra bra. 

       

håller 

absolut inte 

med 

håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

varken eller håller med håller starkt 

med 

håller 

mycket 

starkt med 
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39. Om jag jämför min konsultchef med min chef på kundföretaget motiveras jag mest 

av konsultchefen. 

       

håller 

absolut inte 

med 

håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

varken eller håller med håller starkt 

med 

håller 

mycket 

starkt med 

 

MOTIVATION FRÅN CHEFER HOS KUNDFÖRETAGET 

40. Jag tycker om att få feedback av chefer på kundföretaget angående mitt arbete 

       

håller 

absolut inte 

med 

håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

varken eller håller med håller starkt 

med 

håller 

mycket 

starkt med 

 

41. Jag känner mig motiverad när jag får feedback av min chef på kundföretaget. 

       

håller 

absolut inte 

med 

håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

varken eller håller med håller starkt 

med 

håller 

mycket 

starkt med 

 

42. Jag känner mig inte motiverad av min chef på kundföretaget. 

       

håller 

absolut inte 

med 

håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

varken eller håller med håller starkt 

med 

håller 

mycket 

starkt med 
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43. Jag får regelbunden uppskattning av min chef på kundföretaget. 

       

håller 

absolut inte 

med 

håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

varken eller håller med håller starkt 

med 

håller 

mycket 

starkt med 

 

44. Min chef på kundföretaget tackar för ett bra arbete när jag gjorde någonting extra 

bra. 

       

håller 

absolut inte 

med 

håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

varken eller håller med håller starkt 

med 

håller 

mycket 

starkt med 

 

45. Om jag jämför min konsultchef med min chef på kundföretaget motiveras jag mest 

av chefen på kundföretaget. 

       

håller 

absolut inte 

med 

håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

varken eller håller med håller starkt 

med 

håller 

mycket 

starkt med 

 

 

Har du några synpunkter om enkäten? 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 är inspirerad av Alexander Hiams bok ”Motivera dina medarbetare” (2006),  

För att analysera resultatet skulle vi rekommendera att använda följande nyckel: 

Motivationsfaktor Frågor 

Erkännande 1, 5, 9, 13 

Ersättning 2, 6, 10, 14 

Inre motivation 3, 7, 11, 15 

Självförverkligande 4, 8, 12, 16 

Karriär 17, 21, 25, 19 

Ansträngning 18, 22, 26, 30 

Självständigt arbete 19, 23, 27, 31 

Personliga mål 20, 24, 28, 32 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

håller 

absolut inte 

med 

håller inte 

alls med 

håller inte 

med 

varken eller håller med håller starkt 

med 

håller 

mycket 

starkt med 

 

Fråga 33 är till för att kontrollera om svaren överensstämmer med ens egen uppfattning. 

Svar på frågor 34-39 och 40-45 kan jämföras med varandra. 

 


