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Sammanfattning 

Bemanningsbranschen i Sverige har under de senaste åren haft snabb tillväxt. Då 

bemanningsanställda inte arbetar fysiskt på det företag de är anställda på, utan istället är 

uthyrda till olika kundföretag och arbetar under kundföretagens förfogande, anses branschen 

som unik. Därmed kan det vara av intresse att studera bemanningsanställdas uppfattning av 

lojalitet som utgår från bakomliggande faktorer såsom utbildning, belöning samt 

kommunikation till både bemanningsföretag samt kundföretag. Genom att bemanningsföretag 

förmedlar samt förstår lojalitet kan de behålla talanger inom företaget. Kundföretag kan 

genom lojalitet göra att dess inhyrda personal övergår till deras organisation. Fallföretaget 

som valts är Uniflex bemanning i Örebro. Då bemanningsanställda har relation till både sin 

arbetsgivare samt till sitt kundföretag kan det anses intressant att undersöka hur anställdas 

upplevelse på lojalitet i relationen till sin arbetsgivare, Uniflex samt till respektive 

kundföretag. Denna upplevelse skiljer sig åt mellan studiens respondenter. Kundföretagen 

anses som mer lojala mot sina inhyrda än vad Uniflex är mot sina anställda. Detta då 

kommunikationen, belöning samt utbildning var sämre från Uniflex sida än från 

kundföretagens. En av respondenterna avvek från övriga respondenter i sin upplevelse av 

lojalitet då denne upplevde starkare lojalitet till Uniflex än de övriga respondenterna. På 

dennes kundföretag fanns dock fler anställda från Uniflex vilket kan vara en av orsakerna att 

denne respondent uppfattade Uniflex som mer lojal.  

 

  

 

Nyckelord: Bemanningsföretag, lojalitet, utbildning, belöning samt kommunikation. 

 

 

 

 



	  

 

 

 

Abstract 

The staffing sector in Sweden has in recent years had a rapid growth. Staffing employees do 

not work physically in the company they are employed; instead they are leased to various 

client companies and working for the user undertaking, which consider the industry as unique. 

It may be of interest to study the staffing employee perception of loyalty, based on underlying 

factors such as education, reward system, and communication to both the agency and the 

client company. By agency conveys and understands loyalty, they may retain talent within the 

company. The Client Company may by loyalty transfer the hired employees to their 

organization. Uniflex staffing in Örebro is the case company in this study. Staffing employees 

have a relationship both to their employer and to the client companies. It may be interested to 

examine how employees experience on loyalty in the relationship with their employer, 

Uniflex and to respective client companies. This experience differs between the study's 

respondents. The client companies are more loyal to their hired employees than Uniflex. The 

communication, reward system and education were worse from Uniflex than from the client 

companies. One of the respondents differed from other respondents in their perception of 

loyalty when the respondent felt strong loyalty to the Uniflex than the other respondents. That 

client company had also more employees from Uniflex which may be one reason that this 

respondent perceived Uniflex as more loyal. 
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1.Inledning 
	  

1.1 Problem 
Bemanningsbranschen är en bransch i ständig utveckling. De senaste åren har branschen haft 

en stor tillväxt och anses vara en av världens snabbaste växande marknader. Det har varit en 

snabb tillväxt i Sverige efter finanskrisen. Detta kan förklaras med att framför allt industrin 

tömde sina lager under finanskrisen och då marknaden åter började gå upp behövdes det 

mycket ny personal. (www.affärsvarlden.se) Bemanningsföretag kan beskrivas som ett 

företag som hyr ut arbetskraft. Arbetskraften som hyrs ut står under kundföretagets 

arbetsledning. Idag anses bemanningsbranschen fylla en viktig del av arbetsmarknaden då den 

är en av de tio största branscherna inom svenskt näringsliv, därför anses den vara en intressant 

bransch att utforska närmare.  (www.bemanningsforetagen.se) Modellen nedan visar 

bemanningsbranschens verksamhetsområden. 
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Bemanningsbranschens	  verksamhetsområden	  

1. Bemanning 

Personaluthyrning 

Personalentreprenad 

2. Omställning 

Jobbförmedling 

Coachning 

Utbildning 

HR-utveckling 

	  

3. Rekrytering 

Search 

Interim management 

Headhunting 
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Kombination av trygghet, rörlighet och mångfald är något branschen erbjuder för individen, 

företaget samt för samhället. Bemanningsföretagens rekryteringssystem ger möjlighet till 

arbetsmarknad för underrepresenterade grupper. Fördelar med bemanningsföretag för 

individer kan exempelvis vara att det ger större valmöjligheter för arbetslösa, möjligheter att 

arbeta då företagen behöver arbetskraft, kan ge ett stort nätverk, skapar kompetensutveckling 

och kan skapa jobb som annars inte finns. (www.bemanningsforetagen.se) Det nämns många 

fördelar med bemanningsbranschen men det kan även tänkas att det finns nackdelar då 

personalomsättningen är hög inom denna bransch. Den bemanningsanställde fysiskt arbetar på 

dennes kundföretag och det kan därmed tänkas att denne känner starkare tillhörighet och 

lojalitet till kundföretaget än till sin arbetsgivare. En aspekt som är värd att studera närmare är 

därför lojalitet i relation mellan bemanningsanställd och kundföretag samt i relation mellan 

bemanningsanställd och bemanningsföretag. Bemanningsföretaget kan genom att förstå och 

förmedla lojalitet behålla talanger inom företaget. Genom lojalitet kan kundföretaget göra att 

kompetent inhyrd personal väljer att övergå till deras organisation. (Pogorzelski, Harrirott, 

Hardy 2008, s 156) Det kommer därmed studeras hur den anställde upplever lojalitet i 

relationen mellan sig och sin arbetsgivare. Lojalitet i relation mellan den inhyrde och dennes 

kundföretag kommer även att studeras.  

 

Lojalitet kan beskrivas som att vara i god tro och engagerad mot en orsak, person, företag 

samt relation som berör alla inblandade (Smith & Rupp, 2002 s.251).  För att få fram lojala 

medarbetare behövs en trygghet och säkerhet på arbetsplatsen, belöning, tillhörighet, 

utbildning/utveckling samt balans inom arbete och personligt liv (Pogorzelski, Harrirott, 

Hardy 2008, s 156-157). En relativt ny och uppmärksammad studie som är gjord vid 

Göteborgs Universitet visar att bemanningsföretagets anställda riskerar sämre 

utvecklingsmöjligheter då de har svagare kontakt med sin chef. Utvecklingen hos anställda 

anses av författaren till studien vara viktigt i lojalitetssammanhang. (Kantelius 2010). 

Utbildning är en faktor som verkar vara betydande för upplevelse av lojalitet. Andra 

bakomliggande faktorer som bidrar till upplevelse av lojalitet är belöning samt 

kommunikation. Genom att undersöka dessa bakomliggande faktorer ges möjlighet till att 

analysera hur lojalitet upplevs av bemanningsanställda. 
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1.2 Syfte:  
Syftet med studien är att beskriva bemanningsanställdas upplevelse av lojalitet i relation till 

arbetsgivaren och i relation till kundföretaget. Genom att beskriva denna upplevelse av 

lojalitet kan det öka förståelsen samt kunskapen om bemanningsbranschen.  

 

1.3 Frågeställning: 
Ø Vilken upplevelse har den anställde av lojalitet i relation till sin arbetsgivare, Uniflex, 

respektive till sitt kundföretag?  

Ø Vad kan förklara upplevelsen av lojalitet?  
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2. Metod  

2.1 Val av företag: 
Bemanningsföretag anses vara aktuella då de tillhör en snabbt växande bransch. Första 

halvåret 2011 ökade bemanningsföretagens omsättning med trettiotre procent jämfört med 

2010. Enligt en artikel i Svenska Dagbladet från föregående år var Uniflex bemanning ett av 

Sveriges största bemanningsföretag. Uniflex har valts som studiens fallföretag. Företaget har 

ett stort antal kontor i Sverige varav ett beläget i Örebro. Respondenterna som studeras i 

studien utgår från kontoret i Örebro. Uniflex arbetar med rekrytering, uthyrning samt 

anpassning av personal inom olika arbetsområden såsom kundtjänst, försäljning, industri osv. 

(www.uniflex.se).  

 

2.2 Datainsamling: 
 

2.2.1 Kvalitativ metod 

Syftet med denna studie är inte att få fram resultat som är representativa för en hel population 

eller att kunna generalisera, utan syftet är att erhålla detaljerad information så att det går att 

beskriva bemanningsanställdas upplevelse av lojalitet. (Bryman & Bell 2005, s.318-320) Det 

eftersträvas därför att intervjuarna kan gå så djupt in på problemområdet, lojalitet, att dessa 

uppfattar respondentens upplevelse av lojalitet både till bemanningsföretaget samt 

kundföretaget. (Bryman & Bell 2005, s.322) För att få en djup förståelse för studiens problem 

krävs att det bildas en god relation mellan intervjuarna samt respondenterna vilket görs lättast 

genom djupintervju.  

 

2.2.2 Primärdata 

Intervju är en insamlingsform som kan användas vid insamling av primärdata. Det anses vara 

relevant för denna studie att tillämpa intervju då den ger möjlighet att skapa förtroende genom 

personligt bemötande.  Finns det en god relation med förtroende (se hur detta gjordes under 

rubrik 2.2.5) mellan intervjuaren samt respondenterna innan intervjun påbörjats bidrar detta 

till att respondenten känner sig avslappnad samt känner att denne kan svara uppriktigt på 

ställda frågor. Bildas det även förtroende under intervjuns gång samt efter intervjun bidrar det 

till att undersökarna i efterhand kan kontakta respondenternas vid oklarheter för att få ett 
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förtydligande. Genom att använda intervju som form för datainsamling kommer det bli 

möjligt att kunna ta del av ”bakgrundsvariabler” såsom respondenternas egna värderingar. Det 

är viktigt för studiens syfte att kunna förstå respondenternas uppfattning av de bakomliggande 

faktorerna vilka bidrar till lojalitet samt att kunna ta del av respondenternas tankar kring 

dessa. Djupintervju är mest lämplig då det ger möjlighet till att utveckla samt förtydliga 

svaren vilket anses vara relevant i denna studie (Christensen, Engdahl, Grääs, Haglund 2001, 

s.166-167)  

 

2.2.3 Utformning av intervjufrågor  

Vid utformning av intervjufrågorna fanns i åtanke att använda ett lättolkat språk som inte 

använde ”ekonomiord”. Detta för att respondenterna skulle kunna förstå och tolka frågorna 

utan svårigheter. För att stämningen skulle vara god samt samt för att respondenterna skulle 

känna sig bekväma bekväma inleddes frågorna med bakgrundsfakta om respondenterna 

(Bryman & Bell 2005, s.369). En fråga som medvetet placerades i början av intervjuguiden 

var ”Om någon frågar dig vart du arbetar, vad svarar du då?”. Detta då intervjuerna inte skulle 

påverka respondenterna samt att dessa ska svara som dessa brukar göra, naturligt. Frågor som 

kan anses vara känsliga för respondenterna har medvetet lagts i slutet av intervjuguiden. En 

fråga som ställdes i slutet av intervjuerna var ”Vet du om företaget gjorde ett bra eller dåligt 

år 2010?”. Syftet med frågan var inte att sätta dit någon av respondenterna utan var att se om 

kommunikationen fungerade. Följdfrågor som ”hur menar du”, ”hur tänker du där” och ”kan 

du utveckla ditt svar” har även att ställts vid oklarheter i respondenternas första svar, detta för 

att för undvika oklarheter. En viktig aspekt som tänktes på vid utformningen av 

intervjufrågorna var att undvika ledande frågor. Ledande frågor kan påverka respondenternas 

svar då det anses vara enklare för respondenterna att hålla med än att säga emot ett påstående. 

(Christensen, Engdahl, Grääs, Haglund 2001, s.171). Intervjuguiden skiljde på 

bemanningsföretaget och kundföretaget men samma frågor ställdes om båda företagen.  

 

Det finns ett flertal olika definitioner på lojalitet och därför användes inte det ordet i någon av 

frågorna under intervjun. Studiens respondenter kunde alla ha olika uppfattningar om hur de 

upplevde lojalitet och det kunde då bli svårt att göra jämförelser mellan respondenternas svar. 

Det nämndes inte heller för respondenterna att det var lojalitet som studerades. Därför var 

frågorna upplagda utifrån olika teman. Olika teman medförde även en tydlig struktur genom 
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intervjuerna (Bryman & Bell 2005, s.369). Intervjuerna var indelade i temana bakgrundsfakta, 

utbildning, belöningssystem, kommunikation samt avslutande frågor. Belöningssystem 

förklarades för respondenterna då de kunde ha olika uppfattningar om ordets betydelse. Det 

förklarades då som när organisationen visar att den uppskattar den anställdes arbete, t.ex. 

genom gåva vid jul. Inom temat kommunikation fanns en fråga angående 

dubbelkommunikation. Även dubbelkommunikation förklarades för respondenterna då det 

fanns risk för att respondenterna inte har kännedom om ordets betydelse. 

Dubbelkommunikation beskrevs som att kommunikationen finns åt båda hållen. ( Bang 1994, 

s.123-124 )Kommunikationen kan handla om kritik, såväl positiv som negativ. Samtliga 

intervjufrågor berörde lojalitet och analyserades för att ge en sammansatt bild över hur 

lojalitet upplevdes av de bemanningsanställda. För att tydliggöra strukturen på intervjun för 

intervjuarna användes stora bokstäver och även siffror i intervjuguiden. Det bidrog till en 

bättre stuktur i anteckningarna från intervjutillfället vilket gjorde det lättare vid 

sammanställningen av empiri. 

 

2.2.4 Presentation av respondenter 

I denna studie har respondenterna inte valts ut slumpmässigt. Ett krav i denna studie var att 

respondenterna skulle vara uthyrda i dagsläget för att de skulle besitta kännedom samt 

kunskap om faktorerna. Ett slumpmässigt urval kunde det inte garantera att samtliga var 

uthyrda.  

  

Som tidigare nämnts utgår fallföretaget från Uniflex bemanning i Örebro. Efter kontakt med 

affärsområdeschefen Rickard Algotsson tilldelades fyra anställda som uppfyllde studiens krav 

om att vara uthyrda i dagsläget. Det kunde diskuteras varför arbetsområdeschefen på Uniflex 

valde att erbjuda just dessa fyra anställda till att delta i studien. En tanke kunde vara att 

Rickard själv ansåg dessa som mest lojala och därmed att framställde en god bild av Uniflex. 

De fyra anställda var uthyrda till tre olika kundföretag men samtliga var inom samma bransch, 

industribranschen. Samtliga kundföretag var av likartad storlek. Storleken på kundföretag var 

av betydelse då det kunde finnas skillnader i hur mycket personlig kontakt som tilldelades 

varje anställd. På ett mindre företag kunde det tänkas att anställda hade bättre kontakt med 

chefer än vid större företag där det var större chans att det var fler anställda per chef. 

Kommunikation mellan anställd och chef var en viktig bakomliggande faktor vid denna 

undersökning av begreppet lojalitet.   
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Respondenterna tillhörde samma åldersintervall. Detta kan anses positivt för studien då stora 

åldersskillnader kunde bidra till stora skillnader i livserfarenheter och därmed till hur de såg 

och uppfattade saker. Tiden respondenterna har spenderat på Uniflex var relativt lika, fem till 

tolv månader. Det gjorde att det kunde bortses från olika uppfattningar om företaget byggt på 

erfarenheter från tiden de varit där. Samliga respondenter hade haft tidigare anställningar 

innan Uniflex. Det gjorde att de hade skapat en uppfattning om hur de aspekter som studerats 

i denna studie såg ut i andra branscher och kunde därmed göra jämförelser med 

bemanningsbranschen. 

 

Då samtliga respondenter arbetade på lager kunde det anses att de hade samma arbetsposition. 

Det kunde tänkas att lojalitet mellan anställd och Uniflex var på ett liknande sätt då de 

anställda hade likartade arbetsuppgifter. Hade istället en av respondenterna haft andra 

arbetsuppgifter samt yrke såsom ekonom kunde det tänkas att lojaliteten hade sett annorlunda 

ut. 

 

2.2.5 Genomförande av intervjuer  

Innan intervjutillfällena skickades ett e-postmeddelande ut till samtliga respondenter, detta för 

att meddela vilka teman som frågorna skulle beröra samt meddela beräknad tid för varje 

intervju. Av de fyra tilldelade respondenterna valde en respondent att inte medverka i studien 

trots att denne tidigare tackat ja två gånger. Detta ansågs inte ha någon betydelse för studien 

då endast insamlad empiri studerades. Syftet med studien var inte att generalisera eller 

fokusera på genus där två kvinnor samt två män skulle intervjuas. 

 

De tre intervjuerna genomfördes som panelintervjuer med två intervjuare närvarande samt en 

respondent. Panelintervju innebär att en huvudintervjuare driver intervjun framåt och den 

andra intervjuaren antecknar samt observerar respondenternas kroppsspråk. Kroppsspråket 

hos respondenterna ansågs vara intressant då detta även förmedlar respondenternas tankar 

samt känslor som senare kan vara till fördel vid sammanställning av analys. Positivt med 

panelintervjuerna är att huvudintervjuaren kan fokusera på att bygga upp ett förtroende hos 

respondenterna samt kan lägga vikt på att minska intervjueffekten medan den andre 

intervjuaren kan fokusera på vad som egentligen sades samt hur det sades. (Christensen, 

Engdahl, Grääs, Haglund 2001, s.164-165) Då det fanns två undersökare närvarande vid 
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intervjuerna minskade risken för missuppfattning av respondenterna svar. Om båda 

intervjuarna tolkade respondenternas svar på likartat sätt fanns det större chans att det 

speglade respondenternas verklighetsbild.  

 

Vid samtliga intervjuer tänktes klädvalet över då detta anses kunna ha påverkat 

respondenterna. För att inte distrahera respondenterna med klädseln valdes neutrala kläder 

med färger samt mönster som inte verkade uppseendeväckande.  (Christensen, Engdahl, 

Grääs, Haglund 2001, s.169) Samtliga respondenter fick själva välja den plats där intervjun 

skulle hållas, detta för att respondenterna skulle känna sig bekväma i miljön (Bryman & Bell 

2005, s.370). En intervju hölls på det kundföretag respondenten var uthyrd till medan de 

övriga två hölls på caféer i centrala Örebro. Vid samtliga intervjuer togs det hänsyn till 

respondenterna genom att låta dem prata till punkt samt inte påbörja nästa fråga för fort utan 

låta dem ha god betänketid på sig. Detta gjordes för att respondenterna skulle få den tid de var 

i behov av för att svara på ett sådant sätt att deras tankar samt känslor nådde fram till 

intervjuarna. För att minska intervjuareffekt vid intervjutillfällena användes öppna och 

strukturerade frågor vilket gjordes för att respondenterna skulle kunna tala fritt och använda 

sina egna ord. Huvudintervjuaren kan ha påverkat respondenterna genom betoning på orden, 

tonfallet samt hur intervjuaren använde sitt kroppsspråk. Påverkan på respondenterna kunde 

inte helt elimineras utan huvudintervjuaren var uppmärksam på sitt tonfall och kroppsspråk 

under intervjuernas gång. (Christensen, Engdahl, Grääs, Haglund 2001, s.167-168) 

  

Mötet med respondenterna inleddes med att intervjuarna och respondenterna hälsade. Därefter 

bjöd intervjuarna på kaffe till samtliga närvarande. Det gjordes för att respondenterna skulle 

känna en avslappnande atmosfär samt ett välkommande till intervjuerna. Innan intervjuerna 

påbörjades fick respondenterna förfrågan om de medgav att intervjuerna spelades in. Samtliga 

respondenter gav sitt medgivande. Det påpekades tydligt att namn inte skulle uppges i studien 

för att ingen skulle behöva känna oro över detta.  

 

Intervjuerna var uppdelade efter de tidigare nämnda teman vilka meddelats i e-

postmeddelanden i förväg. Vid byte av tema meddelades respondenterna detta för att de 

lättare skulle kunna följa med i intervjuerna. Det gjordes en kort presentation om studien då 

det bland annat nämndes att den var inriktad på ämnet företagsekonomi. Det förklarades även 

för respondenterna att en intervjuare kommer att ställa frågorna medan den andra 
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undersökaren kommer att föra anteckningar. Det berättades inte att den andre undersökaren 

även skulle observera respondenterna beteende samt kroppsspråk då det kunde finnas en risk 

att de kände sig iakttagna och obekväma. Respondenterna fick när som helst ställa frågor och 

när sådana uppkom besvarades de utan problem. Vid avslutandet av intervjuerna frågades om 

respondenterna hade några frågor samt funderingar kring intervjuerna eller studien. Samtliga 

svarade nej. Samtliga respondenter frågade istället om intervjuarna hade ytterligare frågor 

vilket kunde tyda på att respondenterna kände förtroende och ville att intervjuarna skulle få 

ordentliga svar. De sa även att intervjuarna gärna fick kontakta dem i efterhand om några fler 

frågor uppstod. Tidsaspekten mellan intervjuerna hade ingen betydelse då studiens 

respondenter var uthyrda till olika kundföretag och hade därmed ingen möjlighet att påverka 

samt kommunicera med varandra om studiens innehåll mellan intervjutillfällena.  

 

2.3 Teoretiska referensramen 
Teori har insamlats genom artiklar samt litteratur.  Artiklarna bidrog främst till promemorians 

problem samt syfte men även litteraturen användes. Databaserna LibHub på Örebro 

universitet samt Google har använts. Vid sökningarna har främst ”bemanningsföretag” och 

”lojalitet” används som sökord. Dessa har även kompletterats med meningar som ”vad är 

lojalitet”, ”lojalitet inom bemanningsföretag” och ”marknaden för bemanningsföretag”. Både 

sökorden och meningarna har i vissa fall översatts till engelska. Engelska artiklar har använts 

vilka har översatts till svenska. Som tidigare nämnts är bemanningsbranschen en ständigt 

växande bransch vilket gjorde att artiklar kunde anses vara inaktuella. Delar som ansågs vara 

aktuella och av värde för denna studie sorterades fram och nyttjades. Ett av skälen till detta 

kunde vara att publicering av artiklar kunde ske en tid efter dem skrivits och var därmed 

gamla och gav inte aktuell information.  
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2.4  Sammanställning av empiri och analys 
För att skapa en bättre struktur och en lättare läsning för läsaren kommer empirin samt 

analysen att indelas i temana bakgrundsfakta, utbildning, belöningssystem, kommunikation 

samt avslutande frågor precis som vid intervjuerna. Indelningen av dessa teman bidrar till en 

röd tråd genom uppsatsen. Empirin kommer att urskilja rubriker mellan Uniflex och 

respondenternas kundföretag. Analysen kommer att skilja sig från empirin då det löpande 

kommer att göras jämförelser mellan Uniflex samt respondentens kundföretag.  

 

Analysen kommer efter varje slutförd diskussion kring respektive respondent att avslutas med 

en sammanfattning i form av en tabell. Dessa tabeller kommer att visa skillnader mellan 

respektive kundföretag och Uniflex. Ett ”X” under det företag som respondenten anser 

innehar t.ex. utbildning eller ett ” – ” om respondenten anser att företaget inte har t.ex. 

utbildning. Avslutningsvis kommer analysen ha en sammanfattande tabell för studiens 

samtliga faktorer (utbildning, uttryck för uppskattning och utbildning). Den avslutande 

tabellen kommer att urskilja Uniflex och kundföretag och samtliga respondenter kommer att 

finnas med. 
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3. Teoretisk referensram 
 

3.1 Vad är lojalitet? 
	  

3.1.1 Var lojalitet uppstår 

Termen lojalitet kan definieras som en persons hängivenhet samt känsla av tillhörighet till 

något specifikt såsom exempelvis en person, en grupp av personer eller ett ideal. Lojalitet kan 

uttryckas både i handlingssätt samt tankesätt. En produkt, ens land, ens religion eller ens 

arbete är några ämnen som kan generera lojalitet. (Powers 2000, s.4-7) Att vara engagerad 

och i god tro mot en person, orsak, företag samt relationer som berör alla inblandade kan 

förklaras som lojalitet. (Smith & Rupp 2002, s.251) 

 

3.1.2 Lojalitet inom organisationer 

Lojalitet till arbetet är inget ärftligt personlighetsdrag som en medarbetare föds med utan 

utvecklas ständigt i medarbetarens relationer. En lojal medarbetare kan när som helst känna 

missnöje till sin chef, arbete eller belöningssystem och lojalitet kan då brytas. I en studie från 

2006, där lojala medarbetare studerats framkom sex viktiga aspekter som präglar lojala 

medarbetare. Sådana aspekter kan exempelvis vara att medarbetare uppfattar sitt arbete som 

intressant, utmanande samt upplever en god relation till sin arbetsgivare. För upplevelse av 

lojalitet är det viktigt att medarbetaren känner till arbetsgivarens förväntning av denne, känner 

harmoni mellan arbetsliv och privatliv samt känner stolthet gentemot sin organisation. Även 

förekomst av belöning är viktigt. Genom att uppmärksamma dessa aspekter kan arbetsgivare 

utveckla och bevara lojala medarbetare. Medvetandet om att missnöje kan uppstå medför att 

företaget i förväg bör ha förberedelse för detta missnöje vilket utgör en annan viktig aspekt 

för chefen att beakta.  

 

 

Resultatet av lojalitet är att anställda känner stolthet gentemot sin arbetsplats vilket i sin tur 

skapar ett gott rykte om företaget samt att anställda väljer att arbeta kvar. Vid rekrytering 

samt inskolning av ny personal anses det lämpligt att medha en sedan tidigare lojal 

medarbetare då denne framhäver företagets goda sidor. Studien påvisar sex olika aspekter 

varav fem har nämnts ovan och den resterande nämns under rubriken belöning. (Pogorzelski, 
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Harrirott, Hardy 2008, s.156-158) 

 

Att rekrytera medarbetare är en stor kostnad för organisationen och brukar motsvara halva 

årslönen för den anställde. Anställda är villiga att ge allt för organisationer som de anser 

förtjänar det även då de byter arbetsplats flera gånger under karriärens gång. Ordförande för 

lojalitetsinstitutet, har efter en studie utvecklat fem steg som ska hjälpa företag att få hängivna 

samt lojala medarbetare. Steg ett inkluderar en bra arbetsplats som innehar säkerhet samt 

trygghet. Steg två menar att belöning i form av rättvis lön samt förmåner är av betydelse. Steg 

tre anser att känsla av tillhörighet till organisationen bygger stolthet bland anställda. 

Medarbetare ska på sin arbetsplats ha möjligheten att lära sig ny kunskap samt känna sig 

delaktig i företagets tillväxt enligt steg fyra. Sist men inte minst nämns steg fem vilket berör 

medarbetarnas arbete och personliga liv. Arbete och det personliga livet ska vara i balans och 

där ska även finnas en viss harmoni. (Cole 2000, s.44-48) 

 

Lojalitet är av värde för organisationer och kan uppstå till ägare, medarbetare, ledare, 

fackförening, tradition samt verksamhetens mål. (Bang 1994, s.123-124) Då en arbetsgivare 

inte är lojal mot anställda uppstår frågan om varför anställda ska vara lojala mot 

organisationen. Arbetsrelaterad lojalitet kan uppstå till en chef, medarbetare, arbete samt 

företag i sig. (Powers 2000, s.4-7) Organisationer måste till en början erbjuda medarbetarna 

en säker och trygg arbetsmiljö. Därefter behöver arbetsgivaren bygga upp en känsla av 

stolthet i organisationen, vilket då bidrar till att medarbetarna bli mer engagerade i sitt arbete. 

Känslan av tillhörighet samt engagemang hos medarbetare bidrar till större chans att denne 

rekommenderar sin organisation som bästa arbetsplats. En engagerad samt lojal medarbetare 

innehar sex olika beteenden såsom att göra personliga uppoffringar för organisationen, vara 

samarbetsvillig, tro på organisationen, rekommendera företaget som den bästa arbetsplatsen, 

stanna på företaget de närmsta åren, stanna på företaget även då de erbjuds högre lön på annat 

företag. (Cole 2000, s. 44-48) 
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Anställdas upplevelse av lojalitet kan sammanfattningsvis beskrivas som viljan att stanna kvar 

i organisationen, produktivitet, ömsesidigt beteende samt att den anställdes lojalitet till 

organisationen måste vara lika som organisationen lojalitet till den anställde (Powers 2000, 

s.4-7) 

 

3.1.3 Sammanfattning om lojalitet 

 För att uppnå lojala medarbetare inom organisationer behövs det sammanfattningsvis att det 

existerar kommunikation med den anställde, att organisationen visar uppskattning mot den 

anställde samt att den anställde har möjlighet till att utvecklas. Kommunikationen är viktig för 

att lojalitet ska utvecklas bl.a. för att det främjar balansen mellan privatliv och arbetsliv samt 

utvecklar en relation till den anställdes chef. Genom att organisationen visar uppskattning 

gentemot den anställde leder bland annat till bibehållandet av lojala medarbetare. Medarbetare 

utvecklar även lojalitet genom att få möjligheten att lära sig ny kunskap vilket leder till den 

sista faktorn, utbildning som studeras i studien.   

 

3.2 Kommunikation  
	  
3.2.1  Form av kommunikation 

Kommunikation samt formen av kommunikation med anställda är av betydelse för att 

utveckla lojalitet. I dagens högteknologiska värld finns nya medieformer såsom 

textmeddelande samt e-postmeddelande vilka är avsedda att vara kostnadseffektiva och mer 

effektiva än traditionella telefonsamtal. Dessa kostnadseffektiva medieformer går emot de 

gamla traditionella teorierna om kommunikation då det inte uppstår någon muntlig 

kommunikation. Tidigare forskning påvisar att mänsklig kommunikation bygger på fåtal ord 

och istället inriktas den på fysiska signaler samt röst kvalitén såsom tonfall och böjning. 

Individer lyssnar inte till kommunikationens innehåll utan lyssnar främst till människor. Om 

en organisation vill utveckla en strategi för att kunna stå emot konkurrensen på marknaden 

måste denna strategi förmedlas, då inte endast innehållet utan även genom att tillföra en 

känsla av lojalitet. I en värld där lite lojalitet existerar övergår lojaliteten till en tillgång för 

företaget. Lojalitet kommer ursprungen inte från e-postmeddelanden där enbart innehåll 

förmedlas, utan från muntlig kommunikation där det även förmedlas känsla och tilltro. Endast 

genom muntlig kommunikation där meddelande ges person till person skapas det en känsla av 

engagemang samt förtroende. (Smith & Rupp 2002, s. 251 – 252)  
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3.2.2  Dubbelkommunikation  

En vanlig observation av lojalitet är att den uppstår genom tvåvägskommunikation. (Powers 

2000, s.4-7) Förväxling mellan ”ja-sägare” och lojala medarbetare kan uppstå men är dock 

viktiga att urskilja från varandra. En ”ja-sägare” är en anställd som säger ja till allt samt har 

medhåll till allt. Medarbetare som framför motförslag avses av arbetsgivare som lojal. 

Motförslag och lojalitet ska fungera i två riktningar inom organisationen. Nerifrån och uppåt 

där medarbetare kan ge motförslag till arbetsgivare. Uppifrån och nedåt där arbetsgivare ger 

mot förslag till medarbetare. På detta sätt bildas lojalitet i två riktningar. (Bang 1994, s.123-

124) 

 
 3.2.3   ”Det mänskliga ögonblicket” 

Organisationer riskerar att gå miste om något som benämns ”det mänskliga ögonblicket” 

vilket uppstår vid ett möte mellan två personer på samma fysiska plats. Missförstånd inom 

organisationen kan vara orsakade av en allt för stor tilltro på teknik. Konsekvenser av dessa 

missförstånd som på individuell nivå kan anses vara minimal kan över längre tid få betydelse 

för både individen samt organisationen. Missförstånd kan dock undvikas genom att 

organisationen återställer kontakten mellan två personer på samma fysiska plats då muntlig 

kommunikation tillämpas. Utvecklingen av teknologin har även bidragit med möjligheter för 

organisationer men kärnpunkten ligger fortfarande i ”det mänskliga ögonblicket” för att kunna 

bygga förtroende och tillit i arbetet. Individiden kan så länge den inte känner sig alltför 

isolerad hantera det mesta. Problem kan uppstå då medarbetare förlorar sin känsla av 

sammanhållning vilket kan resultera i en sämre atmosfär i organisationen. (Smith & Rupp 

2002, s. 252)  

   

3.2.4 Kommunikation inom organisationer  

Kommunikation är viktigt vid medarbetares engagemang. Då kommunikationen avtar 

försämras lojaliteten till organisationen. Om kommunikationen inte innehåller ämnen av 

intresse såsom privat- och familjeliv, personlig utveckling, förmåner, etc. finns risken att det 

uppstår en brist i lojalitet som då måste repareras. Då en brist i lojaliteten har uppstått är det 

viktigt att i ett tidigt skede ringa in problem så lojaliteten kan återställas. (Smith & Rupp 

2002, s. 25) Sambandet mellan vissa faktorer gör det möjligt för organisationer att anpassa sig 

efter dagens snabba förändringar och därmed förnya sina kunskaper som avser intellektuella 
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funktioner kunskaper, vilket stärker lojaliteten hos de anställda. (Smith & Rupp 2002, s. 260).   

 

3.2.5 Sammanfattning om kommunikation 

Kommunikation samt dess form är av stor betydelse för att generera lojalitet. Individer lyssnar 

hellre till en muntlig kommunikation än exempelvis e-post kommunikation. Då företag inte 

kommunicerar muntligt går de miste om ”det mänskliga ögonblicket”, vilket i sin tur kan 

bidra till lojala medarbetare. Det anses viktigt att muntlig kommunikation används då det 

behövs för att medarbetare ska ta till sig budskapet. Därmed kommer en fråga i intervjuguiden 

att beröra hur kommunikationen sker.  Intresse finns för att studera om ”det mänskliga 

ögonblicket” existerar mellan Uniflex samt dess anställda. Vidare kommer uttryck för 

uppskattning att diskuteras. 

 

3.3 Uttryck för uppskattning 
	  

3.3.1 Belöning och belöningssystem  

Då en organisation använder sig av belöningssystem kommer både arbetstagare samt 

arbetsgivare att prestera bättre, vilket kan bidra till bättre lojalitet. (Smith & Rupp 2002, s. 25) 

Belöningar bidrar till att medarbetare inom organisationer utgör ett bra arbete. En grund till 

belöning är lön men för att medarbetaren ska arbeta effektivt behövs även en så kallad 

”morot” eller incitament. Belöningssystem kan bidra till att organisationer förstärker sin 

effektivitet. Ett välfungerande belöningssystem utmärker sig av att belöningen ska inverka 

som incitament därmed krävs att den utgör en stor del av medarbetarens fullständiga 

ersättning. Belöningssystem bör beröra hela organisationen, belöning ska ha samverkan till 

prestationsmål, systemen bör varken vara för svåra eller för enkla samt att medarbetaren ska 

kunna inverka på resultatet. Pengar är ett exempel på incitament inom organisationer men 

utöver detta finns immateriella belöningar såsom förbättrade arbetsuppgifter, befordring, att få 

medverka i betydande projekt, ansvar samt utbildning.( Bruzelius & Skärvad 2004, s.300) 

Den sista strategi i de sex strategier som nämns tidigare (lojalitet inom organisationer) är att 

vid belöning belysa värdet av belöning i form av pension, sjukförsäkring och dylik till 

medarbetare och inte bara i form av lön. (Pogorzelski, Harrirott, Hardy 2008, s.156-158) 

Genom att organisationen använder sig utav belöningssystem framhävs vad organisationen 

uppskattar samt inte uppskattar. Belöningssystem finns i formell form eller informell form. 

Formell form är då arbetsgivaren belönar anställda efter hur värdefulla de anses vara för 
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organisationen. Informellt belöningssystem är då en anställd spontant får beröm av 

arbetsgivaren efter ha presterat väl. (Bang 1994, s.69)  

 

3.3.2 Sammanfattning om belöningssystem 

Genom att organisationer belönar sina medarbetare kan det bidra till att de presterar bättre och 

känner sig uppskattade, vilket i sin tur kan bidra till lojala medarbetare. Belöning påvisar även 

vad organisationen uppskattar, samt inte uppskattar. Sista faktorn som denna studie anser 

kunna bidra till lojalitet är utbildning, vilket vidare diskuteras. 

 

3.4 Utbildning 
 

3.4.1 Utbildning inom bemanningsbranschen  

Enligt tidigare studier innehar uthyrd personal som är anställd genom bemanningsföretag inte 

någon god kontakt med sin chef på bemanningsföretag. Därmed saknas en uppföljning av den 

uthyrdes uppdrag på kundföretaget. Kundföretaget kan även ha inflytande som påverkar den 

uthyrdes arbetsförhållande. Arbetsmiljöverket påvisar att bemanningsföretaget bör planera 

samt följa upp den uthyrdes arbete. Det kan beröra den anställdes arbetsuppgifter, valet av 

arbetsplats samt arbetstid. Arbetsgivaren, bemanningsföretaget har inte möjlighet att 

bestämma över de lokaler och maskiner som finns på kundföretaget. Arbetsgivare som hyr ut 

arbetskraft ansvarar för deras anställda och är därmed pliktskyldiga till att utföra 

miljöåtgärder inom den anställdes arbete exempelvis i form av utbildning. Genom att en 

anställd går genom en kvalifikationshöjande insats som är strukturerad samt planerad av 

arbetsgivaren, bemanningsföretaget, kan det bidra till utveckling samt lärande i arbetet. 

Strukturerade utbildningar eller byte av arbetsuppgifter kräver intresse samt stöd från 

arbetsgivare och är exempel på planerade insatser. (Kantelius 2010, s.2-4) 

 

Som tidigare nämnts beskrivs det i Arbetsmiljölagen att bemanningsföretaget på lång sikt 

innehar ansvar för sin personals utbildning. Oberoende av vilken typ av företag en anställd 

arbetar för, bemanningsföretag eller inte, är ett första steg för den anställde att ha möjlighet 

till utvecklingssamtal med sin chef.  (Kantelius 2010, s.14) Medarbetare ska ha möjlighet att 

på sin arbetsplats få lära sig ny kunskap samt känna sig delaktig i företagets tillväxt, vilket i 

sin tur kan bidra till lojalitet. (Cole 2000, s.44-48)   
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3.4.2 Sammanfattning om utbildning 

Utbildning kan bidra till att utveckla lojala medarbetare, då främst genom att tilldela ny 

kunskap samt göra att medarbetare känner en delaktighet till organisationens tillväxt.  

 

3.5 Sammanfattning av teoretisk referensram 
Sammanfattningsvis anses i denna studie tre faktorer som viktiga vid utveckling av lojalitet 

inom organisationer. Dessa faktorer är utbildning, belöning samt kommunikation och kommer 

vara nyckelteman genom denna studie.  
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4. Empiri 
	  

4.1 Bakgrundfakta 
Studiens respondenter kommer fortsättningsvis att benämnas med fiktiva namnen Sune, Bertil 

samt Evert. Maskulina namn har valts men betyder dock inte att samtliga respondenter är män 

i verkligheten. Respondenternas namn används då vi enskilt går in på en respondents svar 

eller intervju och för att det ska bli lättare att följa med i uppsatsen. Undersökarna benämns i 

texten nedan som vi. Då det står respondenterna innebär det samtliga respondenter.  

 

På varje kundföretag fanns det fler anställda från Uniflex. Bertils kundföretag hade mellan 

fem till sex anställda från Uniflex medan de två övriga respondenternas kundföretag hade två 

till tre anställda. Respondenternas åldrar var jämlika och ingick i åldersintervallet tjugoett till 

tjugofem. Sune nämnde även att denne precis fyllt år, självklart gratulerade vi i efterskott och 

denne svarade då med glimten i ögat att det var precis det han vill höra. Samtliga respondenter 

hade haft tidigare anställningar. När frågan om vart de jobbar ställdes svarade samtliga direkt 

kundföretagets namn. Sune la även till att denne tycker att det finns en negativ klang kring att 

säga att han arbetar på bemanningsföretag. Bertil svarade att om någon är mer intresserad 

förklarar han att det är genom ett bemanningsföretag, Uniflex. Respondenterna hade redan 

innan deras anställningar hos Uniflex truckkörkort. 

 

4.1.1 Uniflex 

Respondenterna har varit anställda på Uniflex allt från fem till tolv månader. Sune samt Bertil 

skulle inom kort få fast anställning medan Evert redan innehar fast anställning. Gemensamt 

för samliga respondenter är att de är uthyrda som lagerarbetare. Sune har tidigare erfarenhet 

från bemanningsbranschen medan Bertil och Evert inte tidigare har arbetat inom denna 

bransch. Vid frågan om vilken tjänst de innehar hos Uniflex svarade Sune arbetsmyra då deras 

uppgift endast är att åka ut och arbeta. Sune anser dock att det skulle vara kul att kunna 

utvecklas och därmed göra karriär men ser inte detta som en möjlighet hos Uniflex. Sune vill 

att hans kundföretag ska ta över honom och på så sätt kunna utvecklas. Bertil ville arbeta 

inom lagerbranschen och ansåg att bemanningsbranschen är ett bra sätt att få in en fot i 

branschen. När valet stod mellan arbetslöshet eller bemanningsföretaget Uniflex valde Sune 
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och Evert att börja arbeta där medan Bertil såg en möjlighet med bemanningsbranschen och 

valde därför Uniflex. 	  

 

4.1.2 Kundföretag 

Från det att Bertil blev anställd hos Uniflex har han varit uthyrd till ett och samma 

kundföretag. Sune har i stort sätt varit uthyrd till ett och samma kundföretag förutom hans 

första månad hos Uniflex då han var uthyrd till några olika kundföretag. Evert var till en 

början uthyrd till olika kundföretag men har det senaste halvåret enbart arbetat på hans 

nuvarande kundföretag. 

   

4.2 Utbildning 

Samliga respondenter innehar gymnasieutbildning, vilket antyder att de då har liknande 

erfarenheter från skolan. 

  

4.2.1 Uniflex 

Ingen av respondenterna har erhållit utbildning från Uniflex. Sune sa att han mer eller mindre 

blev utslängd i arbetslivet utan varken utbildning eller introduktion från Uniflex. Då frågan 

gavs angående vem respondenterna vänder sig till om de behöver utbildning svarade Sune 

efter en lång betänketid ”det är väl Vanessa eller Rickard?” och tittade frågande på oss. Bertil 

var osäker på detta och sa att han inom en kort tid ville övergå till kundförtaget och därmed 

övergår frågor angående utbildning till kundföretaget. Evert skulle i denna fråga vända sig till 

chefen på arbetsplatsen, i hans fall Rickard på Uniflex. Den enda utbildning som Evert trodde 

att Uniflex kunde hjälpa sina anställda med var truckkort. Fast då gäller det enbart truckkort 

som är giltiga på den arbetsplats som de är uthyrda till. Evert trodde inte att Uniflex vill lägga 

ut pengar på ett vanligt truckkort till deras anställda då detta är dyrt.   

      

4.2.2 Kundföretag 

Sune har inte erhållit utbildning från hans kundföretag. Han nämner däremot med ett stort 

leende på läpparna att han har blivit inbjuden till julbord hos kundföretaget. Kundföretaget är 

duktigt på att anordna interna utbildningar enligt Sune, dock prioriteras inte 

bemanningspersonalen till dessa. Detta anser Sune är synd då det blir en gemensamhet som 

bemanningspersonalen går miste om. Vi ställde då en följdfråga om han ville gå 

utbildningarna för gemenskapenheten skull. Sune svarade att det var inte bara därför utan 
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även för att det var bra utbildningar om säkerhet osv. Det genomförs veckomöten på 

respondentens avdelning då det bland annat gås igenom säkerhet som även 

bemanningspersonalen får ta del av.  

 

Bertil svarar att han inte heller erhållit utbildning från kundföretaget. Han hade redan 

truckkort när han började på kundföretaget men annars kunde kundföretaget hjälpt till med 

truckkort.  Den enda som erhållit utbildning från sitt kundföretag är Evert som berättar att det 

var allmänna utbildningar om arbetsplatsen. Han ansåg att dessa utbildningar var på en rätt 

nivå. Samtliga respondenter fick även frågan om de kände att de saknade någon kunskap för 

det arbetet de var uthyrda till i nuläget. Samtliga svarade nej. Frågan om vem respondenterna 

vänder sig till då de har ett behov av utbildningar ställdes. Intervju med Sune hölls på hans 

kundföretag. Sune svarade snabbt på frågan att det var hans kontaktperson på kundföretaget 

och visade med hela armen vart kontaktpersonens kontor låg. Bertil svarade inte med en 

specifik person utan hänvisade till kundföretaget i helhet. Evert svarade direkt att han skulle 

vända sig till Uniflex och inte till kundföretaget överhuvudtaget. 

    

4.3 Belöningssystem 
Temat belöningssystem inleddes med att beskrivas. Det beskrevs som då organisationen visar 

att den uppskattar den anställdes arbete, t.ex. genom gåva vid jul. 

    

4.3.1 Uniflex 

När frågan ställdes om det fanns något belöningssystem hos Uniflex som respondenterna fick 

ta del av skiljde sig svaren åt. Sune svarade att han inte vet något om detta, han hade inte hört 

något om det i alla fall. Uniflex hade skickat ut ett gratulations textmeddelande på Sunes 

födelsedag och detta kunde kanske vara en form av belöning. Enligt Sune visar det på att 

Uniflex bryr sig lite men det kunde lika gärna vara inlagt i ett system. Sune säger 

fortsättningsvis att det inte går att förvänta sig mycket av ett bemanningsföretag och det 

hänvisar han till att Uniflex har många anställda och har inte personlig kontakt med sina 

anställda.  Sune har inte träffat sin nuvarande chef.  Någon annan belöning tror han inte 

förekommer och pointerar att det skulle varit uppskattat med friskvård som t.ex. billigare 

gymkort. Sune gör en jämförelse med kundföretaget där de anställda endast behöver betala 

sjuhundra kronor för ett årskort på friskis och svettis. Kontaktpersonen hos hans kundföretag 

kommer ofta ut till lagret och ser till att arbetarna har det bra, både kundföretagets egen 
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personal men även bemanningspersonalen. Uniflex är enligt Sune dåliga på att följa upp om 

deras anställda har det bra på kundförtaget. 

 

Bertil svarar tveksamt nej på frågan om något belöningssystem existerade. Uniflex är däremot 

duktiga på att ge positiv feedback enligt Bertil. Då kundföretaget är nöjda med honom 

förmedlas det vidare till Uniflex och de i sin tur ger berömmet vidare till Bertil. Vidare har 

Bertil enbart fått någon reflex från Uniflex. Bertil jämför detta med att anställda på 

kundföretaget får t.ex. julpåsar, julbord och midsommarpåsar. Julbord är inget som Uniflex 

anordnar och detta kan enligt respondenten bero på att Uniflex tar för givet att deras uthyrda 

får ta del av kundföretagens julbord. 

 

Evert svarar att Uniflex har en del utdelningar av små gåvor vid högtider såsom en ryggsäck 

med Uniflex logga samt presentkort på femtio kronor. Han nämner precis som de andra 

respondenterna att Uniflex aldrig anordnar julbord. Evert tror att det är på grund av att 

Uniflex inte vill lägga pengar på sina anställda. Ingen av respondenterna har varit på något 

event som Uniflex arrangerat. 

  

4.3.2 Kundföretag 

Sune får löpande beröm av sin kontaktperson på kundföretaget vilket han anser kan tillhöra ett 

belöningssystem. Detta beröm vekar även motiverande till att arbeta hårdare enligt honom 

själv. Kundföretaget anordnade ett julbord och som Sune tidigare nämnt var han inbjuden till 

middagen. 

 

Bertil är väl medveten om att kundföretaget har belöningssystem, dock får han inte ta del av 

det eftersom han endast är inhyrd. Kundföretaget har belöningar i form av billigare lunch, 

kassar med mat, personalshop med billiga priser och julbord. Julbordet var dock Bertil 

inbjuden till.  

 

Kundföretaget får enligt Evert aldrig ge Uniflex anställda belöning i form av pengar. Om 

fallet skulle vara sådant att kundföretaget vill ge monetär belöning till den inhyrde måste det 

gå genom Uniflex och Evert sa att då kommer säkerligen Uniflex behålla belöningen själv. 

Evert har fått belöning av kundföretaget i form av jackor och fått sluta tidigare en arbetsdag.   
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4.4 Kommunikation 

I temat kommunikation ingick en fråga om det existerade dubbelkommunikation och 

definitionen av detta beskrevs för respondenterna. Vi beskrev dubbelkommunikation som att 

chefer kan kommunicera med anställda samt att anställda kan kommunicera med chefer. 

Kommunikationen kan handla om kritik, både positiv och negativ.  

 

4.4.1 Uniflex 

Kommunikationen mellan Sune och Uniflex sker främst genom telefon. Sunes kontaktperson 

på Uniflex är Vanessa. Vi frågade om de kommunicerar genom telefonsamtal eller 

textmeddelande och Sune svarade att det var genom textmeddelande. Vid bytet av 

kontaktperson meddelandes Sune detta genom ett textmeddelande. Vi ställde då en följdfråga 

om Sune någonsin hört Vanessas röst och det hade han. Enligt Sune sker kommunikationen 

ungefär en gång i månaden och lägger till att det är ”om jag har tur”. Kommunikationen 

uppstår endast om Sune har någon lönefråga i slutet av månaden och skulle han inte ha det 

existerar där ingen kommunikation. Sist Sune pratade med Uniflex var då Rickard ringde och 

frågade om han ville medverka i denna studie. Vid frågan om dubbelkommunikation existerar 

svarade Sune ja. Dock sa han att om det finns synpunkter på hans arbetsuppgifter tas det 

direkt med kundföretaget. Sune känner att Uniflex inte har kännedom angående 

arbetsuppgifterna så han ser ingen anledning till att bland in dem. Vid frågan om Sune får 

beröm från Uniflex då han presterat bra svarade Sune ”inte vad jag vet”. Sune har själv 

berättat för Uniflex att kundföretaget är nöjda med honom och då har Uniflex sagt i stil med 

”det är ju bra”. Sune tolkar inte det sista som att han får beröm från Uniflex utan är mer som 

ett medhåll från Uniflex sida. Vid frågan om Sune får kritik från Uniflex då han presterat 

mindre bra svarade han ironiskt ”det tror jag säkert, jag får väl sparken”. Enligt Sune får han 

inte löpande reda på förändringar hos Uniflex, han vet inte ens om Uniflex gjorde ett bra eller 

dåligt år 2010. Den enda förändring som Sune fått ta del av om företaget Uniflex var då 

Vanessa övertog Rickards arbetsuppgifter. Sune har kontakt med de övriga inhyrda från 

Uniflex på kundföretaget och speciell då det har hänt eller ska hända något. Då frågar de 

varandra vad de har hört osv. 

     

Bertil anser att kommunikationen till Uniflex är väldigt bra. Den sker genom telefon, 

mestadels telefonsamtal och vid små saker även genom textmeddelande. Vanessa är hans 
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kontaktperson och de har enligt Bertil en god kontakt. Bertil berömmer Vanessa och säger att 

hon är väldigt mysig samt bra. Kommunikationen sker bland annat då kontrakt ska förnyas 

och ifall kundföretaget inte behöver Bertil just den dagen. Vid frågan angående 

dubbelkommunikation svarade Bertil att det existerar och det var väldigt lättsam stämning vid 

kommunikation. Bertil berättar att om han glömt skicka in sin timrapport för veckan som gått 

kan han få ett halvroligt textmeddelande om detta. Tvärtom kan Bertil få skicka påminnelse i 

form av textmeddelande till Vanessa och påminna henne om hans papper. Även Bertil hade 

tidigare Rickard som kontaktperson. Bytet av kontaktperson informerades Bertil om genom 

textmeddelande samt brev hem, i brevet stod telefonnummer till både Rickard och Vanessa 

samt deras arbetsuppgifter. Då Bertil presterat bra får han beröm från Uniflex, det är de 

väldigt bra på att framföra. Ofta framförs berömmet då Vanessa och Bertil pratar om något 

annat i telefon och Vanessa kan då skjuta in ett ”bra jobbat”.  Uniflex har mycket möten med 

Bertils kundföretag där det framgår hur det går för Uniflex anställda. Vanessa ska börja 

närvara på veckomöten hos Bertils kundföretag. Vi frågade om Bertil får kritik från Uniflex 

om han presterat mindre bra och han svarade ja, men har inte fått något som rört 

arbetsuppgifterna utan mer små saker såsom tidsrapportering. En förändring som Bertil har 

fått ta del av var då Vanessa tillkom som chef, utöver det har inte Bertil fått någon 

information om någon förändring på Uniflex. Bertil vet inte om Uniflex gjorde ett bra eller 

dåligt år 2010. Vanessa har inte heller berättat för Bertil om Uniflex har några mål att uppnå 

och vad dessa i så fall är.  

 

Evert benämner Rickard som hans kontaktperson hos Uniflex. De kommunicerar sällan, 

endast då Evert behöver få reda på något och tvärtom när Rickard behöver få reda på något 

såsom tidsrapport. Kommunikationen sker vanligtvis genom e-postmeddelanden samt 

textmeddelande men vid mer brådskande fall genom telefonsamtal. Vi frågade om Evert inte 

fått en ny kontaktperson, Vanessa. Då berättar han att Vanessa är väldigt ny och det har 

kommit väldigt lite information om det bytet. Evert fortsätter och säger att Vanessa kan vara 

hans chef men Rickard är helt klart hans kontaktperson. Evert anser sig ha bra kontakt med 

Vanessa ändå. Kommunikationen med Rickard sker ungefär vart tredje månad. Under Everts 

totala arbetstid hos Uniflex har Rickard besökt Everts kundföretag tre gånger. Även Evert sa 

att det existerade dubbelkommunikation. Vid frågan om Evert får beröm om han presterat bra 

svarade han att det fick han inte och det kunde beror på att de så sällan hade kontakt. När det 

kommer till kritik om Evert har presterat mindre bra sa han att det inte heller förmedlas och 
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att Uniflex troligen förlitar sig på kundföretaget. Evert fortsätter och säger att Uniflex inte är 

insatta i hans arbete på kundföretaget. Då frågan om Evert löpande får reda på förändringar 

hos företaget Uniflex ställdes svarade han att Uniflex är ganska bra på detta men det har inte 

hänt så mycket på sista tiden. Uniflex har även börjat skicka ut månadsbrev till sina anställda. 

Evert har ingen kännedom om Uniflex gjorde ett bra eller dåligt år 2010 men kunde tänka sig 

att det skulle kunna vara ett bra år. Rickard har aldrig nämnt för Evert om hur det går för 

Uniflex.       

 

4.4.2 Kundföretag 

Kommunikationen mellan Sune och kundföretaget anser han är väldigt bra. Kontaktpersonen 

på kundföretaget är även lagerchef. Kontaktpersonen kommer med jämna mellanrum ut på 

lagret för att se att alla har det bra. Denna personliga kontakt uppskattar Sune. Den personliga 

kommunikationen sker cirka en gång i veckan. Sune berättar att när det var sommarvikarier 

fick han som uppgift att lära upp en av vikarierna. Detta tyckte Sune var riktigt kul. Vid 

frågan om kundföretaget ger negativ kritik svarade Sune att det inte är kritik de ger utan mer 

tillrätta handsvisning om hur något skall göras på rätt sätt. Sune får löpande reda på 

förändringar som sker hos kundföretaget, ”det går riktigt snabbt” enligt honom. Kundföretaget 

har även månadsmöten där statistik om hur mycket som har presterats tas upp samt berättar 

om månaden gått bra eller om de måste prestera mer. Då kundföretagets aktie ligger bra till 

förmodade Sune att kundföretaget gjort ett bra år 2010.   

Bertil berättar att kommunikationen till hans kundföretag sällan används. Kundföretagets 

chefer är inga som Bertil har kontakt med. Kommunikationen sker vanligtvis mellan 

kundföretaget och Uniflex och sedan från Uniflex till Bertil. Tvärtom kommunicerar Bertil 

med Uniflex först och sen kommunicerar Uniflex med kundföretaget. Vid frågan om Bertil 

innehar en kontaktperson på kundföretaget svarade han att det finns och det är arbetsledaren. 

Vidare känner Bertil inget behov av att ha kommunikation med kontaktpersonen då Uniflex 

sköter kommunikationen med kundföretaget. Vid de fåtal tillfälle som Bertil kommunicerar 

med kundföretaget sker detta genom telefon. De tillfällena kan handla om sjukskrivning och 

detta sker inte ofta. Angående om dubbelkommunikation existerar svarade Bertil att det 

existerar och att det inte är något problem att framföra sina åsikter om det behovet finns. Dock 

fann inte det behovet hos Bertil i dagsläget. Enligt Bertil är kundföretaget duktigt på att ge 

beröm. Exempel är då det ska tillsättas ny fast personal och Bertil fått höra att denne borde 
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söka dessa tjänster för det finns en god chans att han kan bli anställd hos dem. Det är enligt 

Bertil det bästa berömmet en inhyrd kan få hos kundföretaget. Beröm sker dels genom 

muntlig kommunikation direkt till Bertil men ges även genom Uniflex. Då Bertil gjort något 

fel kommuniceras detta nästan direkt från kundföretaget till honom i pappersform men även 

muntligt, ”fast det är inte så att de kommer fram och skäller på mig” tillägger Bertil. En 

följdfråga ställdes om kundföretaget förmedlar vidare då något fel har gjorts av Bertil och 

svaret var nej. Förändringar hos kundföretaget får Bertil reda på löpande. Det finns 

månadsmöte där högsta chefen medverkar och ger aktuella uppdateringar. På dessa möten får 

all personal inklusive bemanningspersonal medverka. Då kundföretaget har anställt dubbel så 

mycket personal under 2011 enligt Bertil förmodar han att det gick bra för kundföretaget 

2010. Nästa år spår Bertil kommer att bli ännu bättre. 

 

Evert innehar en god kontakt med sitt kundföretag och därmed även en god kommunikation. 

Lagerchefen på kundföretaget är Everts kontaktperson och han tillägger att det är jätte bra 

chefer på kundföretaget. Kommunikationen sker främst genom datorer men finns även i andra 

former, ”allt förutom textmeddelande”. Enligt Evert sker kommunikationen med 

kundföretaget från det han börjar sin arbetsdag till dess att han slutar för dagen. 

Kommunikationen handlar inte bara om arbetet utan även om saker som sker utanför 

arbetstiden. Arbetsrelaterad kommunikation sker inte lika ofta som den allmänna 

kommunikationen som sker dagligen. Dubbelkommunikation fungerar utan problem enligt 

Bertil och gör jämförelsen med att han aldrig har haft ett samtal med Rickard där det enbart 

har samtalats om hur det går på arbetsplatsen. Beröm delas ut av kundföretaget löpande och 

det görs ingen skillnad på deras egen anställda och bemanningspersonal. Beröm förmedlas 

ofta genom muntlig kommunikation. Kritik då Bertil har presterat mindre bra förmedlas från 

kundföretaget i form av muntlig kommunikation och detta anser han enbart som nyttigt. 

Förändringar hos kundföretaget kommuniceras ut till Bertil. Han har god kännedom om vilka 

kunder som är kundföretagets största och anser sig därför veta att det var ett bra år 2010.   

 

4.5 Avslutande frågor 
En av de avslutande frågorna handlar om vad som får respondenten att stanna länge på ett 

bemanningsföretag. Sune svarade ”det var en riktigt bra fråga” och skrattar till lite. 

Huvudsaken är att det finns jobb och att Sune trivs på jobbet samt att han inte vill behöva byta 

jobb för ofta. Sune har inget emot att byta jobb ibland om han själv skulle fått välja jobben. 
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Sune anser sig vara nöjd med Uniflex och fortsätter ”det är ju inte så att de har misshandlat 

mig”. Vidare säger Sune att han är glad och tacksam för att Uniflex har hjälp till med arbete 

men hade önskat att Uniflex skulle höra av sig oftare. Någon framtid ser Sune sig inte ha hos 

Uniflex trots att denne inom kort skulle få fast anställningsform. Sune ser hellre att 

kundföretaget tar över honom. Vad som skapar en god relation till bemanningsföretaget är 

enligt Sune kommunikation som sker muntligt, information ges ut till sina anställda samt 

friskvård. Ett eventuellt julbord med alla ”uniflexare” hade också varit uppskattat men det tror 

Sune ligger ganska långt fram i tiden. 

 

Bertil är överhuvudtaget inte villig till att stanna hos Uniflex. En stor del handlar om den 

osäkerhet som finns hos bemanningsföretag. Han vet inte från den ena dagen till den andra 

om han kommer att behövas hos kundföretaget. Fast anställning hos Uniflex är inte något som 

lockar Bertil till att stanna utan frågar istället ”varför fast anställning hos Uniflex?”. Det finns 

fortfarande en viss osäkerhet även vid fast anställning. Bertil menar att det är mer lockande att 

veta att denne är garanterad en och samma arbetsplats varje arbetsdag. Vad Bertil anser vara 

viktigt till en god relation till Uniflex är att han gör ett bra jobb, vara trevlig, höra av sig samt 

dyka upp på jobben. Uniflex ska respektera och inte ringa Bertil innan han har fått sina elva 

timmars vila. 

 

Gemenskapen samt bra arbetskollegor på kundföretaget är två saker som är viktiga för att 

Evert ska stanna länge hos ett bemanningsföretag. Med gemenskapen syftar Evert till 

gemenskapen på kundarbetsplatsen. Evert anser även att det är vikigt att få stanna på ett och 

samma kundföretag under en längre tid, detta är även anledningen till att Evert är kvar hos 

Uniflex i nuläget. För att kunna skapa en god relation till bemanningsföretaget anser Evert att 

han ska vara bra mot bemanningsföretaget och lika så att bemanningsföretaget ska vara bra 

mot honom. Ordet bra definierade Evert som omtänksam samt att löpande höras av för en 

uppföljning om hur det går.             
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5. Analys 
 

5.1 Bakgrundsfakta: 
Vid frågan om var respondenterna arbetar svarade samtliga respondenter att de arbetar på 

kundföretaget. Detta kan tyda på att de känner sig mer delaktiga i kundföretaget och de anser 

sig själva arbeta och tillhöra kundföretaget. Kundföretaget kan dra nytta av detta då 

tillhörighet bidrar till att chansen att inhyrda rekommenderar deras arbetsplats som den bästa 

är sju gånger så stor. Då den inhyrda känner arrangemang och tillhörighet bidrar det även till 

att lojalitet bildas mellan den inhyrde och kundföretaget. Lojaliteten i sin tur bidrar till att den 

inhyrde gör personliga uppoffringar för företaget, tror på organisationen samt rekommenderar 

företaget som den bästa arbetsplatsen. (Cole 2000, s.44-48) 

 

5.2 Utbildning: 

 

5.2.1 Sune: 

Då Uniflex inte utbildar Sune kan det leda till en negativ utveckling för honom. Det kan 

tänkas att bristen av utbildning medför till att han inte känner tillhörighet samt känner sig 

betydelsefull för Uniflex, vilket kan tänkas resultera i att Sune är mindre lojal. (Cole 2000, 

s.44-48) Sunes kundföretag är inte skyldiga till att utbilda honom men företaget kan tänkas 

föra påverkan på Sunes arbetsförhållande (Kantelius 2010, s.3). Det kan tänkas att eftersom 

Sune fysiskt arbetar på kundföretaget och då chefen på kundföretaget kontinuerligt kommer ut 

på lagret för att se hur det går för honom, att detta är en uppföljning av kundföretaget. 

(Kanteliues 2010, s.2) Uppföljningen från kundföretagets sida bidrar med att Sune känner 

tillhörighet samt känner sig av betydelse för kundföretaget. I dagsläget kan det tänkas att 

lojaliteten är starkare mellan Sune och kundföretaget då det däremellan sker en viss 

uppföljning. Mellan Sune och Uniflex sker det i dagens läge ingen uppföljning vilket kan 

anses påverka lojaliteten negativt. 

Sune var osäker på vem han skulle använda sig till på Uniflex vid behov av utbildning, han 

nämnde efter en längre betänketid att det borde vara Vanessa eller Rickard.  Vid behov av 

utbildning på kundföretaget skulle Sune vända sig till sin kontaktperson på kundföretaget. 

Detta framförde han utan någon betänketid alls, samt pekade tydligt mot kontaktpersonens 

kontor. En god relation med arbetsgivare bidrar till utveckling av lojalitet hos medarbetare 
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och Sune har en kontinuerlig kontakt med sin kontaktperson på kundföretaget medan han med 

Uniflex, Vanessa och Rickard, inte alls har samma kontakt (Pogorzelski, Harrirott, Hardy 

2008, s.156-158). Det kan tänkas att eftersom Sune har en god kontakt med sin kontaktperson 

på kundföretaget, upplever han starkare lojalitet till kundföretaget, då han när som helst kan 

fråga honom om utbildning eller frågor som berör utbildning.   

 

Sune Uniflex Kundföretag 

Fått utbildning - - 

Kontaktar vid 
behov av 
utbildning 

X X 

 

5.2.2 Bertil: 

I nuläget erbjuder inte Uniflex Bertil någon utbildning eller följer upp honom i hans arbete. 

Det kan då tänkas att Bertil känner ett sämre förtroende för Uniflex som i sin tur kan göra att 

det bidrar till mindre lojalitet mellan dessa parter. (Kantelius 2010, s.2).  Bertil innehar en 

relativt god kontakt med Uniflex men är ändå osäker på vem han skulle vända sig till vid 

frågor om utbildning. En god kontakt med sin arbetsgivare bidrar som tidigare nämnts till 

lojalitet hos medarbetare och denna bidragande faktorn går därmed Uniflex miste om. 

(Pogorzelski, Harrirott, Hardy 2008, s.156-158) 

 

Om Bertil behöver utbildning skulle han kontakta kundföretaget i helhet. Detta påvisar att 

även i relationen mellan Bertil och kundföretaget finns kontakt med det saknas en god kontakt 

då kännedom om hur eller till vem han ska vända sig till saknas. Den bidragande faktorn till 

lojalitet som uppstår genom god kontakt går även kundföretaget till viss del miste om. 

(Pogorzelski, Harrirott, Hardy 2008, s.156-158) 

 

Bertil Uniflex Kundföretag 

Fått utbildning - - 

Kontaktar vid 
behov av 
utbildning 

- X 
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5.2.3 Evert: 

Evert har inte fått utbildning från Uniflex men från sitt kundföretag har han erbjudits 

allmänna utbildningar om arbetsplatsen vilka han anser ha varit på en rätt nivå. Evert har inte 

kännedom om Uniflex erbjuder utbildning. Bemanningsanställda har sämre kontakt med sin 

chef än vad ”vanliga” anställda har. Genom att de har en sämre kontakt finns där ingen 

uppföljning av den uthyrdes arbetssituation från bemanningsföretaget (Kanteliues 2010 s.3).  

 

Vid frågor angående utbildning till Uniflex skulle Evert vända sig till hans chef, Rickard och 

om han hade liknande frågor till kundföretaget skulle han även då vända sig till Rickard på 

Uniflex. Här skiljer sig respondenterna åt då de övriga skulle vända sig till respektive 

kundföretag. Då Evert istället skulle vända sig till Uniflex vid frågor om utbildning kan det 

tänkas vara positivt då det kan anses som förtroende till Uniflex och kan kopplas till att där 

finns kontakt med arbetsgivare, Uniflex. Som tidigare nämnts innehar en god kontakt med 

arbetsgivare, Uniflex, en positiv verkan på lojaliteten mellan Evert och Uniflex. (Pogorzelski, 

Harrirott, Hardy 2008, s.156-158)  

 

Evert Uniflex Kundföretag 

Fått utbildning - X 

Kontaktar vid 
behov av 
utbildning 

X - 

 

5.3 Belöningssystem: 
 

5.3.1 Sune: 

Det enda möjliga som Sune kan se som en möjlig belöning från Uniflex var det gratulations 

textmeddelande som han fick på sin födelsedag. Dock är han skeptisk mot textmeddelandet då 

det lika gärna kunde varit skickat från ett datasystem. Om det var tänk från Uniflex sida att 

textmeddelandet skulle verka som en ”morot” nådde inte det budskapet fram till Sune. 

Kundföretaget erbjuder däremot sina anställda olika incitament.  (Bruzelius & Skärvad 2004, 

s.300) Incitamenten hos kundföretaget består bl.a. reducerade träningskort och julbord. Dessa 

incitament kan tänkas vara av betydelse för Sune då han önskar att Uniflex även hade haft 

dessa incitament för sina anställda. (Cole 2000, s 44-48) Sune har ingen kännedom om 

Uniflex har belöningssystem som berör honom. Det som kan tänkas vara viktigt att pointera 
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här är att Sune inte har kännedom om Uniflex har ett belöningssystem eller inte. Då Uniflex 

inte använder belöningssystem går de miste om Sunes kännedom om vad Uniflex uppskattar 

samt inte uppskattar (Bang 1994, s.69). 

 

Det berömmet som Sune får från kundföretaget anser han själv kunna vara en del av ett 

belöningssystem. Informellt belöningssystem hos kundföretaget kan vara då lagerchefen 

spontant kommer ut på lagret och ger beröm muntligt. Sune fick i somras ansvaret att lära upp 

en sommarvikarie och det kan anses vara en belöning av formell karaktär då företaget visar på 

att Sune är viktigt för organisationen. (Bang 1994, s.69) Då han berättade detta med ett leende 

på läpparna kan det tänkas att han uppskattade detta ansvar väldigt mycket. Dessutom visar 

det på att kundföretaget har förtroende för honom och väljer att belöna honom för det 

förtroende som byggts upp. ( Bruzelius & Skärvad 2004, s.300) Belöningssystem hos 

kundföretaget resulterar i att Sune lär sig vad företaget uppskattar samt inte uppskattar. Så 

som det kan tänkas se ut i nuläget, arbetar Sune mot vad kundföretaget uppskattar. (Bang 

1994, s.69) Då belöningar existerar hos kundföretaget bidrar det till lojalitet mellan Sune och 

kundföretaget. Uniflex som däremot inte har gett Sune någon belöning missar den lojaliteten 

som det bidrar med. 

 

Sune Uniflex Kundföretag 

Belöningssystem Vet ej X 

Fått belöning X X 

Informell X X 

Formell - X 

 

5.3.2 Bertil: 

Bertil var tveksam i sitt svar om Uniflex har något belöningssystem eller inte. Den 

tveksamheten kan tyda på att det inte har kommunicerats ut från Uniflex vad som gäller i 

frågan angående belöningssystem. Bertil är dock väl medveten om att kundföretaget har 

belöningssystem och han kan dessutom ge flera specifika exempel. Det kan tänkas att Bertil 

har en bättre insyn i kundföretaget och därmed vet vad som finns eller inte finns. 

Kundföretaget hade ett julbord som även Bertil var inbjuden till. Bertil tror att anledningen till 

att Uniflex inte arrangerar t.ex. julbord är för att de förlitar sig på att kundföretagen bjuder in 

deras anställda. Det kan tolkas att Bertil inte känner att Uniflex tar hand om honom då de 
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istället lägger över ansvaret på kundföretaget. 

  

Uniflex är duktiga på att ge informell belöning så som positiv feedback till Bertil. (Bang 

1994, s.69) Det kan tänkas att Bertil presterar bättre då han kontinuerligt får höra denna 

positiva feedback. Han nämner även att Uniflex någon gång har delat ut reflexer vilket kan 

tänkas vara en förmån för Bertil som kan bidra till att han vet att Uniflex bryr sig om honom. 

En reflex kan anses som en ”liten” förmån men hade han istället inte fått något alls kan det 

tänkas att han tappar förtroende för Uniflex, eftersom förmåner kan utveckla Bertils lojalitet 

(Cole 2000, s.44-48). Belöning hos kundföretaget anser Bertil vara då han fått höra att han 

borde söka tjänst hos kundföretaget då de ska tillsätta ny personal, då det finns chans att han 

kan få en tjänst. Berömmet förmedlas muntligt vilket för det första kan skapa bättre förtroende 

samt tillit hos Bertil till kundföretaget (Smith & Rupp 2002, s. 251 – 252). Denna form av 

belöning kan anses som formell då Bertil muntligt får ett värde för kundföretaget (Bang 1994, 

s.69). Uniflex förmedlar även beröm från kundföretaget till Bertil, vilket påvisar att de är 

insatta i Bertils arbetsinsatser och kan tänkas skapa ett bättre förtroende samt bidra till lojalitet 

mellan Bertil, Uniflex och kundföretaget. Då både Uniflex och kundföretaget belönar Bertil 

med olika incitament kan det bidra till att han presterar bättre och även arbetar mer effektivt 

(Bruzelius & Skärvad 2004, s.300). Dessa belöningar samt förmåner kan vara till fördel för 

både Bertil, Uniflex samt kundföretaget då de kan bidra till lojalitet (Cole 2000, s.44-48). 

 

Bertil Uniflex Kundföretag 

Belöningssystem Vet ej - 

Fått belöning X X 

Informell X X 

Formell - X 

 

5.3.3 Evert: 

Enligt Evert utdelar Uniflex vid högtider mindre gåvor såsom ryggsäck med Uniflex logga på 

och även presentkort på 50 kronor. Kundföretaget erbjuder belöning i form av att få sluta 

tidigare en arbetsdag, ge Evert jackor och de arrangerar även julbord som Evert får ta del av. 

Enligt Evert får inte kundföretaget ge honom monetär belöning och om så skulle vara fallet 

måste det ges genom Uniflex, vilket Evert då tror att Uniflex behåller belöningen själv. Då 

lojalitet kan beskrivas som att vara i god tro mot exempelvis företaget, Uniflex, brister 
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därmed en del av lojaliteten mellan Evert och Uniflex. Detta då Evert tror att Uniflex kommer 

att behålla pengarna själva (Smith & Rupp 2002, s.251). Då både Uniflex och hans 

kundföretag använder någon form av belöning samt förmån kan det vara som en ”morot” eller 

incitament för Evert vilket kan resultera i att han presterar mer effektivt (Bruzelius & Skärvad 

2004, s.300). Belöningssystem kan bidra till lojalitet mellan Sune och både Uniflex samt 

kundföretaget anses det som positivt att både Uniflex och hans kundföretag har någon form av 

belöning (Smith & Rupp 2002, s. 256).  

 

Evert Uniflex Kundföretag 

Belöningssystem - - 

Fått belöning X X 

Informell - X 

Formell X X 

 

5.4 Kommunikation: 
	  

5.4.1 Sune 

Sune kommunicerar ungefär en gång i månaden med Uniflex och då endast om det 

uppkommit någon lönefråga. Att kommunicera så sällan med sin arbetsgivare har en negativ 

påverkan på lojalitet då kommunikation håller ihop lojalitet i företaget. Sune benämner 

kommunikationen med sitt kundföretag som bra och grundar det på att kontaktpersonen, 

lagerchefen, ofta kommer ut på lagret för att se hur alla mår samt hur arbete går. Det kan 

tänkas att lojaliteten mellan kundföretaget och Sune hålls ihop då god kommunikation 

existerar. Den lilla kommunikationen som finns mellan Sune och Uniflex berör inte några 

ämnen av intresse för respondenten såsom privat- och familjeliv, personlig utveckling, 

förmåner etc. (Smith & Rapp 2002, s.256) Att kommunikationen inte berör personlig 

utveckling framhävs tydligt då Sune inte är medveten om vem utbildning kan diskuteras med 

utan svarade ”Rickard eller Vanessa?”. Sune var tveksam i sitt svar vilket tyder på att denne 

inte var säker på vem eller vilka det var, utan det var mer en chansning från respondentens 

sida. Eftersom Sune inte säkert vet vart han ska vända sig kan det medföra att han inte 

kommunicerar med Uniflex även då han behöver utbildning för att klara av sina 

arbetsuppgifter hos kundföretaget. Det kan i sin tur leda till att kundföretaget inte vill ha Sune 
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längre då han inte anses vara kunnig för arbetet. Risken finns då att det skapas ett dåligt rykte 

om Uniflex då de inte har kunnig personal vilket i sin tur gör att de förlorar kunder. Detta kan 

framförallt tänkas hända då kundföretaget har hyrt in en person en längre tid från Uniflex då 

samarbetet fungerar bra. Uniflex tror att allt fungerar bra då kundföretaget kontinuerligt hyr in 

personen. Kundföretaget kan dock bli i behov av att den inhyrde lär sig nya kunskaper som 

enbart kan inskaffas genom utbildning. Kundföretaget tar inte på sig ansvaret att utbilda 

inhyrda medarbetare utan det ansvaret står till deras arbetsgivare, Uniflex. Uniflex får inte 

kännedom om detta för den uthyrde inte vet vart denne ska vända sig, alltså uteblir 

kommunikationen om utbildning. Risken här är att det resulterar i att Uniflex förlorar sitt 

kundföretag. 

 

De fåtal gånger som kommunikation sker mellan Sune och Uniflex tar den form genom 

telefon. Det är mestadels textmeddelanden men vid mer brådskande ärenden även genom 

telefonsamtal. Uniflex går här miste om att förmedla engagemang samt förtroende vilket 

skapas genom kommunikation då meddelande ges person till person. Då textmeddelande 

används till största del går Uniflex även miste om den lojalitet som skapas genom muntlig 

kommunikation. Till skillnad från Uniflex kommunicerar Sune med hans kontaktperson på 

kundföretaget på fysiskt samma plats. Sune säger sig uppskatta den personliga kontakten som 

han har med sitt kundföretag. Personlig kontakt gör att muntlig kommunikation uppstår och 

han får då en känsla av engagemang samt förtroende vilket i sin tur leder till att lojalitet 

bildas. (Smith & Rupp 2002, s. 251-252) Denna personliga kontakt som Sune har med sitt 

kundföretag men går miste om till sin arbetsgivare kan göra att Sune kan tänkas känna 

starkare lojalitet för sitt kundföretag 

 

Sune och Uniflex kommunicerar aldrig på samma fysiska plats. Uniflex lägger för stor vikt 

vid teknik såsom textmeddelanden istället för att ha fysisk kontakt med Sune. ”Det mänskliga 

ögonblicket” behövs dock för att kunna skapa förtroende och tillit mellan parterna. Då ”det 

mänskliga ögonblicket” aldrig uppstår kan därmed missförstånd lätt uppkomma mellan Sune 

och Uniflex. Det kan tänkas att om det uppstår många missförstånd mellan Sune och Uniflex, 

att det i sin tur påverkar lojaliteten negativt däremellan. Missförstånd kan dock undvikas eller 

åtminstone minskas genom att Uniflex kommunicerar muntligt med Sune på samma fysiska 

plats. Sunes kundföretag har lyckats använda ”det mänskliga ögonblicket” då 

kommunikationen sker på samma fysiska plats. Det kan tänkas att missförstånd inte 
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förekommer eller endast förekommer minimalt då kommunikationen mellan Sune och hans 

kundföretag mestadels sker muntligt samt på samma fysiska plats. ”Det mänskliga 

ögonblicket” bidrar även till att Sune känner förtroende samt tillit i hans arbete. (Smith & 

Rupp 2002, s.251). Kundföretaget har månadsmöten där det presenteras bl.a. statistik samt 

mål. Detta anses vara positivt för lojaliteten mellan Sune och kundföretaget då regelbunden 

kommunikation finns. Kommunikationen bidrar till att lojaliteten hålls ihop. Det gör även att 

Sune känner sig delaktig i kundföretaget och detta bidrar därmed till lojalitet. (Smith & Rupp 

2002, s 256) Arbetsgivare som kommunicerar och sätter tydliga mål skapar lojala medarbetare 

vilket månadsmötena bidrar med (Pogorzelski, Harrirott , Hardy 2008, s.156-158). Känslan av 

delaktighet kan tänkas att Sune innehar då han har intresse av att se hur det går för 

kundföretagets aktier. Sune har däremot ingen aning om hur det går varken för Uniflex i 

helhet eller för Uniflex aktier, vilket kan tyda på att Sune saknar känslan av delaktighet till 

Uniflex. 

 

Vid byte av chef meddelades Sune om detta genom ett textmeddelande och det kan tänkas 

påverka lojaliteten negativt. Detta eftersom det inte kommunicerades muntligt, då muntlig 

kommunikation kan skapa tillit samt förtroende hos Sune. Uniflex går där även miste om ”det 

mänskliga ögonblicket” då det inte kommunicerades på samma fysiska plats, vilket även kan 

ha påverkan på Sunes förtroende. Som tidigare nämnts utgör den personliga kontakten att en 

muntlig kommunikation skapas och för med sig förtroende vilket kan leda till att lojaliteten 

mellan Sune och Uniflex förstärks. (Smith & Rupp 2002, s. 251-252) 

Motförslag/dubbelkommunikation ska kunna fungera i två utsträckningar och hos Sune och 

Uniflex samt hans kundföretag fungerar dubbelkommunikationen bra, på så sätt bildas 

lojalitet i två riktningar. (Bang 1994, s.123-124). 

 

Sune Uniflex Kundföretag 

Telefon - - 

Text/ e-postmeddelande X - 

”Mänskliga ögonblicket” - X 

Dubbelkommunikation X X 
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5.4.2 Bertil: 

Bertil har en del annan bild av kommunikationen till och från Uniflex. Han anser att 

kommunikation är bra och kommer att bli ännu bättre då Vanessa kommer medverka på 

veckomöten hos Bertils kundföretag. Att Bertil anser att kommunikationen är bra kan vara för 

att Uniflex berömmer och ger positiv feedback vilket i sin tur kan klassas som en förmån. 

Förmån är en vikig del i kommunikationen och är ett ämne av intresse hos Bertil. Bertils 

personliga utveckling kommuniceras mellan kundföretag samt Uniflex. Bertil är medveten om 

att denna kommunikation finns vilket kan vara en annan anledning till varför han anser att 

kommunikationen är bra. (Smith & Rapp 2002, s.256) På Bertils kundföretag finns fem till 

sex ytterligare inhyrda från Uniflex. Sunes och Everts kundföretag har endast tre andra 

inhyrda från Uniflex. Det kan tänkas att Uniflex kommunicerar mer med Bertil på grund av 

att hans kundföretag är en större samt en viktigare kund. Uniflex är mer angelägna samt 

engagerade i Bertils arbete än i Sunes och Everts då Bertils kundföretag är av mer värde för 

Uniflex.  

 

Bertil kommunicerar sällan med hans kundföretag. De fåtal gånger det har hänt berörde det 

sjukskrivning och vid månadsmötena. Bertil kommunicerar istället direkt med Uniflex som i 

sin tur kommunicerar med kundföretaget. Behovet att kommunicera med kundföretaget anser 

Bertil inte vara av betydelse eftersom Uniflex sköter kommunikationen till och från 

kundföretaget. Då kommunikation med kundföretaget sker sällan eller inte alls finns redan här 

ett problem som påverkar lojaliteten mellan Bertil och kundföretaget mycket negativt. Bertil 

får medverka på månadsmötena där även, som Bertil benämner, högsta chefen medverkar kan 

det dock tänkas att det skapar känsla av tillhörighet vilket i sin tur kan bidra till lojalitet. Detta 

då lojalitet kan definieras som en persons känsla av tillhörighet till exempelvis en specifik 

person som i detta fall kan tänkas vara chefen på kundföretaget (Powers 2000, s.4-7). 

  

 Precis som hos Sunes kundföretag ges aktuella uppdateringar på månadsmötena vilket kan 

tänkas ge tydliga riktlinjer samt mål. Det i sin tur kan tänkas göra så att Bertil upplever 

lojalitet gentemot hans kundföretag trots att där inte existerar så mycket kommunikation. 

(Pogorzelski, Harrirott, Hardy 2008, s.156-158) Även då kundföretaget inte har 

kommunicerat till Bertil om hur det går för företaget, tror han sig ha kännedom om detta. 
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Bertil nämner att kundföretaget har nyanställt mycket personal vilket han tolkar som att det 

går bra för företaget. Det visar på att Bertil känner sig delaktig då han har insyn i 

kundföretaget vilket saknas till hans arbetsgivare, Uniflex. 

 

Bertil anser att dubbelkommunikation existerar mellan honom och Uniflex. 

Dubbelkommunikation är en viktig del i skapandet av lojalitet mellan Bertil och Uniflex. 

(Powers 2000, s.4-7) I intervjun med Bertil berättade han att han ibland kan få 

textmeddelande av Vanessa om han glömt något och likaså kan Bertil skicka i väg 

textmeddelande till Vanessa om hon glömt något. Det exemplet visar tydligt på att 

dubbelkommunikation existerar då kommunikation finns från båda hållen. Bertil kan ge 

motförslag till Uniflex och Uniflex kan ge motförslag till Bertil och på så sätt bildas lojalitet i 

två riktningar. (Bang 1994, s.123-124) Bertil informerades om bytet av kontaktperson genom 

textmeddelande samt genom brev hem. Brevet som skickades hem innehöll information om 

bytet, Vanessas och Rickards arbetsuppgifter samt deras telefonnummer vilket visar på tydlig 

och klar kommunikation där risken för missförstånd minskas. Tack vare att kommunikationen 

anses vara bra kan det tänkas bidra till lojalitet mellan Bertil och Uniflex. (Pogorzelski, 

Harrirott, Hardy 2008, s.156-158) 

  

Bertil anser att dubbelkommunikation existerar mellan honom och kundföretaget. Dock säger 

han också att han inte kommunicerar direkt till kundföretaget annat än vid sjukskrivning 

vilket sker mycket sällan. Det finns en risk för att Bertil har missuppfattat innebörden om 

dubbelkommunikation. Dubbelkommunikation uppstår då två parter kommunicerar båda 

hållen, vilket inte tycks vara fallet här då han inte kommunicerar till kundföretaget. Bertil 

anser att han kan framföra sina åsikter då behovet finns, men det behovet har dock inte 

uppkommit än. Därmed kan det tolkas att det i dagens läge inte existerar 

dubbelkommunikation mellan Bertil och kundföretaget men kan uppkomma i framtiden om 

behovet finns. Den lojalitet som uppkommer genom dubbelkommunikation uteblir därmed i 

dagsläget. (Powers 2000, s.4-7) Muntlig kommunikation bidrar, som även tidigare har 

nämnts, till känsla av engagemang samt förtroende. Beröm från kundföretaget förmedlas 

genom muntlig kommunikation. Negativ kritik förmedlas även genom muntlig 

kommunikation men även genom pappersform. Det kan dras slutsatsen att kommunikation 

existerar men enbart från ett håll, kundföretaget till Bertil. Det kan tänkas att en del av känsla 

av engagemang och förtroende förmedlas då muntlig kommunikation används, även då det 
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endast är från ett håll. (Smith & Rupp 2002, s. 251-252) 

 

 

 

Bertil Uniflex Kundföretag 

Telefon X - 

Text/ e-postmeddelande - - 

”Mänskliga ögonblicket” - - 

Dubbelkommunikation X - 

    

5.4.3 Evert: 

Kommunikationen mellan Evert och Uniflex sker ungefär en gång vart tredje månad och tar 

vanligtvis form som e-postmeddelande eller textmeddelande men vid mer brådskande fall sker 

kommunikationen genom telefon. Som tidigare nämnts vid Sune behövs kommunikation för 

att hålla ihop stöttepelarna. Denna kommunikation förekommer sällan, var tredje månad, 

vilket gör att utrymmet för lojaliteten brister. Då kommunikationen inte sker muntligt, precis 

som hos Sune, går Uniflex miste om chansen att skapa känsla och tilltro även hos Evert. 

Känsla samt tilltro skapar i sin tur lojala medarbetare som står emot konkurrens på 

marknaden. (Smith & Rupp 2002, s. 251 – 252) Kommunikationen mellan Evert och hans 

kundföretag är bra enligt honom själv. Kommunikationen tar form genom datorer men även i 

andra former, allt förutom textmeddelande. Då Evert själv säger ”allt förutom 

textmeddelande” kan det tänkas att han anser att det är en dålig kommunikationsform då han 

just nämner textmeddelande. Det kan tänkas att hans tycke om textmeddelande bygger på 

erfarenheter från hur kommunikation mellan honom och Uniflex fungerar. 

 

Kommunikationen med kundföretaget sker dagligen vilket anses positivt då det blir en 

regelbunden kommunikation. Det tolkas att muntlig kommunikation existerar vilket skapar en 

känsla av engagemang hos Evert. Den känslan är positiv för lojaliteten mellan kundföretaget 

och Evert (Smith & Rupp 2002, s. 251-251). Kommunikationen berör inte endast 

arbetsrelaterade ting utan även ting utanför arbetet. Det kan tänkas att kommunikationen berör 

privat- och familjeliv, personlig utveckling samt förmåner då kommunikationen verkar bred 

och därmed berör många intressen. Lojaliteten brister därmed inte då kommunikationen berör 

intresseämnen som finns som Evert. (Smith & Rupp 2002, s. 252) Evert valde själv att göra 
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en jämförelse till Uniflex där han aldrig har kommunicerat med Rickard enbart om hur det 

fungerar på arbetsplatsen. Det kan tänkas att lojaliteten brister där emellan då inte 

intresseämne kommuniceras. Lojaliteten mellan Evert och kundföretaget förstärks då 

dubbelkommunikation existerar och även benämns som bra (Power 2000, s. 4-7). 

 

Information om byte av kontaktperson hos Uniflex har inte förmedlats ut till Evert då han 

varken har mottagit textmeddelande eller brev hem som Sune och Bertil gjorde. Det påvisar 

en stor brist i kommunikationen. Gemensamt för Sune och Evert är att de går miste om det 

”mänskliga ögonblicket” hos Uniflex och därmed och allt positivt som det bidrar med. (Smith 

& Rupp 2002, s. 252) Muntlig kommunikation hos kundföretaget används bland annat när 

beröm samt kritik förmedlas. Muntlig kommunikation diskuterades även hos Bertil och den 

muntliga kommunikationen framhäver likartade positiva effekter hos Evert. Evert kan tänkas 

uppleva en delaktighet då kundföretaget inte gör skillnad på sina egna anställd och 

bemanningspersonal vid givandet av beröm samt kritik. Kommunikationen från 

kundföretagets sida till Evert angående hur det går för företaget brister. Det kan dock tänkas 

att Evert, precis som Bertil, upplever delaktighet till kundföretaget då förändring hos dem 

kommuniceras ut till Evert. Något positivt som Uniflex har börjat med är att de skickar ut 

månadsbrev till sina anställda. Det anses vara positivt då det är en viss kommunikation som 

skapas och kommunikationen är viktigt för att bidra till lojalitet. Dubbelkommunikationen 

mellan Evert och Uniflex samt mellan hans kundföretag fungerar som för hos Sune, utan 

några problem vilket resulterar i ett positivt bidrag till lojalitet.  

 

Evert Uniflex Kundföretag 

Telefon - - 

Text/ e-postmeddelande X - 

Mänskliga ögonblicket - X 

Dubbelkommunikation X X 
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5.5 Avslutande frågor 
 

5.5.1 Sune 

Eftersom Sune vill övergå till sitt kundföretag ser han ingen framtid hos Uniflex även då han 

inom en kort framtid ska få fast tjänst hos dem. Han säger sig vara nöjd med Uniflex samt 

tacksam över att de hjälpt till med arbete, men skulle vilja att de hörde av sig kontinuerligt då 

kommunikation inte sker ofta i dagsläget.  Kommunikation anses därmed vara av betydelse 

för Sune. Lojalitet kan skapas då det uppstår en tvåvägskommunikation och då det anses 

finnas en stor brist inom kommunikationen mellan Sune och Uniflex kan de bidra till lojalitet 

mellan dessa två parter brister (Powers 2000, s.4-7). Något Sune anser kunna skapa en god 

relation till Uniflex är att kommunionen mellan dessa två parter finns, kommunikationen ska 

ske muntligt, att information förmedlas samt att friskvård erbjuds. Detta tyder på att Sune 

saknar lojalitet till Uniflex då kommunikationen inte är bra i dagsläget samt att den inte heller 

förmedlas muntligt. Som tidigare nämnts skapar muntlig kommunikation känsla av 

engagemang samt förtroende, vilket Sune därmed saknar till Uniflex. (Smith & Rupp, 2002 s. 

251 – 252). Han skulle även uppskatta förmåner som exempelvis julbord med de övriga 

anställda på Uniflex men tror det ligger långt fram i tiden. Då belöning samt förmåner från 

Uniflex till Sune saknas brister en del av lojaliteten även här. Det kan tänkas att Sune inte 

presterar lika effektivt som han egentligen kan, då han inte belönas från Uniflex och anser 

därmed inte att lojaliteten mellan Uniflex och honom finns (Bruzelius & Skärvad 2004, 

s.300).  

 

5.5.2 Bertil 

Bertil anser att det är osäkert att arbeta på Uniflex och ser därför ingen framtid där.  Han 

frågar sig även varför vissa eftersträvar fast tjänst hos Uniflex då det fortfarande kommer att 

finnas en osäkerhet med jobb. Bertil skulle mer uppskatta om han var garanterad samma 

arbetsplats dagligen. Det kan tänkas att Bertil inte upplever någon stark lojalitet till Uniflex då 

han inte ser någon framtid där vilket tyder på lojaliteten brister. Då Bertil är medveten om 
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arbetets osäkerhet kan det även tänkas att han inte känner någon delaktighet eller engagemang 

vilka är viktiga faktorer vid skapande av lojaliteten hos Bertil.  En bra arbetsplats som innehar 

trygghet samt säkerhet är viktiga faktorer för att utveckla Sunes lojalitet till Uniflex. (Cole 

2000, s.44-48) Bertil nämnde även att Uniflex bör respektera att han ska inneha elvatimmars 

vila mellan varje arbetspass och inte ringa ut honom på arbeten innan den tiden. Med detta 

kan det tänkas att Bertil menar att både han samt Uniflex ska ett ömsesidigt beteende till 

varandra och det uppstår genom att Bertil gör ett bra jobb och i utbyte till detta respekterar 

Uniflex honom med exempelvis elva timmars vila. Detta i sin tur kan tänkas utveckla att 

Bertils lojalitet till Uniflex överensstämmer med Uniflex lojalitet till Bertil (Powers 2000, s.4-

7). 

 

5.5.3 Evert 

Att få stanna länge på ett och samma kundföretag är viktigt för att Evert en längre tid ska 

stanna på Uniflex, vilket dessutom är en anledning till att han är kvar i nuläget. Precis som 

hos Bertil kan det även här tolkas som att Evert eftersträvar en trygg och säker arbetsplats 

som han anser uppstå genom att få stanna på samma kundföretag. Det i sin tur kan resultera i 

att Evert utvecklar sin lojalitet mot Uniflex. Då han i nuläget under en längre tid varit på 

samma kundföretag kan där anses som att lojaliteten angående Everts arbetsplats är god (Cole 

2000, s.44-48). För att stanna länge hos Uniflex behövs en god arbetsmiljö hos kundföretaget 

då det är där Evert fysiskt utför sitt arbete. På kundföretaget ska det även finnas bra 

medarbetare vilket ger en god gemenskap. Trivs Evert hos kundföretaget anser han sig kunna 

stanna längre som anställd hos Uniflex. Den gemenskap som Evert vill ha till sitt kundföretag 

kan anses som delaktighet och engagemang hos Evert, vilket han utvecklar då han muntligt 

kommunicerar med hans medarbetare på kundföretaget (Smith & Rupp, 2002 s. 251 – 252).  

Då Evert är nöjd med sitt kundföretag kan det tänkas at han har en god gemenskap med sina 

medarbetare på kundföretaget vilket har resulterat i en starkare lojalitet till kundföretaget som 

indirekt påverkar Uniflex positivt.  En god relation mellan Evert och Uniflex anser Evert 

skapas genom en ömsesidig relation, vilket menas att både han själv och Uniflex respekterar 

varandra, vilket då även kan resultera i lojalitet mellan dessa två parter (Powers 2000, s.4-7).  
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Sammanfattning analys 
Nedan visas en sammanställning på studiens teman utifrån studiens samtliga respondenter.  

 

 Uniflex Kundföretag 

Utbildning   

Fått utbildning -  -  -         X -  -  

Kontakt vid behov av utbildning X X - X X - 

Belöning   

Belöningssystem Vet ej, Vet ej, - X -  - 

Fått belöning X X X X X X 

Informell XX - X X X 

Formell - - X X X X 

Kommunikation   

Telefon - X - -  -  - 

Text- epostmeddelande X - X -  -  - 

Mänskliga ögonblicket -  -  - X - X 

Dubbelkommunikation X X X X - X 
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6. Slutsats 
Studiens syfte var att undersöka hur lojalitet upplevs i relation mellan anställd och 

arbetsgivare samt uthyrd och kundföretag. För att undersöka detta studerades tre respondenter 

vilka samtliga arbetade för bemanningsföretaget Uniflex. Respondenterna var uthyrda till 

olika kundföretag och samliga arbetade som uthyrda på lager. Studien undersökte olika 

faktorer som bidrar till lojalitet. De faktorer som studerades var utbildning, belöning samt 

kommunikation. Respondenternas svar skiljde sig åt angående de olika faktorerna och därmed 

visade det sig att respondenterna upplevde lojalitet i relation till arbetsgivare samt 

kundföretag olika. Nedan besvaras studiens frågeställning: 

Ø Vilken upplevelse har den anställde av lojalitet i relation till sin arbetsgivare 

respektive till sitt kundföretag? Vad kan förklara upplevelsen av lojalitet?  

 

Två av tre respondenter upplevde starkare lojalitet till respektive kundföretag än till Uniflex, 

medan en tredje respondent upplevde lika stark lojalitet till både Uniflex som till dennes 

kundföretag. De två respondenterna som upplevde starkast lojalitet till kundföretaget skilde 

sig åt i faktorerna utbildning, belöning och kommunikation. Hos en av de två respondenterna 

bidrog utbildningsfaktorn till starkare upplevelse av lojalitet till dennes kundföretag, detta då 

denne erhållit utbildning från kundföretaget men inte från Uniflex. Belöningsfaktorn bidrog 

till att respondenten även upplevde starkare lojalitet till kundföretaget än till Uniflex. 

Respondenten fick ta del av ett belöningssystem hos dennes kundföretag. Formen av belöning 

var till kundföretaget både formell och informell men till Uniflex enbart informell. Faktorn 

kommunikation bidrog till lika stor upplevelse av lojalitet till Uniflex som till kundföretaget.  

Alla faktorer tillsammans visar på att respondenten upplevde starkare lojalitet i relation till 

kundföretaget. 

Hos den andre respondenten som upplevde starkare lojalitet till kundföretaget bidrog 

utbildningsfaktorn till lika stor lojalitet till kundföretaget och Uniflex. Belöningsfaktorn 

skiljde sig enbart åt inom formell belöning där den vägdes över till kundföretagets fördel. 

Inom faktorn kommunikation skiljde det inget mellan Uniflex och kundföretaget. Resultatet 

efter samtliga faktorer var att respondenten upplevde starkare lojalitet i relation mellan denne 

och kundföretaget än i relation mellan honom och Uniflex.    
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Den siste respondenten skiljde från de övriga två respondenterna då denne upplevde lika stark 

lojalitet till Uniflex som till kundföretaget. Utbildningsfaktorn bidrog till lika stor upplevelse 

av lojalitet till Uniflex som till kundföretaget. Inom belöningsfaktorn skiljde sig enbart 

informell belöning åt vilket gjorde att den faktorn bidrog till större upplevelse av lojalitet till 

kundföretaget.  Kommunikationsfaktorn vägde över till Uniflex fördel då de kommunicerade 

via telefon och det existerade även dubbelkommunkation. Kundföretaget hade inga av dessa. 

Resultatet efter samtliga faktorer var att respondenten upplevde lojalitet lika stark i relation 

till Uniflex som i relation till hans kundföretag.  

Studiens faktorer som ansågs viktiga för lojalitetsbegreppet vilka var utbildning, belöning och 

kommunikation var av stor betydelse för hur respondenterna upplevde lojalitet i relation till 

arbetsgivare samt till respektive kundföretag. Sammanfattningsvis upplevde två av studiens 

tre respondenter starkare lojalitet till kundföretaget än till Uniflex, medan den tredje 

respondenten upplevelse starkare lojalitet till Uniflex.  
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7. Slutdiskussion	  samt framtida forskning	   

 

Uniflex skulle som ett första steg för att förbättra lojaliteten i relation till sina anställda 

genomföra utvecklingssamtal med sina medarbetare. Då kundföretaget löpande vet om dess 

inhyrda bemanningspersonal är i behov av utbildning kan det tänkas som mest lämpligt att de 

i sin tur erbjuder utvecklingssamtal som de senare kan rapportera över till Uniflex.  Detta kan 

tänkas bli till fördel för alla tre parter vilka då kontinuerligt blir uppdaterade om det aktuella 

läget. Uniflex behöver då inte ha samma ansvar, utan bara det kundföretag där det behövs 

utbildning för Uniflex uthyrda personal behöver Uniflex ta det ansvaret för att se om 

utbildning behövs eller efterfrågas. Det kan tänkas att detta bidrar till delaktighet för dess 

uthyrda personal samt att det utvecklar lojalitet mellan dess uthyrda personal till Uniflex 

respektive till kundföretagen.  

 

Genom att Uniflex har en god relation med sina uthyrda medarbetare kan detta resultera i att 

medarbetarna blir mer lojala mot Uniflex.  Denna goda relation kan på ett enkelt sätt skapas 

genom en fungerande kommunikationen som till stor dels bör ta form som muntlig och gärna 

på ett och samma ställe mellan parterna och inte som idag där det sker via telefon eller e-

postmeddelanden. 

 

Angående belöningssystem kan det tänkas att Uniflex inte behöver ha något. Detta om 

kundföretaget har fungerande belöningssystem då Uniflex drar indirekt nytta av 

kundföretagets belöningssystem. Om inte kundföretaget har ett belöningssystem kan det 

tänkas att Uniflex hade behövt utveckla belöningssystem. Detta för att dess uthyrda personal 

ska känna till vad Uniflex uppskattar samt inte uppskattar. Uniflex uppskattar att deras 

kundföretag är nöjda samt belåtna och därmed blir kundföretagets mål Uniflex mål. Uniflex 

belöningssystem formas därmed efter kundföretagets mål. Till skillnad mot förra exemplet 

drar här kundföretag indirekt nytta genom Uniflex belöningssystem och behöver inget eget till 

den inhyrde. En tanke som kan vara intressant, men som inte har berörts  i denna studie, är att 

spinna vidare på vad som hade hänt om Uniflex samt kundföretaget använt sig av olika 

belöningssystem mot olika mål. Vems belöningssystem hade då Uniflex uthyrde personal 

anpassat sig och arbetat efter? Vilket företag hade de varit mest lojala mot, Uniflex eller 

kundföretaget? Bemanningsbranschen är unik på det sätt att den anställda inte behöver ha 
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kännedom samt arbeta mot sin arbetsgivares mål utan gör detta indirekt genom att ha 

kännedom samt arbeta mot kundens mål och tvärtom.  
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9. Bilagor 

 
Bilaga 1: 
 
INTERVJUFRÅGOR: 
 

A) BAKGRUNDSFAKTA: 
1)  Hur gammal är du? 
2) Tidigare anställningar 
3) Om någon frågar vart du jobbar, vad svarar du då? 

Uniflex 
4) Hur länge har du arbetat hos Uniflex? 
5) Vad har du för typ av tjänst/position hos Uniflex? (Arbetsuppgifter) 
6) Tillsvidare eller fast anställd osv? 
7) Hur länge har du arbetat inom bemanningsbranschen? 
8) Varför valde du just bemanningsbranschen? Slump/ med vilje? 

Kundföretaget 
9) Hur länge har du arbetat hos kundföretaget? 
10) Vad har du för typ av tjänst/ position hos kundföretaget? (Arbetsuppgifter) 
11) Tillsvidare eller fast anställd osv?  

 
B) UTBILDNING: 

12) Vad har du för utbildning?  
Uniflex 

13) Har du fått någon utbildning/kurs av Uniflex? 
14) Om ja, vad för utbildning? 
15) Kändes det som den var på rätt nivå? 

Kundföretaget 
16) Har du fått någon utbildning/kurs av kundföretaget? 
17) Om ja, vad för utbildning? 
18) Kändes det som den var på rätt nivå? 

 
19) Har du fått någon speciell utbildning för denna tjänst? Av vem isf? 
20) Är det någon kunskap du känner att du saknar? 
21) Om det är någon utbildning du vill ha eller behöver vem vänder du dig till? 
22) Hur går detta till väga? 

 
C) BELÖNINGSSYSTEM: 
è Vi definierar belöningssystem  
è Då organisationen visar att den uppskattar den anställdes arbete. 
è Tex. får du gåva varje jul, eller bara när du gjort något bra 

Uniflex 
23) Finns det ett belöningssystem hos Uniflex som du får ta del av? 
24) Hur fungerar detta? 
25) Vad får du belöning för? 
26) Har du varit på något event som Uniflex har arrangerat?  

Kundföretaget 
27) Finns det ett belöningssystem hos kundföretaget som du får ta del av? 
28) Hur fungerar detta? 
29) Vad får du belöning för? 
30) Har du varit på något event som kundföretaget har arrangerat? 

 
D) KOMMUNIKATION: 

31) Hur sker kommunikationen med Uniflex? Har du en kontaktperson? osv.. 
32) I vilken form sker kommunikationen med Uniflex? Mejl, telefon, fysisk osv. 
33) När kommunicerar ni? Hur ofta? 
34) Dubbel kommunikation? Förklara: får du ha synpunkter till uniflex? styrsätt, arbetsfödelning osv. 
35) Får du beröm från Uniflex om du gjort något bra? 
36) Om ja, i vilken form sker berömmet?  
37) Får du kritik från Uniflex om du gjort något mindre bra? 
38) Om ja, i vilken form sker kritiken? 
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39) Får du löpande reda på förändringar hos Uniflex? Omstrukturering osv. 
40) Vet du om Uniflex ett bra eller ett dåligt år 2010? 

 
è Exakt samma frågor fast med kundföretaget 

 
E) AVSLUTANDE FRÅGOR: 

41) Vad skulle få dig att stanna länge på ett bemanningsföretag? 
42) Vad tycker du är viktigt för att skapa en god relation till bemanningsföretaget 
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Bilaga 2 
 
Hej Rickard! 
 
Här kommer en kort beskrivning om vad vår uppsats kommer att handla om och varför vi valt 
att studera just er bransch. Detta är en C-uppsats inom ämnet företagsekonomi på 15 
högskolepoäng. Då vi nästa termin kommer att skriva D-uppsats inom företagsekonomi på 30 
poäng är vi även villiga att utveckla samarbetet med er.   
Detta är ett utdrag ur inledningen i vårt arbete: 
 
”En aspekt som är värd att studera närmare är lojalitet i bemanningsföretag. Branschen skiljer 
sig från andra pågrund av att personalen inte arbetar på de företag där de är anställda. Det kan 
vara intressant att studera hur den anställde känner lojalitet mot sin arbetsgivare då denne står 
under en annan företagslednings förfogande. Att studera den anställdes syn på hur sin 
arbetsgivare, bemanningsföretaget, förmedlar lojalitet är av intresse. En annan relation som är 
värd att studera närmare är hur den inhyrdas syn på lojalitet mellan kundföretaget och denne 
ser ut. 
 
Bemanningsföretaget kan genom att förstå och förmedla lojalitet behålla talanger inom 
företaget. Genom lojalitet kan kundföretaget göra att kompetent inhyrd personal väljer att 
övergå till deras organisation. 
 
Syftet med studien är att undersöka hur lojalitet ser ut och förmedlas ur en anställds 
synvinkel. Bemanningsbranschen är unik på det sätt att den anställde skapar relation till två 
företag, både sin arbetsgivare samt kundföretaget. Detta medför att den anställde kan tänkas 
känna lojalitet inom två relationer. Att studera dessa lojaliteter ur den anställdes vinkel anses 
vara intressant samt även vara syftet med studien.” 
 
Som jag berättade i vårt samtal kommer vi behöva intervjua 4 anställda. Varje intervju 
beräknas ta max en timme. Det spelar ingen roll för oss vilken position den anställde har hos 
er utan det viktiga för oss är att denne är uthyrd och därmed arbetar under ett annat företags 
förfogande. Vi behöver göra intervjuerna rätt omgående då det snart är jul och nyår, vilket 
innebär ledighet för de flesta. Vi kan börja redan denna vecka på torsdag samt en vecka 
framåt. Vi vet att det kommer med kort varsel men eftersom julledigheten ligger mitt i vår 
kurs och vårt arbete ska vara inlämnat 5 januari behöver vi göra intervjuer omgående. 

Tacksam för svar snarast möjligt! 

Har du fler frågor om studien så är det bara att kontakta oss! 

Självklart får ni en kopia på vår studie när den är klar! 

Jessica Nilsson 
0763-22 20 67 
jessica_88_@hotmail.com 
 
Sofie Sälle 
0768-68 26 73 
sofie.salle@hotmail.com	   
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Bilaga 3 

INFORMATION OM INTERVJUN (till respondenterna) 

Vi kommer bland annat att ta upp: 

Utbildningar och kurser 

-‐ Tidigare utbildning/ar 
-‐ Vidareutbildning 

Belöningssystem 

-‐ Finns det ett belöningssystem? 
-‐ Hur fungerar det? 

Relation 

-‐ Din relation till kollegerna hos Uniflex 
-‐ Din relation till kollegerna på kundföretaget 

Kommunikation: 

-‐ Hur sker kommunikation mellan dig och Uniflex? 
-‐ Hur sker kommunikation mellan dig och kundföretag? 

	  	  
	  

 

 

 

 

	  

 

 


