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Sammanfattning 
 
Anställda inom bemanningsbranschen trivs i regel bra men trots detta har 
branschen en hög personalomsättning. Tidigare forskning visar att de anställda i 
många fall inte är nöjda med branschens förutsättningar för att skapa och 
upprätthålla sociala relationer. Det övergripande syftet med denna uppsats är att 
undersöka hur anställda i bemanningsbranschen upplever sin psykosociala 
arbetsmiljö och även hur de upplever, hanterar och ser på sin roll som konsult. 
 
Studien utgår från sju intervjuer med ambulerande tjänstemän på ett 
bemanningsföretag. Alla i undersökningsgruppen är kvinnor med varierande 
ålder, anställningsform och erfarenheter av bemanningsbranschen. 
 
Resultatet visar att gemenskap över lag är viktig för konsulterna men hur viktigt 
det är och hur man hanterar frågan om gemenskap beror till störst del på hur 
långt uppdraget är. Vid långa uppdrag är det lättare än vid korta att komma in i 
gemenskapen och det är också då gemenskap anses vara viktigast och har också 
störst betydelse för konsulterna. Annat som påverkar uppfattningen om den 
psykosociala arbetsmiljön är hur man är som person och dessutom vilket 
bemötande konsulten upplever att de får från kundföretagets sida. Resultatet 
visar att personerna i rollen som konsult anser att de inte har samma rättigheter 
som andra anställda på kundföretaget och att de skulle ställa andra krav om de 
hade en stationär tjänst. Anledningen till detta och hur det hanteras skiftar. I de 
fall som konsulterna upplever tillhörighet till kundföretaget har de ändå sin 
lojalitet hos bemanningsföretaget. Vid studien har vissa nackdelar med 
bemanningsbranschen framförts av konsulterna men utefter analys av materialet 
har vi dragit slutsatsen att positiva upplevelser ändå överväger de negativa. 
 
 



Förord 
 
Vi vill ta tillfället i akt att tacka alla som medverkat i denna studie. Tack till alla 
informanter som tagit sig tid att svara på våra frågor. Tack till vår kontaktperson 
på bemanningsföretaget som med så kort varsel lyckades med att ge oss en 
mycket bra grupp med konsulter att intervjua, och som även tog sig tid att 
berätta lite om bemanningsföretaget. 
 
Stort tack till Michael Rosander, vår handledare som varit till mycket stor hjälp. 
Du har läst och kommit med konstruktiv kritik under arbetets gång och 
handledarträffarna med Dig var lugnande och inspirerande.  
 
Vi vill också självklart tacka våra nära och kära för att de haft överseende med 
vår tankspriddhet och frånvaro.  
 
Till sist vill vi tacka varandra för ett gott samarbete!  
 
Marina & Sofia 
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Hur upplever bemanningspersonal sin psykosociala 
arbetsmiljö?  
 

Man måste vara en person som tycker det är kul att lära känna nya 
människor, tycker det är kul med nya arbetsuppgifter, som har kanske lite 
lätt att snappa upp och lära sig nya saker. Är det korta uppdrag så har du 
liksom inte tiden på dig att kanske sitta och traggla med en sak länge utan då 
måste du snabbt kunna sätta dig in i vad det är du ska göra. Så vissa 
människor skulle inte trivas som konsulter, jag trivs som konsult, men andra 
kan nog ha svårare för det. Man måste vara öppen och nyfiken och våga ta 
lite plats och inte vara rädd för att prata med andra. (IP: 1) 

 
Citatet är taget från det material som samlats in inför denna studie, och beskriver 
att det krävs en hel del för att fungera som bemanningspersonal. Inom 
bemanningsbranschen ställs individen inför en del annorlunda villkor som 
skiljer sig mot att jobba på ett ”vanligt” företag. Hur individen uppfattar och 
hanterar dessa villkor är olika från person till person (Bellaagh & Isaksson, 
1999). Att möta nya arbetsplatser och arbetskamrater är till exempel en del av 
vardagen för många anställda inom bemanningsbranschen och uppfattningarna 
om detta är skiftande. Å ena sidan uppfattas det som roligt och spännande att 
ständigt ställas inför nya utmaningar, men å andra sidan ses det som osäkert och 
lite jobbigt att inte veta var man hamnar. Bemanningsbranschen växer vilket gör 
att fler och fler jobbar som uthyrd personal och berörs av faktumet att inte ha en 
”egen” arbetsplats och ”egna” arbetskamrater. Hur upplevs det av individen? 
Vad uppfattas som bra och dåligt?   
  
Innan vi började sätta oss in i område rörande bemanning hade vi uppfattningen 
att de som jobbar inom bemanningsbranschen till stor del står utanför 
arbetsgruppen på det kundföretaget där de jobbar som inhyrd personal, och att 
arbetet är otryggt för individen både ekonomiskt och arbetsrättsligt. Vi hade 
båda jobbat på arbetsplatser där det funnits inhyrd bemanningspersonal men 
hade olika erfarenheter av hur väl de smälte in i gemenskapen. Mot bakgrund av 
detta blev vi intresserade av att göra en undersökning om hur bemannings-
personal själva uppfattar bland annat möjligheten till, och vikten av just 
gemenskap i arbetslivet. Vi funderade på vilken skillnad som kan finnas mellan 
att dels hamna på ett och samma uppdrag i flera år mot att ständigt byta uppdrag 
och därmed arbetsplats.  
 
Innan vi presenterar studiens övergripande syfte vill vi förklara vissa begrepp 
och därefter presentera en bakgrundsbild till bemanningsbranschen. Detta 
kommer dels göras genom lite kort fakta om branschen och dels genom ett 
sammandrag av en intervju med vår kontaktperson på bemanningsföretaget. 
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Begreppsförklaring 
 
Den formella tjänstebeteckningen på de personer som medverkat i denna studie 
är ambulerande tjänstemän men de kallas även för konsulter eller uthyrda. Att 
arbeta ambulerande innebär att man byter arbetsplats, och ibland arbets-
uppgifter, och därför inte har en stationär arbetsplats.  
 
Konsultens arbetsgivare är bemanningsföretaget och den närmaste chefen och 
kontaktpersonen är den personalansvariga, även kallad för PA. Med andra 
konsulter menas konsulter anställda hos samma bemanningsföretag. 
Kundföretag är det företag där konsulten utför sitt uppdrag, och därför syftar 
även arbetsplatsen till kundföretagets lokaler. När informanterna pratade om 
uppdrag så innebär det den period som de var/är uthyrda till ett kundföretag och 
gränsen för om uppdraget anses som långt eller kort har vi dragit vid cirka en till 
två månader mot bakgrund av hur konsulterna själva talade om sina uppdrag.  
 
Eftersom vi i uppsatsen vill hålla bemanningsföretaget som vi fått hjälp av 
konfidentiellt så kommer vi i framställningen bara kalla bemanningsföretaget för 
just ”bemanningsföretaget”. 
 

Bemanningsbranschen 
 
Bemanningsbranschen utgjorde 0,87 % av den totala sysselsättningen i Sverige 
år 2005 (Almega, 2006a), vilket betyder att cirka 32000 personer då var 
anställda inom branschen. Elva år tidigare var antalet anställda ungefär 5000. 
Detta är siffror från en kartläggning gjord av ”Bemanningsföretagen” baserat på 
sina 400 medlemsföretag vars anställda utgör 90 % av de anställda inom hela 
bemanningsbranschen. Bemanningsföretagen är ett förbund för personal-
uthyrnings- och rekryteringsföretag och ingår i Almega, en förbundsgrupp inom 
Svenskt Näringsliv (Almega, 2006a).  
 
På Almegas hemsida finns en artikel om att omsättningen bland Bemannings-
företagens medlemsföretag ökar för 27:e månaden i rad. Omsättningen under det 
första kvartalet 2006 har ökat med 26 % jämfört med föregående år (Almega, 
2006b). Förbundsdirektören för Bemanningsföretagen kommenterade i artikeln 
siffrorna och menade att det är ett klart bevis på att företagen ser bemannings-
företagen som en viktig resurs för att på olika sätt hantera de rekryterings- och 
personalbehov som företagen har. Företagen väljer allt oftare att ta hjälp från 
bemanningsföretag istället för att själva både söka efter och anställa personal 
(Almega, 2006b). 
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Vår kontaktperson på det bemanningsföretag där vi gjort vår studie berättade att 
det är en skillnad på det arbete som Arbetsförmedlingen och bemanningsföretag 
gör. Båda handlar om att förmedla jobb men de har olika utgångspunkter – 
Arbetsförmedlingen ska förmedla jobb till en grupp individer som söker sig till 
dem, medan bemanningsföretaget ska placera ut individer utefter kund-
företagens önskemål. Man kan förenklat säga att de båda arbetar utefter kunder 
men med olika förutsättningar. Bemanningsföretaget har ett kundföretag som 
kund medan Arbetsförmedlingens kund är individen. 
 

Bakgrund bemanningsföretaget 
 
I kommande avsnitt kommer vi att presentera en sammanfattning av en intervju 
med den PA som hjälpt oss att kontakta de informanter som deltagit i studien. 
Denna intervju gjordes efter att övrig data var insamlad dels för att få klarhet i 
vissa sakfrågor som uppkommit under datainsamlingen, dels för att PAn är 
konsulternas närmste chef och därför ingår i och påverkar den psykosociala 
arbetsmiljön (Rubenowitz, 1994). 
 
En PA arbetar med intervjuer, medarbetarbesök, kundbesök, administration och 
personalvård. En vanlig arbetsdag handlar till stor del om att ta hand om 
akutärenden – kunder behöver hjälp fort, konsulter blir sjukskrivna och så 
vidare. Många kontakter hanteras via telefonen men PAn åker också ut till 
kundföretagen för att upprätthålla kontakt både med kundföretaget och med de 
uthyrda konsulterna. När konsulterna är ute på kortare uppdrag är det sällan som 
PAn har möjlighet att åka ut vid varje uppdrag som konsulten får, men det är 
annars ett mål vid konsulternas längre uppdrag. Konsulternas behov av besök är 
också en faktor som spelar in när PAn väljer vilka medarbetarbesök som ska 
göras. Just den PAn vi har haft kontakt med har eget ansvar för 60 konsulter. 
PAn själv uppgav att idealt hade varit att ha ansvar för 30-40 konsulter för att 
hinna med både administrationen och personalsamtal. PAn uppgav att hon ofta 
känner sig otillräcklig. Idag finns inga fasta rutiner för medarbetarsamtal annat 
än när en timanställning går över till en tillsvidareanställning. Många samtal 
görs snabbt över telefon och frekvensen bestäms av konsultens behov av samtal. 
Det är konsulternas ansvar att kontakta bemanningsföretaget när de behöver 
prata om något som rör arbetet, lön och liknande. PAn berättade dock att det är 
viktigt att konsulterna känner att de kan höra av sig oberoende av vad det 
handlar om – att det alltid finns tid för dem.  
 
För att jobba som konsult bör man, enligt PAn, ha en viss typ av personlighet, 
som till exempel att vara utåtriktad och orädd. Tjänstemän, som ingår i denna 
undersökning, bör också gärna ha en servicekänsla och kunna representera sig 
själv och kundföretaget. Konsulterna får i nulägen ingen utbildning i att ”sälja” 
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bemanningsföretaget när de är ute på uppdrag men det kanske är på gång att alla 
konsulter ska få gå en mycket kort utbildning. Om konsulterna däremot kan 
tipsa om ett jobb eller en kandidat som leder till en order/ett uppdrag kan man få 
en tipspeng, en ekonomisk ”hittelön”.  
 
Konsulterna har ansvaret att uppdatera sin egen profil på hemsidan om de fått 
ökad kompetens under eller efter ett uppdrag. Möjligheter till kompetens-
utveckling är begränsad på grund av att den höga personalomsättningen – de 
flesta stannar under mycket kort tid. Det finns möjlighet att få interaktiv 
utbildning så som olika dataprogram, men det är inte ekonomiskt möjligt på 
grund av konsulternas garantilön att ta tillsvidareanställda konsulter ur tjänst för 
att de ska få gå en utbildning. De första 18 månaderna som tillsvidareanställd 
har konsulterna en garantilön som är i snitt 80 % av 135 arbetstimmar per månad 
och därefter i snitt 80 % lön av 150 timmar per månad. Vid korta månader blir 
lönen lägre och vid långa lite högre.  
 

Övergripande syfte 
 
Bemanningsbranschen är som visats ovan en starkt växande marknad dit fler och 
fler företag och arbetstagare vänder sig (Almega, 2006b). 
 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka hur anställda i 
bemanningsbranschen upplever sin psykosociala arbetsmiljö och hur de 
upplever, hanterar och ser på sin roll som konsult. I undersökningen så kommer 
fokus att ligga på konsulternas uppfattningar om psykosociala arbetsmiljön på 
kundföretaget och inte på bemanningsföretaget eftersom det är på kundföretaget 
konsulterna har sin arbetsplats. 



 5 
 

Tidigare forskning 
 
I detta kapitel kommer vi att ta upp tidigare forskning. Forskningen handlar om 
psykosocial arbetsmiljö och olika faktorer som anses påverka den enligt olika 
forskare.  

Forskning om psykosocial arbetsmiljö inom bemanningsbranschen 
gjord vid Arbetslivsinstitutet  
 
Vi inleder med forskning gjord vid Arbetslivsinstitutet där vi fann en samling 
intressanta rapporter (Arbetslivsinstitutet, 2006). Det är framförallt två 
vetenskapliga rapporter Uthyrd men fast anställd (Bellaagh & Isaksson, 1999) 
och Anställda i uthyrningsföretag, vilka trivs och vilka vill sluta? (Isaksson & 
Bellaagh, 1999a) samt en artikel Vem stöttar Nisse? Socialt stöd bland uthyrd 
personal (Isaksson & Bellaagh, 1999b) som är av intresse för denna under-
sökning när det gäller att ge en översiktbild av hur bemanningsbranschen ser ut. 
Den ena rapporten (Isaksson & Bellaagh, 1999a) är baserad på ett stort antal 
enkäter och den andra (Bellaagh & Isaksson, 1999) är baserad på 25 kvalitativa 
intervjuer. Båda rapporterna och artikeln bygger på studier bland anställda inom 
bemanningsbranschens tjänstesektor i Sverige.  
 
Trots att majoriteten av de anställda inom bemanningsbranschen trivs väldigt bra 
med att arbeta som uthyrd är det en oerhört hög personalomsättning. 
Anledningen till att personalen slutar har visat sig bero på de ekonomiska 
förutsättningarna, små möjligheter till kompetensutveckling, möjligheten till 
sociala kontakter och stöd från uthyrningsföretaget (Bellaagh & Isaksson, 1999). 
En annan förklaring till den höga personalomsättningen kan annars vara en fråga 
om inställning till jobben inom bemanningsbranschen till följd av de upplevt 
dåliga utvecklings- och karriärmöjligheterna som finns där. Förklaringen är då 
att många har för avsikt att via ett eller flera konsultuppdrag hitta rätt 
arbetsgivare för en fast anställning (Isaksson & Bellaagh, 1999a). Om man 
frivilligt föredrar att arbeta ambulerande eller om man egentligen önskar en 
stationär placering är därför också en avgörande faktor för om man stannar eller 
slutar i bemanningsbranschen. Arbetsrättsliga och ekonomiska förhållanden har 
dock förändrats till det bättre, det finns idag en större ekonomisk säkerhet för 
anställda på bemanningsföretag än tidigare. De allra flesta uthyrningsföretagen 
använder sig av 6 månaders provanställning och därefter blir personen 
tillsvidareanställd vilket ger en garantilön även under perioder utan uppdrag. 
Dock är bemanningspersonal idag till viss del missnöjda med den psykosociala 
situationen. Många framför en kluven känsla inför den sociala situation som 
anställningen medför, dels det positiva i möjligheten att träffa många nya 
människor och att ställas inför nya utmaningar och dels att ständigt byta uppdrag 
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och att aldrig hinna utveckla och behålla långvariga djupare relationer med 
kollegor. Det är inte ovanligt att arbetet som uthyrd innebär en känsla av 
utanförskap och avsaknad av bestående långsiktiga sociala relationer och stöd 
(Bellaagh & Isaksson, 1999).  
 
Vanligtvis inkluderas inte inhyrd personal vid exempelvis teamaktiviteter och 
avdelningsmöten. Detta förstärker utanförskapet som upplevs av att den inhyrda 
personalen. De inhyrda får även sällan samma möjligheter till olika bonussystem 
för att motiveras i arbetet som övriga anställda på kundföretaget (Bellaagh & 
Isaksson, 1999). Betydelsen av att komma som inhyrd till en arbetsplats har som 
sagt vissa negativa sidor men det finns också positiva upplevelser av att man 
inte behöver vara så involverad i diskussioner och konflikter på arbetsplatsen. 
Att man som inhyrd får arbeta ihop med andra men inte behöva ta ställning i 
vissa frågor upplevs av många som att man då kan fokusera på att göra ett bra 
jobb (Bellaagh & Isaksson, 1999). 
 
En bibehållen kontakt med bemanningsföretaget är viktig för de uthyrda, 
speciellt i de fall där personen inte är nöjd med gemenskapen på arbetsplatsen. 
Det är då väldigt viktigt att få stöd och ha en bra och återkommande kontakt 
med sin kontaktperson på bemanningsföretaget (Isaksson & Bellaagh, 1999b). 
Det är tyvärr brist på en fördjupad kontakt med bemanningsföretaget i många 
fall enligt rapporten av Bellaagh och Isaksson (1999). I samma rapport visas att 
de anställda inte anser att bristen på närmare och oftare kontakt är den personal-
ansvarigas fel utan att det är en följd av att bemanningsföretaget har blivit för 
stort.  
 

Sociala roller 
 
Den sociala rollen definierar Granér (1994) som ett resultat av ett samspel 
mellan individens behov och de förväntningar som ställs på individen. 
Förutsättningarna varierar med vilken situation individen ställs inför och inom 
vilket sammanhang. Detta gör att en individ har en uppsättning olika roller och 
sammantaget skapar de minsta gemensamma nämnarna ur varje roll individens 
personlighet. Det är personligheten som i sin tur anger gränserna för hur mycket 
och på vilket sätt som en person kan anpassa sig till de förväntningar som ställs. 
Att gå utanför den uppsättning av roller som individen har, att aktivt förställa sig 
för att klara av vissa förväntningar, klarar man av en kortare tid men efter en 
längre period innebär det att man gör avkall på sin grundläggande identitet och 
riskerar att hamna i psykisk obalans. De förväntningar som det gäller i arbets-
livet kommer från arbetsgivaren, arbetsgruppen och även användarna av 
rollinnehavarens arbete (Granér, 1994). 
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Psykosocial arbetsmiljö 
 
Utifrån en genomgång av hur bemanningsbranschen ser ut och vad tidigare 
forskning kommit fram till när det gäller hur arbetssituationen ser ut för 
anställda inom bemanningsföretag är det tydligt att en avgörande faktor för hur 
man trivs är den psykosociala arbetsmiljön. Det finns olika definitioner på 
psykosocial arbetsmiljö, hur den skapas och vad den har för betydelse. 
 
Lennerlöf (1981) menade att den sociala miljön är relationer mellan människor. 
Han hävdade dock att det inte finns någon psykosocial arbetsmiljö, däremot 
finns det en social miljö som tillsammans med andra faktorer påverkar 
människans psyke. Att den psykosociala arbetsmiljön varken kan isoleras till en 
speciell miljö eller individ stämmer Agervold (2001) in i. Agervold (2001) såg 
den som resultatet av en transaktion, en samverkan mellan individ och miljö och 
för att beskriva detta förhållande har han utarbetat en modell över de 
förhållanden som tillsammans skapar den psykosociala arbetsmiljön. Han 
menade att det är individen som utifrån sina personliga behov och förväntningar 
tolkar arbetsmiljöns psykologiska villkor och att individens upplevelse bygger 
på hur väl miljöns villkor uppfyller personens behov. Passformen däremellan 
kan då vara bra eller dålig och resultera i positiva eller negativa följder. Är den 
positiv kan utveckling och lärande uppnås medan en negativ passform kan leda 
till stress och nervositet. Agervold (2001) menade att det inte heller finns några 
speciella arbetsförhållanden eller personliga resurser som i sig skapar bra eller 
dåligt resultat, det är kombinationen och passformen dem emellan som fram-
bringar en positiv eller negativ reaktion hos personen. Reaktionen är inte 
mekanisk utan är beroende på hur individen utifrån sina personliga egenskaper 
värderar förhållandena.  
 

Kraven i arbetet värderas av personen i förhållande till hans behov, och 
resultatet är ett samverkansresultat, som vi skulle kunna kalla för en 
psykosocial faktor. På detta sätt handlar den psykosociala arbetsmiljön alltså 
om det resultat av samverkan, som framstår mot bakgrund av personens 
”möte” med arbetsmiljön. Det psykiska eller psykosociala är alltså 
personens reaktion på de organisatoriska förhållandena på arbetsplatsen och 
inte ett förhållande som karakteriserar arbetsplatsen. Den har inga psykiska 
eller psykosociala sidor, men utgör de sociotekniska eller psykosociala 
villkoren för personens arbetsbeteende och avgör, tillsammans med 
personens behov, de psykosociala faktorernas innehåll.” (Agervold, 2001, 
s.79) 

 
Ytterligare en faktor som påverkar och är avgörande för hur den psykosociala 
arbetsmiljön uppfattas av individen är varaktigheten (Agervold, 2001). Individen 
kan klara av många förhållanden vilka uppfattas som negativa utan att de för den 
skull skapar en dålig psykosocial arbetsmiljö om det pågår under en kortare tid. 
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Däremot klarar människan inte av en dålig passform mellan miljö och individ 
under en längre tid, det resulterar då i psykisk belastning. 
Arbetsplatsens viktiga psykologiska villkor sammanfattade Agervold (2001) 
som följer: 
– inflytande, medbestämmande och kontroll 
– ledningsförhållandena – auktoritär eller medarbetarorienterad 
– samarbete och möjlighet till sociala kontakter 
– arbetspress och –tempo 
– anställningstrygghet och säkerhet i arbetet 
 
Ovanstående villkor ska överlappas och passas ihop med de personliga behoven 
eller motiven. Agervold (2001) menade att dessa är svårare att lista men hän-
visar ändå till Maslows behovsteori vilken tar upp följande behov: 
– fysiska behov 
– trygghet 
– social kontakt 
– värdesättning och erkännande 
– självförverkligande 
 
Agervolds (2001) viktiga faktorer för att ha möjlighet att uppleva en god 
psykosocial arbetsmiljö liknar de fem väsentliga faktorer som Rubenowitz 
(2004) såg som avgörande. Den första av dessa fem är God arbetsgemenskap 
vilket innebär att ”Det bör finnas förutsättningar för bra trivsel och kontakt med 
arbetskamraterna” (Rubenowitz, 2004, s. 97). De övriga fyra faktorerna är 
Egenkontroll i arbetet – vilket innebär att man själv i möjligaste mån ska kunna 
styra takten och själva arbetet, Positiv arbetsledningsklimat – det ska finnas ett 
bra samarbete mellan över- och underordnade, Stimulans från själva arbetet – 
det ska finnas möjlighet för individen att kunna använda sina kunskaper, 
förutsättningar och anlag, och till sist Optimal arbetsbelastning – med tanke på 
både psykisk och fysisk belastning. Rubenowitz motiverade vikten av dessa fem 
faktorer med att de enligt samstämmiga forskningsrön anses vara de fem 
kategorierna som återkommande framkommer i studier om psykosocial 
arbetsmiljö oberoende av vilken sektor studien utfördes i. Faktorerna har 
Rubenowitz även härlett utifrån de arbetsmiljökrav som finns i arbetsmiljölagen. 
Rubenowitz (2004) menade att om de fem faktorerna är tillgodosedda på arbets-
platsen är också kraven på en god psykosocial arbetsmiljö uppfyllda.  
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Krav, kontroll och socialt stöd 
 
Begreppet coping används inom psykologin för att beskriva sättet att bemästra 
problem på individnivå (Theorell, 2003). En viktig aspekt av coping är kontroll-
lokus (locus of control) när man talar om psykosocial miljö. Kontroll-lokus 
innebär var individen lägger möjligheten att göra något åt ett problem. Internt 
kontroll-lokus betyder att individen själv anser sig ha möjlighet att göra något åt 
problemet medan möjligheten ligger utanför individen vid externt kontroll-
lokus. Detta kan upplevas olika vid olika tillfällen. Om individen upplever att 
denne själv har kontrollen över sitt eget liv kan personen ifråga lättare hantera 
oväntade situationer. Om vi upplever att vi förlorat kontrollen är det lätt att sluta 
kämpa och man prioriterar att spara energi och kroppen blir inställd på att vara 
så passiv som möjligt. Det är dock möjligt att själv påverka kontroll-lokus 
(Theorell, 2003). 
 
En aspekt av kontroll är Theorell och Karaseks krav-kontrollmodell (Theorell, 
2003). Modellen förekommer ofta inom arbetsmiljödebatten (Wadell & Larsson, 
1998) och är resultatet av en lång arbetslivsforskning och visar samverkan 
mellan de två dimensionerna egenkontroll och arbetskrav. Den ursprungliga 
versionen utgörs av de två dimensionerna men utvecklades senare med en tredje 
dimension, socialt stöd (se Figur 1) (Theorell, 2003).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Krav-kontroll-stödmodell (efter Aronsson, 1987, s. 29) 
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Olika kombinationer av egenkontroll, arbetskrav och socialt stöd medför olika 
konsekvenser för individens möjligheter till utveckling i arbetet och hälsa. 
Egenkontrollen står för en individs handlingsfrihet eller eget beslutsutrymme i 
arbetet medan arbetskrav står för den insats eller ansträngning som arbetet 
kräver (Wadell & Larsson, 1998). Låga krav passiviserar människor medan höga 
krav kan bidra till hjärt- och kärlsjukdomar (Karasek & Theorell, 1990). Socialt 
stöd innebär att få både praktisk och känslomässig hjälp, vilket minskar risken 
för många sjukdomar enligt flera vetenskapliga undersökningar (Theorell, 2003) 
och betecknar en isolerings- och kollektivitetsdimension. Högt socialt stöd 
(”kollektivt” i modellen) fungerar korrigerande på arbetskrav, stress och hälsa 
medan lågt stöd innebär ett isolerande arbete. Behov av gemenskap och grupp-
tillhörighet kan uppfyllas genom ett gott socialt stöd (Aronsson, 1987). 
Engagerade chefer och god sammanhållning mellan arbetskamrater är exempel 
på socialt stöd (Karasek & Theorell, 1990). I en artikel i Dagens Nyheter 1995 
återger Theorell modellen (Bojs, 1995). Han förklarar att den sociala kontakten 
på jobbet har en central betydelse för hur vi mår och för att man ska känna att 
man jobbar i ett meningsfullt sammanhang. Människor med isolerade högstress-
arbeten drabbas oftare av till exempel sömnbesvär, magproblem och bristande 
immunförsvar jämfört med människor med lågstressarbeten och är den sämsta 
tänkbara kombinationen för hälsan. För att klara av dessa arbeten längre 
perioder är det nödvändigt att det finns utrymme för återhämtning med jämna 
mellanrum (Karasek & Theorell, 1990). Theorell (Bojs, 1995) ger ett exempel 
på en undersökning som visar att dirigenter i genomsnitt lever 10 år längre än 
tonsättare eftersom dirigenter har ett väletablerat arbete medan tonsättare har 
ganska pressade och isolerade arbetsförhållanden. Den mest optimala rutan i 
modellen är den aktivt, kollektiva rutan. Vid arbeten med höga krav, hög egen-
kontroll och högt socialt stöd finns de bästa förutsättningarna för motivation, 
lärande och ett utmanande arbete (Karasek & Theorell, 1990). 
 
Theorell poängterade i artikeln att det är de fysiska arbetsmiljöfaktorerna i 
samverkan med de psykiska faktorerna som spelar roll för hälsan (Bojs, 1995). 
Den psykosociala realiteten avgörs i hög grad av individuella karaktärsdrag. 
Individuella processer för perception, coping och fysiologiska funktioner är 
också sådant som bör tas hänsyn till tillsammans med upplevelsen av psyko-
social arbetsmiljö när man ser till riskerna för att framkalla till exempel 
hjärtsjukdomar (Karasek & Theorell, 1990).  
 
Theorell tog också upp aspekten med dagens moderna organisationer där det blir 
allt vanligare med projektavlönade distansarbeten vars hälsoeffekter på lång sikt 
ännu inte är kartlagd. De studier som hittills gjorts på den gruppen omfattar 
ganska korta tidsperioder (Bojs, 1995). Den arbetslivsforskning som har gjorts 
studerar oftast arbetsmiljöer där arbetstagarna är etablerade i organisationen och 
med väldefinierade arbetsuppgifter i varuproducerande verksamheter. Därför vet 
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forskare relativt lite om vilka konsekvenser som blir av att ofta byta arbets-
kamrater och arbetsuppgifter (Wadell & Larsson, 1998).   
 
Även Granér (1994) menade att individen har sociala behov för att fungera i en 
personalgrupp och göra ett bra jobb. En individ kan klara kortare perioder utan 
att dessa behov blir tillgodosedda men i förlängningen tar individen skada, både 
psykiskt och fysiskt. Grundförutsättningen för att skapa och bibehålla sociala 
relationer på en arbetsplats är att det ges tillfälle att mötas och lära känna 
varandras arbetsvillkor och dessutom att det finns utrymme att vara tillsammans 
och kommunicera spontant. En bra plats för detta är personalrummet som ska 
inredas för att inbjuda till att umgås (Granér, 1994). 
 
Schutz (1997) har utvecklat en teori om ”Den goda organisationen” som är en 
modell för utveckling av människor, grupper och organisationer. Modellen 
bygger på tre termer, tillhörighet, kontroll och öppenhet vilka är tre centrala 
dimensioner för att förstå hur interpersonella relationer och vår självuppfattning 
fungerar – och samspelet mellan dem. Tillhörighet innebär att individen känner 
sig delaktig i en grupp. Den underliggande känslan när det gäller att tillhöra är 
att man då är betydelsefull och individen känner oro för att vara utanför, vilket 
skulle betyda att man är betydelselös, oviktig eller värdelös. För att få behovet 
av tillhörighet tillgodosett kan individen anpassa sig till arbetsgruppens villkor. 
Med kontroll menas den möjlighet individen kan konfrontera och hävda sig i 
förhållande till andra samtidigt som man blir accepterad och erkänd som en 
självständig individ. Ett högt mått av kontroll ger en känsla av kompetens och 
självbestämmande. Och slutligen öppenhet som handlar om hur öppen man är 
beredd att vara mot andra människor. Detta är inte statiskt utan varierar 
beroende på vilka individer, situationer och relationer man står inför. Man vill 
vara omtyckt och värd att älska som individ med både bra och dåliga sidor, man 
är rädd för att inte vara värd att älska och att bli bortstött. Relationen mellan 
dessa tre dimensioner förklarar Schutz så här: 
 

Öppenhet bygger på att skapa starkare band och därför vanligtvis den sista 
fasen som inträder i utvecklingen av mänsklig relation, eller relationer inom 
en grupp. Tillhörigheten handlar om hur långt vi vill gå varandra till mötes, 
liksom om vår beslutsamhet att hålla fast vid relationer eller inte. 
Kontrollproblem handlar om i vilken utsträckning vi konfronteras med 
varandra och hur vi kommer fram till hur vi ska stå i relation till varandra. I 
takt med att relationen lever vidare, berör öppenhet främst i vilken grad vi 
bokstavligen eller bildligt omfamnar varandra. (Schutz, 1997, s.61) 
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Sammanfattning av tidigare forskning 
 
Den forskning gjord vid Arbetslivsinstitutet som vi har tagit del av visar att 
anställda inom bemanningsbranschen trivs bra men att branschen trots detta har 
en hög personalomsättning. Ekonomiska förutsättningar, små möjligheter till 
kompetensutveckling, sociala kontakter och stöd från uthyrningsföretaget anges 
i rapporterna som orsaker till att de anställda vill sluta (Bellaagh & Isaksson, 
1999). Grundinställning till bemanningsjobb är också en betydande orsak till 
personalomsättningen, många ser bemanningsbranschen som en väg att hitta en 
fast anställning hos en uppdragsgivare (Isaksson & Bellaagh, 1999a). 
 
I avsnittet om tidigare forskning presenterades ett antal teorier knutna till 
psykosocial arbetsmiljö och individuella roller. Granér (1994) talade om sociala 
roller, att alla har sociala roller beroende på individens behov och krav som 
ställs på individen i olika situationer. Att tvingas inta en roll som inte ingår i 
personens rolluppsättning fungerar under en kortare tid, längre perioder påverkar 
individen negativt. Lennerlöf (1981) och Agervold (2001) talar om vad den 
psykosociala arbetsmiljön är, att den inte kan ses som isolerad till varken miljön 
eller individen utan är en samverkan dem emellan. Agervold (2001) hävdar att 
det är passformen mellan individens behov och miljöns psykologiska villkor 
som avgör om den psykosociala arbetsmiljön uppfattas som bra eller dålig. 
Agervold sammanfattar därefter arbetsplatsens psykologiska villkor och hän-
visar även till Maslows behovsteori för vilka fem personliga behov som de 
psykologiska villkoren ska passas ihop med. Vidare tar Rubenowitz (1994) upp 
fem faktorer vilka bör vara uppfyllda för att en god psykosocial arbetsmiljö ska 
upplevas. Rubenowitz (1994) härleder de faktorer han presenterar från 
samstämmiga forskningsresultat inom området och från arbetsmiljölagen. I och 
med detta menar han att om de fem faktorerna är tillgodosedda på arbetsplatsen 
är också kraven på en god psykosocial arbetsmiljö uppfyllda.  
 
Relationen mellan krav, kontroll och socialt stöd lägger flera forskare vikt vid. 
Karasek och Theorells (Aronsson, 1987; Karasek & Theorell, 1990; Theorell, 
2003; Wadell & Larsson, 1998) modell handlar om arbetskrav, egenkontroll och 
socialt stöd och de hälsoeffekter som olika kombinationer av dessa tre har för 
hälsan. Det är i och för sig inte syftet med denna studie att undersöka 
hälsoeffekter men eftersom den psykosociala arbetsmiljön, som påverkar 
hälsoeffekterna, är intressanta så blir även hälsoaspekten det. Granér (1994) 
menade att individen har sociala behov vilka måste uppfyllas för att kunna 
fungera i en personalgrupp och för att göra ett bra jobb. Ett arbete där behoven 
inte uppfylls klarar individen av så länge det bara pågår under kortare perioder. 
Schutz (1997) teori om ”Den goda organisationen” bygger på termerna 
tillhörighet, kontroll och öppenhet och menar att hur dessa tre relateras till 
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varandra kan förklara hur interpersonella relationer och vår självuppfattning 
fungerar.  
 

Syfte och problemformulering 
 
Syftet med denna undersökning är att beskriva hur den psykosociala 
arbetsmiljön uppfattas av ett antal konsulter anställda vid ett av de större 
bemanningsföretagen och hur de uppfattar och hanterar sin egen position där de 
jobbar. Ur syftet har följande problemformuleringar preciserats. 
 

1. Hur upplevs gemenskap i arbetslivet av personal anställda på ett 
bemanningsföretag? 

 
2. Hur ser och hanterar individen sin egen roll som konsult under ett 

uppdrag hos ett kundföretag? 
 
Vi har i studien gjort vissa avgränsningar. Vi hade en önskan att vår 
kontaktperson skulle hjälpa oss av få bara informanter inom tjänstesektorn 
eftersom vi ville att informanterna skulle ha samma förutsättningar. Arbetsmiljö-
området tycker vi är ett intressant område då det påverkar individens välmående. 
Arbetsmiljön innefattar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön men 
vi har i denna studie valt att avgränsa området till att fokusera på den 
psykosociala arbetsmiljön. 
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Metod  
 
I denna del av uppsatsen redogör vi för det tillvägagångssätt vi använt för att 
genomföra studien för att möjliggöra en bedömning av uppsatsens pålitlighet 
(Bryman, 2002). Vi börjar redogörelsen med val av metod och urval av data för 
att sedan gå in på hur vi genomfört datainsamlingen och hur vi bearbetat och 
analyserat data.  
 

Val av metod 
 
Vi tog tidigt beslut om att vårt intresse inte låg i att verifiera eller falsifiera en 
teori. Studiens syfte är att beskriva och se variationer av individers upplevelser 
om ett fenomen och mest lämpligt är det då att använda sig av en kvalitativ 
metod (Kvale, 1997: Larsson, 2005: Patton, 1990: Starrin & Svensson, 1994). 
För att undersöka hur respektive individ upplevde fenomenet valde vi att göra 
intervjuer. Vi kunde ha använt enkäter om vi varit intresserade av hur hög 
frekvens en viss uppfattning har, hur vanlig den är och vilka samband som 
fanns, detta var dock inte vårt intresse. Vi beslutade oss för att göra halv-
strukturerade intervjuer (Kvale, 1997) för att samla in data. Vi ansåg att den 
metoden gav oss störst möjlighet att låta individen med egna ord beskriva hur de 
uppfattade fenomenet samtidigt som vi kunde styra in samtalet på sådana teman 
som var relevanta för denna studies syfte. Om strukturerade intervjuer hade 
använts tror vi att vi hade gått miste om mycket av individernas uppfattningar 
eftersom det hade begränsat det fria tänkandet som vi var ute efter.  
 

Urval och undersökningsgrupp 
 
Vi upprättade en kontakt på ett större bemanningsföretag som var villig att bistå 
oss med det antal informanter vi ansåg oss behöva. Kontaktpersonen skötte 
urvalet av intervjupersoner efter våra önskemål att bara få informanter inom 
tjänstesektorn och gjorde en inledande förfrågan om personerna ifråga var 
intresserade av att delta i studien. När de gått med på att delta vidarebefordrade 
kontaktpersonen namn och telefonnummer till oss. Detta tillvägagångssätt ledde 
till att undersökningsgruppen sattes samman genom ett bekvämlighetsurval. 
 
Kontaktpersonen hade för avsikt att hjälpa oss att få informanter med olika 
erfarenheter av bemanningsbranschen. Sju personer accepterade att delta i 
studien. Samtliga informanter är anställda vid samma bemanningsföretag. 
Samtliga är kvinnor i åldrarna mellan 23 och 55 år. Anställningstid, antal 
uthyrningsuppdrag, uppdragens längd, och anställningsform skiljer också mellan 
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informanterna. Ett par av informanterna hade bemanningsjobbet som ett 
timavlönat extrajobb medan resten var tillsvidareanställda. De timavlönade 
konsulterna har bara haft korta uppdrag medan de tillsvidareanställda haft både 
långa och korta uppdrag, med ett undantag för en informant som bara haft ett 
långt uppdrag. 
 

Genomförande 
 
Genom att prata om tidigare erfarenheter i arbetslivet enades vi om att vi 
närmare ville undersöka psykosocial arbetsmiljö sammanknutet med 
bemanningsföretag. Vi började därefter arbetet med att formulera ett över-
gripande syfte för studien utifrån vad vi tyckte skulle vara intressant att få veta 
mer om. Vi skrev ner våra egna föreställningar om området och läsa in oss på 
tidigare forskning gjord vid Arbetslivsinstitutet inom ämnet för att få en första 
överblick av forskningsområdet. När vi sökte forskningsresultat rörande speci-
fikt bemanningsbranschen inför denna studie fokuserade vi på forskningsresultat 
från svenska studier. Detta på grund av att varje land har specifika lagar och 
avtal för de berörda inom bemanningsbranschen att det kan vara svårt att appli-
cera internationell forskning på svenska företag. För oss var teorier och tidigare 
forskning (som ofta var kvantitativ) en fingervisning om hur området såg ut. Vi 
såg därav också vad vi skulle kunna förvänta oss för resultat vilket vi ansåg 
kunde vara nyttigt framöver för att kunna sätta denna studies resultat i relation 
till tidigare forskning. Vi har däremot inte använt tidigare forskning som ram för 
att styra insamling, bearbetning och analys av vårt material. 
 
Vi gjorde en temainriktad intervjuguide (Larsson, 2005) och utgick ifrån tre 
problemområden (se bilaga 2). Områdena tyckte vi var intressanta utifrån vår 
dåvarande förförståelse och dittills lästa tidigare forskning. Vi efterstävade att 
föra ett samtal och inte ”låsa fast” informanterna genom att strikt följa guiden. 
Det skulle finnas en möjlighet att förändra intervjuns fokus om informanterna 
kom in på andra relevanta spår. Vi hade ändå förberett ganska många frågor som 
vi skulle kunna ställa om vi inte fick intressanta uppslag direkt. Vi fick hjälp av 
ett bemanningsföretag för att få tag på informanter. En kort tid efter att vi 
kontaktat informanterna skickades ett kortfattat informationsblad om studien till 
informanterna (se bilaga 1), innehållande syfte, hur data skulle komma att 
behandlas och annan praktisk information om tid, plats och vad vi förväntade 
oss av informanterna. I ett fall gavs denna information i samband med intervjun.  
 
Vi har genomfört sex intervjuer på 35-55 minuter styck plus en telefonintervju 
på 15 minuter med uthyrd personal. Intervjuerna spelades in på band. Vid 
telefonintervjun hade vi ett trepartssamtal och högtalarfunktion på telefonen för 
att kunna spela in intervjun på band. Varje intervju inleddes med samma 
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bakgrundsfrågor och avslutades med frågan om informanten hade något övrigt 
att tillägga och om man samtyckte till att medverka i studien. 
 
Vi var båda med vid samtliga intervjuer. Vi turades om att vid varannan intervju 
vara ”huvudintervjuare” medan den andra lyssnade för att i slutet av intervjun 
ställa ytterligare förtydligande frågor. Fyra av intervjuerna genomfördes i 
bemanningsföretagets lokaler, en intervju gjordes på universitetet och en hemma 
hos informanten. Efter varje intervju har vi två diskuterat och reflekterat över 
intervjusituationen, hur kontexten såg ut, störningsmoment och vilken inverkan 
det kan ha haft på intervjusamtalet. 
 
Vissa uppgifter om praktiska förutsättningar för arbetet som konsult tyckte vi 
skiljde sig åt i intervjuerna när vi kommit en bit in i bearbetnings- och 
analysstadiet. Det gällde främst utsagor om arbetsvillkor, lönesystem och 
liknande. Därför beslutade vi att boka in en kompletterande intervju med den 
kontaktperson vi haft på bemanningsföretaget. Den intervjun har vi använt som 
bakgrundsinformation om företaget och för att för egen del få en ökad förståelse 
av bemanningsbranschen. Intervjun ingår inte i resultatkapitlet eftersom kontakt-
personen inte ingår i undersökningsgruppen. 
 

Bearbetning och analys av data  
 
De bandade intervjuerna transkriberades. Upprepningar och harklingar, humm-
anden och liknande uteslöt vi i vissa fall då vi ansåg att en beskrivning av 
uppfattningar och meningsinnehåll var det viktigaste (Kvale, 1997). Vid en 
intervju hade vi haft ett tekniskt missöde med bandspelaren så endast de sista 
fem minuterna fanns med på band. Det som blivit sagt men som inte var med på 
band antecknade vi ner var för sig straxt efter intervjun när vi upptäckte att hela 
intervjun inte fanns med på bandet. Vi jämförde sedan anteckningar och de hade 
en mycket hög överensstämmelse. De sista minuterarna transkriberades som de 
övriga intervjuerna. 
 
Vid den inledande bearbetningen av de transkriberade utskrifterna arbetade vi 
genom att koncentrera oss på olika saker i utsagorna. En av oss koncentrerade 
sig på helheten i varje intervju medan den andra försökte finna skillnader och 
likheter i de olika utsagorna genom att läsa intervjuerna flera gånger och finna 
informanternas uppfattningar i olika frågor. Uppfattningarna grupperades till en 
början i ett 30-tal kategorier. Kategorierna hade vi inte bestämt på förhand. I och 
med att vi inledningsvis läste transkriberingarna på olika håll hoppades vi att 
våra första uppfattningar om materialet inte färgats av varandras åsikter och 
förhoppningsvis upptäcka fler vinklingar av materialet än om vi gemensamt 
skulle bearbeta materialet från början till slut.  
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Innan analysarbetet påbörjades hade vi undersökt problemområdet genom tidi-
gare forskning inom området, främst forskning gjord vid Arbetslivsinstitutet. Vi 
försökte dock inte ”låsa” oss vid de resultat som framkommit i dessa studier 
utan eftersträvade att vara så öppna som möjligt för den information vi fått om 
våra informanters uppfattningar. 
 
Efter arbetet på varsitt håll hade vi en gemensam diskussion om de mönster och 
kategorier som vi upptäckt. Vid diskussionen om ”fynden” i materialet hade vi 
vår förförståelse i beaktande och i möjligaste mån ett kritiskt förhållningssätt till 
den. För att göra analysen mer pålitlig ville vi undvika att personliga värderingar 
skulle färga den (Bryman, 2002), även om vi insåg att det inte var möjligt att 
vara helt objektiv. Vi var inte ute efter att göra tolkningar utan vi ville beskriva 
informanternas uppfattningar. Vi ville se variationer och inte bara fokusera på de 
uppfattningar som var i majoritet. Enskilda eller underrepresenterade upp-
fattningar ansåg vi vara lika viktiga. Vid diskussionen om de 30-tal kategorierna 
vi kunnat urskilja tyckte vi att några av dem var mer övergripande eller hade en 
mer överordnad roll än andra. Utefter de överordnade kategorierna och dess 
underkategorier tyckte vi att vi fick en överskådlig disposition av resultatet av 
intervjuerna.  
 
I samband med analysen undersökte vi lite närmare vad andra forskare har 
kommit fram till för teorier. Detta för att kunna jämföra vårt resultat med teorier 
och tidigare forskning inom ämnet och för att kunna se om vårt resultat skiljer 
sig eller har likheter med annan forskning, det vill säga vilken överförbarhet vårt 
resultat har till andra studier och kontexter (Bryman, 2002). Vad gäller 
referenser som vi använt har vi använt originalkällan i den mån vi har fått tag i 
den för att säkerställa informationen autenticitet och trovärdighet (Bryman, 
2002). Vi ville undvika sekundärkällor för att de redan kan vara tolkade en gång. 
 

Etiska överväganden 
 
Genom hela arbetet utgick vi från Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (HFSR, 2002) vilka är fyra till antalet; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande-
kravet. Vi har upplyst om att deltagandet är frivilligt enligt informationskravet 
och vi har behandlat materialet konfidentiellt enligt konfidentialitetskravet då 
namn och arbetsplats har uteslutits. Varken bemanningsföretaget eller kund-
företagen nämns vid namn. Om någon informant hade velat dra sig ur studien 
under processens gång har det varit möjligt. För att undvika avhopp när 
intervjuerna väl hade gjorts så avslutades varje intervjun med frågan om 
informanten ifråga tillät att intervjun användes av oss i vår studie. Samtliga 
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samtyckte till sin medverkan. Alla informanter fick våra kontaktuppgifter om 
det dök upp frågor efter intervjutillfället. Vi informerade även om att materialet 
enbart skulle komma att användas av oss till just denna studie och att 
arbetsgivaren inte skulle komma att få insyn i det insamlade datamaterialet, 
vilket inte heller har skett. 
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Resultat 
 
I det material som insamlats under denna studie har vi kunnat urskilja fenomen 
som kan grupperas i fem större kategorier. Dessa är uppfattningen om 
särbehandling av konsulter och övriga anställda på kundföretaget, gemenskap i 
arbetslivet, hur de ser på sin tillhörighet i arbetslivet, vilken arbetsmoral och 
lojalitet konsulterna känner och slutligen uppfattningar om för- och nackdelar 
med att jobba som konsult. Dessa fem kategorier kan inte ses som helt fristående 
från varandra utan är starkt sammankopplade. Anledningen till att vi ändå vill 
gruppera vissa uppfattningar med varandra under separata rubriker är för att 
bringa ordning vid presentationen av resultatet och för att lättare kunna se hur de 
förhåller sig till varandra. Kategorierna kommer att presenteras i resultatet 
nedan. Redan här i inledningen vill vi poängtera att det mest tydliga och 
genomgående vi funnit för alla dessa kategorier är att det är längden på 
uppdraget och individens personlighet och mentala inställning som är avgörande 
för vilka uppfattningar informanterna har angående de aspekter som denna 
studie undersöker.  
 
Längden på uppdraget. Uppdragets längd är exempelvis avgörande när det 
gäller till vem som informanterna tycker sig ha sin tillhörighet. De som varit 
länge på ett uppdrag känner till störst del tillhörighet till kundföretaget medan de 
som mest har haft korta uppdrag tycker att de tillhör bemanningsföretaget. En 
person förklarade detta genom att kortare uppdrag gör att man har naturligt mer 
med bemanningsföretaget att göra än någon som är länge på ett och samma 
uppdrag. Flera av informanterna som har haft kortare uppdrag menade att det då 
inte finns utrymme, och ibland inte heller energi, att lära känna de övriga 
anställda på det sätt som man egentligen skulle vilja.  
 
Mental inställning och personlighet. Längden på uppdraget påverkar i sin tur 
vilken mental inställning konsulterna har inför ett uppdrag och är avgörande för 
hur mycket energi man vill lägga på att komma in i gruppen. Uppfattningen om 
gemenskap påverkas enligt konsulterna även av vilken typ av människa man är. 
Man måste tycka om att lära känna nya människor, tycka att det är roligt att ta 
sig an inte bara nya arbetsuppgifter utan även nya arbetsplatser.  
 

För att man ska trivas och för att det ska fungera bra att jobba som konsult 
så måste man ha en viss typ av person. Man måste vara en person som 
tycket det är kul att lära känna nya människor, tycker det är kul med nya 
uppgifter, som har kanske lite lätt att snappa upp och lära sig nya saker. (…) 
så vissa personer skulle inte trivas som konsulter, jag trivs som konsult, men 
andra skulle nog ha svårare för det. Man måste vara öppen och nyfiken och 
våga ta lite plats och inte vara rädd för att prata med andra. (IP: 1) 
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Särbehandling av konsulter på kundföretaget 
 
För informanterna innebär arbetet som konsult någon form av särskiljning från 
övriga anställda på arbetsplatsen när det gäller både arbetsuppgifter och 
möjligheten att komma in i den sociala gemenskapen. Det finns dels uppgifter 
som man som konsult inte kan eller får göra inom arbetets ramar men det finns 
också en känsla av att inte tillhöra arbetsplatsen lika mycket som de andra gör. 
 

Man har ju varit på företag där det har gjorts en väldigt tydlig skillnad 
mellan konsult och fast anställda. Konsulterna får inte göra det, de får inte 
vara med på personalfesterna, dom får inte vara med på möten, de får inte 
göra si och de får inte göra så.(IP: 1) 
 
Man tar sig väldigt gärna an ett arbete som man trivs med, med 
arbetskamrater, platsen och liknande men samtidigt så finns det ju en känsla 
bak i ryggmärgen att man inte tillhör platsen som alla andra. (IP:6) 

 
De som varit på långa uppdrag upplever inte till så hög grad att de särbehandlas 
när det gäller den sociala gemenskapen, men det är något som byggs upp över 
tid.  
 
Några informanter tar upp hur de blivit presenterade för andra anställda på 
arbetsplatsen. På ett uppdrag finns det ofta en mycket specifik uppgift som ska 
genomföras och under en begränsad tid. Detta kan innebära att det inte finns 
någon tid för en ordentlig presentation. I en del fall, övervägande vid kortare 
uppdrag, upplevs det inte heller som nödvändigt att bli presenterad för alla 
medan det vid längre uppdrag är viktigare. Det är ofta upp till en själv att knyta 
kontakter.  
 

Det är ju väldigt viktigt då tycker jag att, om man ska vara där en längre tid, 
och om man vill komma in i gruppen att man är med på kafferaster för ofta 
är det ju så att ansvaret faller på mig tycker jag, om jag ska komma in i, 
alltså, det är ju sällan någon kommer till mig och säger: – Kom med här och 
sitt och fika. (…) Och sen att när man kommer dit till det nya stället att man 
får försöka anpassa sig till deras sätt va. Umgängessätt, kafferaster och ja, 
deras rutiner på att arbeta. Det gäller att smälta in i gruppen helt enkelt. 
(IP:2) 

 
En del menade att man som konsult har ett egenansvar, att det är upp till en själv 
att smälta in och bli en del av gruppen när det gäller att skapa sig rättigheter och 
likheter med övrig personal. En av informanterna menade också att om man 
tänker på sig själv som konsult så blir man också behandlad som det. Hon 
försöker att gå in på en arbetsplats utan att tänka på vilken anställningsform hon 
har. Denna uppfattning gäller mest för dem på långa uppdrag. De som mest har 
erfarenhet av kortare uppdrag avvaktar mer och tar inte så mycket egna initiativ 
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utan gör det jobb som ska göras. Ibland kan det vara tråkigt att inte kunna ta lika 
mycket initiativ som andra men i andra fall kan det också upplevas som skönt att 
slippa engagera och bry sig. Det finns uppfattningar om att det är bra att ha en 
låg profil när det gäller det sociala i början. När man kommer till en ny 
arbetsplats är man lite avvaktande i början för att känna av läget och se hur 
arbetet och rutiner fungerar på just den arbetsplatsen.  
 

Om jag skulle komma in i arbetsdiskussionerna så har jag ju egentligen inte 
så mycket att säga eftersom jag inte känner till arbetsplatsen. Risken är ju 
om jag skulle lägga mig i den diskussionen att jag tabbar mig och säger 
någonting dumt som jag inte kan stå för heller. Så att, det är ju bra att hålla 
en ganska låg profil när man kommer ut på en arbetsplats i början. (IP:6) 

 
Det upplevs som lättare att smälta in i gruppen och våga initiera egen kontakt 
om personalgruppen på kundföretaget visar ett positivt och välkomnande 
bemötande. Ett exempel är en konsult som blev väl bemött och genast inbegreps 
i skämt och samtal, det var en av hennes bästa upplevelser av att komma till en 
ny arbetsplats. 
 

Dom var så roliga och skojade med varandra hela tiden och var så måna om 
att man skulle komma in i gemenskapen och så direkt. Jag var nog bara där i 
typ en vecka men det var så där från typ första dan. (IP:4) 

 
För att accepteras och komma in i den arbetsmässiga gemenskapen menade de 
flesta att de känner av arbetstakten och jobbar som de övriga. Som konsult 
känner de att de inte riktigt har samma rättighet att försöka ändra och bestämma 
över arbetsuppgifter och arbetsplatsens rutiner för att de är tillfälligt inhyrda och 
det finns ju också risk för att göra fel. Det kan vara känsligt att påpeka och 
försöka ändra på befintliga rutiner, eller att ge konstruktiv kritik till andra 
anställda, speciellt när man vikarierar för någon. Dock finns det ofta möjlighet 
att vissa enklare rutiner kan ändras och anpassas för att underlätta arbetet för 
konsulten.  
 

Det är klart att lite så där har man kanske gjort efter eget huvud för sig själv, 
det kan man naturligtvis göra, men i det stora hela så har nog jag gjort i alla 
fall som hon eller han har gjort tidigare. Jag tror att det är väldigt känsligt att 
komma där och säga att så här tycker jag istället och så. (…) Hade jag varit 
anställd så hade det ju varit en helt annan sak. (IP:2) 

 
I vilken utsträckning konsulterna känner sig särbehandlade i jämförelse med 
andra anställda beror också på hur de blir bemötta och behandlade av 
kundföretaget. Flera av informanterna uppgav att de ser en stor skillnad i hur de 
blir behandlade beroende på vilken vana kundföretaget har av konsulter. En av 
informanterna menade att de ställen som hon varit på har haft konsulter inhyrda 
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tidigare och företagen vet då vad det innebär, vilka förberedelser som behöver 
göras och vad de kan förvänta sig av konsulten. En av de intervjuade upplevde 
det som väldigt positivt att kundföretaget förberett för att hon skulle komma. 
Det visade att de hade tänkt på henne och att hon hade sin egen plats med dator 
och även en egen mapp på datorn med sitt namn på. Det gjorde att hon kände sig 
välkommen och att det blev lättare att sitta ensam vid datorn under uppdragets 
tid. Tillfällen då företagen inte är lika förberedda kan vara när de hyr in personal 
vid arbetstoppar. Att bli inhyrd vid arbetstoppar uppfattas av en del som 
problematiskt eftersom de anställda då är så upptagna med sitt eget arbete att det 
inte alltid finns någon att tillgå som kan visa hur arbetsuppgiften utförs på bästa 
sätt och vilka rutiner som finns. En informant berättade hur det brukar se ut: 
  

Det brukar lösa sig att man får vara lite, ja, snabb att försöka uppfatta 
uppgifterna själv så. Och så får man ju springa omkring och fråga och så. 
Det är nackdelen. Jag tror inte att företag hyr in förrän de ser att det är precis 
nödvändigt. Det är sällan det är planerat lång tid. Så planerad, inför 
semestrar och så, det blir ofta lite akut. Det är lite besvärligt, kan det vara 
(…) det skulle ju kännas bra om det blev lite mer tid och att man blev visad 
mer. (IP: 3) 
 
Det krävs ganska mycket av en i början, man kan få slita ganska mycket i 
början för att klara jobbet. (IP: 2)  

 
Informanterna uppgav i varierande grad att de tagit del av olika 
personalaktiviteter. De aktiviteter som de då menar är interna utbildningar, 
möten, fester, konferenser, må-bra-dagar och andra sociala aktiviteter. Att delta i 
aktiviteter brukar bli vanligare ju längre konsulterna är på ett uppdrag, så till 
vida att det inte är avgörande för att klara av jobbet, t.ex. en utbildning i ett 
internt dataprogram. Vid kortare uppdrag är det inte alls lika vanligt att 
konsulterna får delta i personalaktiviteter, och det upplevs inte som konstigt. En 
av konsulterna förklarade det med att det kan ju också vara anledningen till att 
man är där, att man ska vikariera för någon som är iväg på någon aktivitet. Är 
man däremot länge på ett uppdrag kan det kännas tråkigt att inte vara inkluderad 
vid aktiviteter. Ett exempel är vid ett tillfälle då ett kundföretag anordnade en 
personalfest som belöning för lyckat arbetsresultat. Vid detta tillfälle var bara 
företagets egna anställda bjudna, inte de konsulter som företaget under en längre 
tid tagit hjälp av för att uppnå bra resultat. Dessa konsulter kände sig då lite 
ouppmärksammade och orättvist behandlade när de inte var välkomna till festen 
eftersom de ansåg sig ha bidragit lika mycket till det goda resultatet som de 
andra anställda.   
 

Men just den festen då tyckte vi att det var lite konstigt. Då gick jag och 
putade lite med underläppen och upplyste alla som frågade att jag inte får gå 
på fest, jag är bara konsult. (IP: 1) 
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Så länge som särskiljningen mellan konsulter och andra anställda känns rättvis, 
att det finns policys som förklarar, så upplevdes skillnaderna som acceptabla.  
 

Den avdelningen hade tagit ett policy-beslut (…) så då kände man ju att det 
var likadant för alla, det var inget personligt mot mig så att säga. (IP: 2) 

 
Det uppgavs av konsulterna att det ibland var svårt att veta vad som gäller. En 
informant berättade att det i fikarummet ibland kan vara svårt att veta om man är 
tillåten att ta fikabröd när det bjuds eller om det bara är till för företagets 
anställda.  
 
Om man får vara med på personalaktiviteter i form av kompetensutveckling och 
personalfester så känns det som att kundföretaget inte gör någon uppdelning 
mellan de som är inhyrda och de som är anställda av företaget. Detta upplevs 
som positivt eftersom det gör att klyftorna dem emellan minskar, man får ett 
tillfälle att prata om annat än jobb och det blir lättare att lära känna personalen 
och att känna sig mer som ”en i gänget”.  
 

Man kommer ju lite närmare varandra och man pratade lite andra saker än 
jobb. (IP: 5) 

 
Då får man ju också det här med gemenskapen och veta vem som är vem 
och om man flyttar runt så tar det ju ett tag innan man känner igen ansikten 
och så kan man tänka. (IP: 3) 

 
I de fall då informanterna uppger att det inte är viktigt att vara med i gänget är 
det på grund av att uppdragen är så korta. De uppger att det skulle kännas 
konstigt att följa med på personalfester och liknande eftersom man inte känner 
personalen och att man snart kommer att sluta på arbetsplatsen. En konsult 
berättade att det hade varit en personalfest sista dagen på ett av hennes korta 
uppdrag som hon inte var med på men hon tyckte att det hade känts konstigt att 
vara med. 
 

Där var jag ju inte med och jag tyckte inte att det var speciellt konstigt 
heller. Det hade känts väldigt konstigt att vara med…(IP: 6) 

  
Något som skiljer sig åt mellan konsulter och anställda vid företaget är hur 
mönstret för beslutsfattande ser ut angående förutsättningarna och ramarna för 
uppdraget. En vanlig anställd har vanligtvis en egen kommunikation med sin 
arbetsgivare. För konsulternas del sker mycket av denna kommunikation genom 
PAn, ibland över huvudet på konsulten. En av konsulterna har upplevt detta då 
kundföretaget vände sig till bemanningsföretaget innan de frågade henne om hur 
det låg till vid en viss situation. Det visade sig att kundföretaget hade 
missuppfattat situationen och att det lätt hade kunnat redas ut genom ett samtal 
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med konsulten. Konsulten ifråga trodde att kundföretaget tycker att det är 
bekvämt att slippa ta upp frågor direkt med personen det gäller vid en eventuell 
konflikt, de kan istället ta det med den personalansvariga på bemannings-
företaget. En annan menar att det inte är något konstigt att konsulterna inte kan 
bestämma något själva. Det kan inte vara på något annat sätt eftersom de är 
anställda på bemanningsföretaget. 
 

Jag kan ju inte bestämma något över huvudet på dom [bemannings-
företaget]. Jag är ju anställd av dom så jag tycker nog inte att det är så 
konstigt. Men oftast så frågar dom [kundföretaget] mig om jag kan jobba 
längre och då säger jag ”ja det kan jag väl göra” och så pratar dom med PAn 
för att höra om jag faktiskt kan det. (IP: 4) 
 

Gemenskap i arbetslivet  
 
Under intervjuerna har informanterna gjort en skillnad mellan social gemenskap 
och arbetsmässig gemenskap. Då vi pratade om vad som kännetecknar gemen-
skap på en arbetsplats nämnde många av informanterna i första hand den sociala 
gemenskapen, nämligen att ha någon att fika och äta lunch med, att komma 
överens och att kunna ha roligt ihop. Den arbetsmässiga gemenskapen syftade 
till att man blir delgiven information, accepterad i arbetet att man får hjälp med 
uppgifter och så vidare. Det är viktigt att känna att det finns personer som man 
kan gå och prata med både om arbetsrelaterade frågor och om livet utanför 
arbetsplatsen. En informant pratade specifikt om vikten av att känna bekräftelse. 
Hon upplevde att det är viktigt att få lite uppmärksamhet, att någon hälsar när 
man möts. Det är ett tecken på att hon finns med och är inräknad på 
arbetsplatsen. Informanterna talar alltså oftast i första hand om den sociala 
gemenskapen. Vid korta uppdrag räcker det med att få bekräftelse genom att 
man hälsar på varandra och säger några ord medan man vid längre uppdrag 
gärna vill ha lite mer bekräftelse och feedback, vara med på möten och så 
vidare. En av konsulterna som bara har haft korta uppdrag tyckte att det är helt 
okej med den lilla bekräftelse hon får nu men skulle aldrig vilja ha det så om 
hon vore på ett uppdrag en längre tid eller om hon jobbade där jämt.  
 
De informanter som varit på längre uppdrag poängterar vikten av kommuni-
kation, att känna tillhörighet till en grupp och att känna trygghet i sin arbetsroll. 
Det upplevs som viktigt att alla jobbar mot samma mål och hjälps åt. Två av 
informanterna svarade så här på frågan om hur de skulle beskriva gemenskap: 
 

Att man hjälps åt och sen att man måste ha något vänskapsband där ifall det 
är kris så man vet vem man ska vända sig till…. Man måste ha en trygghet 
på arbetsplatsen också. (IP: 5) 
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Det är när man känner sig som en i gänget i princip, så tycker jag. Att man 
försöker smälta in och att man känner att ja, man har arbetskamrater. 
 (IP: 2) 

 

Hur viktigt är gemenskap i arbetslivet? 
Informanterna vill ha fungerande relationer med övriga anställda på kund-
företaget. Under långa uppdrag är det genomgående viktigt för dem att komma 
in i gemenskapen och vara en i gänget. Det anses av flera att den arbets-
relaterade gemenskapen och den sociala gemenskapen går hand i hand, Man 
behöver den arbetsrelaterade gemenskapen för att kunna genomföra sitt arbete 
och den sociala gemenskapen behövs för att göra arbetet lite mer trivsamt, roligt 
och för att arbetet ska kännas lite mer betydelsefullt. Dessutom behövs de 
sociala banden för att veta att man kan be om hjälp om man behöver det och 
vem man ska fråga. Genom den sociala gemenskapen kan man få en bekräftelse 
på att man gör ett bra jobb, och att man gör det rätt, och att de andra tycker det 
är roligt att man är där.  
 

För mig är det viktigt att man har nån som man kan prata och skratta lite 
med och så där. Det är väldigt viktigt, men så är det samtidigt så att man så 
att säga… förstår jobbet på samma sätt, att man har en gemensam 
arbetsplan. (IP: 1) 

 
En informant sade att det är viktigt att man hittar en annan gemensam nämnare 
än just jobbet när man är ute på uppdrag för det måste finnas utrymme för annat 
än jobb annars blir det tråkigt i längden. Hon uppgav sig vara en väldigt social 
person som har ett stort behov av att prata om annat än jobb även om det blir 
mycket jobbsnack.  
 
De konsulter som ofta byter arbetsplats menade att det är svårt att ha långvariga 
och djupare relationer till arbetskamrater. Det är främst vid längre uppdrag som 
man har möjlighet att känna att man har arbetskamrater, det är då man hinner 
skapa kontakter och upprätta en relation till de andra på arbetsplatsen. Några 
menade att det är viktigt att våga lämna ut sig själv som person för att lära känna 
varandra på ett djupare plan. Det är viktigt att man som inhyrd tar eget initiativ 
till att komma in i gemenskapen genom att vara med på fikaraster och luncher 
men samtidigt är det viktigt att försöka smälta in och anpassa sig till de rutiner 
som redan finns. De som har erfarenhet av långa uppdrag med god gemenskap 
menar att de till och med ibland kan glömma bort att de är konsulter.  
 

Vi som jobbar i bemanningsbranschen har ju lätt för att smälta in och 
anpassa oss tror jag och då har man lätt att känna sig hemma efter ett tag. Så 
när jag är ute på uppdrag glömmer jag nästan bort att jag är anställd på 
[bemanningsföretaget]. (IP: 3) 
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Trots detta finns det en uppfattning om att man saknar ”riktiga” jobbarkompisar 
och en ”riktig” arbetsplats. 
 

Men det vore ju kul att känna att man har jobbarkompisar som man alltid 
har. Nu är ju jobbarkompisarna väldigt tillfälliga. (IP: 4) 

 
Det har för de flesta konsulterna uppstått situationer då det sociala på arbets-
platsen inte fungerar lika bra som de hade hoppats. Hur konsulterna reagerar på 
det är lite olika beroende på vilka förutsättningar som finns på uppdraget. 
Uppdragets längd påverkar den uthyrdes inställning till om det är ”värt besväret” 
att engagera sig i det sociala livet på arbetsplatsen eller inte. En av informant-
erna menade att hon oftast inte är med på några aktiviteter, hon tackade nej till 
att följa med på after work på ett uppdrag där hon inte ansåg att hon kände de 
andra tillräckligt väl för att träffas på det sättet. Hon tycker inte heller att det är 
konstigt att inte vara med på möten och liknande under ett kortare uppdrag. 
 

Dom angår en väl inte riktigt om man bara är där för en stund för att göra en 
specifik syssla. Och sen kan man ju vara där just för att dom ska gå på 
möten. (IP: 4) 

 
Framförallt vid kortare uppdrag ansågs det som helt acceptabelt att inte komma 
in i gemenskapen. De är då mer inriktade på att göra ett jobb.  
 

Man kommer ju inte in i [gemenskapen] om man åker på korta uppdrag på 
en eller tre dagar så får man ju inte den gemenskapen. Det får man ju inte. 
Man kan inte nosa på det, man kan ju inte veta hur det är på det företaget. 
Det får man ingen känsla av. (…) Då bryr jag mig inte om det. Nej, det är 
bara ”hej, hej då”. Nej det är inte så viktigt. (IP: 3) 

 
…då känner jag mig ganska ensam, jag känner mig mer som att jag kommer 
på ett uppdrag. (IP:6) 

 
På frågan om hon saknar den gemenskapen svarar hon: 

Nej, inte när jag bara är ute så där. Jag skulle inte vilja jobba så här ensamt 
under längre perioder… (IP:6) 

 
Gemenskapen med andra är på så sätt oerhört viktig för dem som är länge på en 
och samma arbetsplats. Ett undantag var en av konsulterna, som varit mest på 
korta uppdrag, som menade att social gemenskap är speciellt viktigt om 
arbetsuppgifterna är enformiga och långtråkiga, även vid korta uppdrag. Det 
finns exempel på dåliga upplevelser vad gäller att få komma in i gemenskapen. 
Ett exempel är att ett uppdrag med en monoton och enkel uppgift som bara 
skulle vara några dagar. Där fick informanten känslan från de andra anställda på 
arbetsplatsen att det inte var meningen att hon skulle komma in i gemenskapen. 
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Det var ett väldigt högt arbetstempo där och hon blev placerad vid sidan om de 
övriga. Det blev lite mer tryckt stämning vid lunchpauserna och tiden gick 
långsamt. Eftersom hon bara skulle vara där några dagar kände hon att det inte 
var någon idé att försöka göra något åt det genom att lära känna de andra och de 
verkade inte heller ha särskilt mycket gemenskap med varandra heller. I sådana 
lägen ansågs det tillräckligt att vara trevlig och göra sitt jobb och sen gå hem när 
arbetet är klart. En sådan uppfattning delas av flera informanter. Vid ett annat 
tillfälle bad en konsult att bli ersatt av en annan konsult för att hon inte kom med 
i gruppen. 
 
En av de intervjuade tyckte dock att det var ganska skönt att vara lite för sig 
själv när hon var på kortare uppdrag eftersom hon får utlopp för sina sociala 
behov utanför uppdraget. Likaså om företaget man arbetar för har en väldigt 
turbulent vardag eller om det finns konflikter på arbetsplatsen kan det vara skönt 
att inte behöva lägga sig i eller att inte behöva känna oro över sin egen 
anställning. När uppdraget är slutfört säger man hej då och gå till nästa uppdrag.  
 

Sen är det ju så här att det finns vissa ställen där man absolut känner att, här 
alltså, det är ju tur att man bara är inhyrd. (IP: 2) 

 

Om ett problem uppstår 
För de flesta har mötet med övriga anställda hos ett kundföretag varit positivt 
och det har fungerat bra. Vid några tillfällen har ett fåtal personer upplevt 
samarbetsproblem och att de inte kunnat komma in i gemenskapen när de velat 
det. Vid dessa fall uppgav de personer det gäller att de själva har tagit tag i 
problemet på ett eller annat sätt för att lösa det. De menade att man som konsult 
har ett ansvar för att se till att det fungerar hos kundföretaget under ett uppdrag. 
Om man ska vara där en längre tid måste man ta tag i problem och lösa det. 
 

Man ska ta det lugn i typ en månad och sedan säga rakt ut vad man tycker, 
om det är något som stör en och om det är något som är fel. (…) Det är 
något som man måste ta tag i. (IP: 5)  

 
Om det är ett kortare uppdrag väljer de flesta att se till att arbetet fungerar men 
gräver inte djupare när det gäller konflikter utan håller ut tills uppdraget är slut.  
 

Oftast är man ju där för kort tid för att ta reda på varför det är tryckt 
stämning. Man måste väl bygga upp förtroendet för folk ska skvallra till en 
om varför det är som det är. (IP: 4) 

 
En bra kontakt med kontaktpersonen på bemanningsföretaget underlättar för att 
ta tag i problemet. Informanterna uppger att det är en trygghet att känna att det 
finns hjälp att få från bemanningsföretaget om det skulle behövas i stället för att 
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genomlida problemet i väntan på att uppdraget ska bli slutfört så att man får 
sluta. En av informanterna berättade om en händelse där hon fick ta hjälp av sitt 
bemanningsföretag vid en konflikt. 
 

Så att då var det väldigt skönt att ha [bemanningsföretaget] i ryggen eller 
vad jag ska säga, att min chef på [bemanningsföretaget] förstod mig när jag 
sa att ”så här och såhär ligger det till” och då förstod hon mig och stod på 
min sida och försökte då med gemensamma krafter med mig att få det där 
att fungera. (IP: 1) 

 
Om man i första hand vänder sig till kundföretaget eller bemanningsföretaget 
beror på vad saken gäller. Problem som kan uppstå är att det på grund av olika 
omständigheter inte går att utföra sitt jobb på ett bra sätt, samarbetsproblem eller 
att det av någon anledning inte riktigt fungerar på arbetsplatsen. På frågan vart 
man ska vända sig när man har större problem svarar en informant: 
 

Då vänder jag mig i första hand till bemanningsföretaget, och så får vi se då. 
Om det inte är så att det är ett problem i själva arbetet, alltså arbets-
uppgifterna som ska utföras och jag har ett problem i det. Då går jag 
naturligtvis till den chef där jag arbetar, men om det är något annat, om det 
är samarbete eller så då vänder jag mig till [bemanningsföretaget] först. 
Eller om jag tycker att jag inte har rätt bakgrund för att klara av det här då 
går jag ju till [bemanningsföretaget] först förstås. Så det beror nog på lite 
vad det är för problem så att säga. (IP: 2) 

 
Att ta kontakt med bemanningsföretaget ansågs av de flesta vara en sista utväg 
om problemet inte går att lösa på plats. Det finns flera sätt att hantera problem. 
Till exempel att bli ersatt av en annan konsult från bemanningsföretaget eller att 
vara ärlig och rak och öppet säga hur situationen upplevs kan vara lösningar på 
problem med att inte komma in i gemenskapen. Ett exempel är en informant 
som insåg att det var en ohållbar situation men hon ville vara kvar och göra sitt 
jobb. Genom att få omfattande hjälp av sina kontakter på bemanningsföretaget 
under en längre tid upplevde hon därefter att allt blev mycket bättre, även om 
det ändå var en väldigt jobbig upplevelse att gå igenom vilket gjorde henne 
ledsen flera gånger. 
 

Det var ju svårt. Jag kom hit [till bemanningsföretaget] flera gånger och grät 
eftersom det inte är något vidare att vara där själv nio timmar och stirra i 
burken och ingen frågar om du vill ta en kopp kaffe och sätta dig i 
kafferummet eller nåt. Så det är hemskt. (IP: 5)  

 
Anledningen till att hon inte ville ge upp och sluta var att hon ändå trivdes på 
arbetsplatsen, hon ville lära sig uppgifterna och bibehålla företaget som kund 
hos bemanningsföretaget.  
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Tillhörighet  
 
I arbetet som konsult kan man urskilja tre möjliga grupper att känna tillhörighet 
till, anställda på kundföretaget, andra konsulter och de som jobbar på kontoret 
på bemanningsföretaget. På frågan om var informanterna har sin tillhörighet 
svarade de att de känner någon form av tillhörighet till både bemannings-
företaget och kundföretaget men i mindre utsträckning, om någon alls, till andra 
konsulter. Under långa uppdrag känner de sig huvudsakligen tillhöra arbets-
platsen på kundföretaget men menade att de ändå är representanter för 
bemanningsföretaget de är anställda på. De känner att de tillhör både och men 
graden varierar på vilken relation konsulten har till respektive företag.  
 
Bemanningsföretaget. Informanterna hade olika uppfattning om hur bra 
kontakten med bemanningsföretaget är. En del upplever att den skulle kunna 
vara bättre. Flertalet av konsulterna saknar regelbundna löne- och utvecklings-
samtal. Avsaknaden av dessa samtal, samt att bemanningsföretaget inte jobbar 
för att hålla en tätare kontakt, får en av konsulterna att känna sig bortglömd. Hon 
saknar uppskattning och får känslan av att det inte finns något intresse för vad 
hon tycker. En annan menade att hon saknar att på ett enkelt sätt kunna framföra 
sin vilja och åsikt eftersom hon inte har regelbundna utvecklingssamtal. 
 

…och inga planeringssamtal, det är något som jag saknar. För det har man 
ju när man är anställd. Och då kommer ju sånt upp, om lönesättning och vad 
man behöver och så… (IP: 2) 

 
Andra uppger dock att de har regelbundna samtal och är helt nöjda med hur 
kontakten ser ut med bemanningsföretaget. De uthyrda som har kortare uppdrag 
har tätare kontakt med bemanningsföretaget som en följd av att de oftare ska ut 
på nya uppdrag. 
 

Jag har ju haft ganska mycket kontakt med min PA och med andra här på 
[bemanningsföretaget] just eftersom jag har haft flera eller vi har pratat om 
andra saker och så där, så jag har ju haft mer kontakt än de som bara varit 
ute på ett långt uppdrag, så de känner ju så klart mer tillhörighet till det 
företaget som de är ute på, medan jag har varit här mer. Så därför är ju min 
tillhörighet mer här kanske. (IP: 6) 

 
Det är oftast konsulter med långa uppdrag som saknar kontinuerliga samtal. Den 
kontakt som finns är när hjälp behövs med att lösa ett problem eller liknande. 
Mellan uppdrag är kontakten med PAn väldigt begränsad. Ett exempel är en 
konsult som varken känner någon tillhörighet till kundföretaget eller bemann-
ingsföretaget eftersom hon mestadels har korta uppdrag och däremellan har hon 
inga regelbundna samtal med bemanningsföretaget.  
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Det finns också en tanke om att bemanningsföretaget borde ha tätare kontakter 
med sina konsulter för att knyta dem till sig. En uppfattning är att det skulle löna 
sig i längden för bemanningsföretaget då konsulten skulle känna en starkare 
tillhörighet och därför tala bättre om sin arbetsgivare i kontakt med om-
givningen. 
 

Visserligen är det ju bra att man känner att man tillhör det företaget man är 
ute för, det konstiga är ju när folk börjar fråga en om [bemanningsföretaget] 
för att det blir ingen snygg bild som presenteras då, så för [bemannings-
företagets] del så tror jag att de skulle tjäna på om de hade en bättre relation 
till sina anställda som är ute länge. (IP: 6) 

 
Kundföretaget. Tillhörigheten till kundföretaget beror till stor del på uppdragets 
längd men det är även beroende på i vilken utsträckning man får vara med i de 
aktiviteter som genomförs på arbetsplatsen. Att bli utelämnad från personal-
aktiviteter kan uppfattas som en tydlig markering att man inte tillhör arbets-
gruppen eller arbetsplatsen. När detta händer för dem som är ute på ett långt 
uppdrag ansågs det olyckligt då de flesta ser de anställda hos kundföretaget som 
sina arbetskamrater. För konsulter på kortare uppdrag spelar det inte lika stor 
roll eftersom de ändå bara är där en kort period och de hinner inte få någon 
känsla av att tillhöra kundföretaget.  
 
Konsulter. De intervjuade upplevde inte någon speciell tillhörighet med andra 
konsulter vid bemanningsföretaget. Om det är många konsulter på samma ställe 
som ska utföra samma arbetsuppgifter kan det hända att de själva grupperar sig 
och umgås mycket med varandra. Annars känner informanterna generellt inte 
mer tillhörighet till andra konsulter än övriga anställda på ett uppdrag och menar 
att konsulter man träffar då ofta är mycket tillfälliga kontakter och att det är 
svårt att upprätthålla dem. Dock menar en informant, som mestadels har kortare 
uppdrag och som därför inte ser någon bestämd grupp sina arbetskamrater, att 
om det på ett uppdrag finns någon mer från samma bemanningsföretag, då känns 
den personen lite mer som en arbetskamrat än de övriga på arbetsplatsen. Några 
av informanterna uppgav att det visserligen vore roligt att ha lite mer kontakt 
med andra uthyrda men de inser samtidigt problematiken med att vara spridda 
på ett ganska stort geografiskt område, att ha oregelbundna arbetstider och olika 
erfarenheter av bemanningsbranschen. Den kontakt som man har med andra 
konsulter sker vid årliga julfester och liknande eller om man är på uppdrag hos 
samma kundföretag. Vid gemensamma fester på bemanningsföretaget hinner 
man bara med att småprata, man hinner inte lära känna någon. En av infor-
manterna träffar ibland andra uthyrda utanför arbetet.  
 

Det händer väl ibland att man ringer varann och tar en fika men annars så, 
nä. (IP: 7) 
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Arbetsmoral och lojalitet  
 
Att arbeta som konsult inom bemanningsbranschen är som nämnts tvetydigt när 
det gäller var man har sin tillhörighet. Det framkom i intervjuerna att det krävs 
att man kan stå med en fot hos bemanningsföretaget och den andra hos 
kundföretaget och kunna balansera mellan dessa två. På frågan om vem man 
jobbar åt svarade en person: 
 

Både och på något sätt. Visst, jag är ju anställd på [bemanningsföretaget], 
det är jag ju. Men den här dagliga kontakten och så, det har jag ju med dom 
och med den chefen så att säga även om han inte är min chef så. (IP: 2) 

 
Som framkommit tidigare i resultatet upplever de flesta konsulter på ett längre 
uppdrag främst känna tillhörighet till de anställda på kundföretaget. Däremot 
visar det sig att det är hos bemanningsföretaget som de har sin lojalitet.  
 

Och man måste tänka på var man har sin lojalitet egentligen. För den måste 
jag ändå ha hos [bemanningsföretaget]. (IP: 1) 

 
De vill å sin arbetsgivares vägnar göra ett gott intryck på kundföretaget och 
hjälpa till att behålla företaget som kund. Hon skulle aldrig prata illa om sin 
arbetsgivare även om hon inte vore nöjd med hur något sköts, det är deras rykte 
som står på spel. En informant menade att det är upp till konsulten själv, som 
representerar bemanningsföretaget, att behålla och förlänga sitt uppdrag. Det 
händer att korta uppdrag blir förlängda till långa eller att man får flera uppdrag 
på samma företag, men ibland på olika avdelningar. Ibland övergår ett uppdrag 
till en tillsvidareanställning hos kundföretaget om konsulten önskar det. Man 
måste själv ordna sig en trygghet genom att se till att få lära sig 
arbetsuppgifterna och göra en så bra insats som möjligt. Informanterna var 
överens om att man som konsult alltid representerar sin arbetsgivare och att man 
alltid ska göra sitt bästa.  
 

Dom betalar ju för att jag är här, och då tycker jag det är viktigt att man 
försöker göra ett så bra jobb man kan. Och även smälta in i gruppen för att 
man vet ju inte, man kanske kan komma dit på uppdrag igen. (IP:2) 

 
Det beror på dig hur länge man ska stanna där. Man måste fixa lite såna 
saker själv. (IP:5) 

 
En av informanterna uttryckte det som att man som konsult ska vara ”värd” de 
pengar som kundföretaget betalar för att hyra in någon.  
 

Fast å andra sidan så tror jag att det är väldigt dyrt. Det har jag förstått. För 
de som hyr in personal är väldigt trevliga och förklara väldigt snabbt att ”det 
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här är vad du ska göra” liksom, ”gör det för vi betalar dyra pengar till 
[bemanningsföretaget] för att du ska göra dom”. (IP: 4)  

 
En av de intervjuade, som jobbar extra som konsult, berättade att det ibland 
händer att uppdragen blir förlängda allt eftersom kundföretaget inser att de 
behöver mer hjälp. Att uppdraget blir förlängt är visserligen tacksamt för en 
timanställd men kan också innebära problem om hon egentligen inte har tid att 
jobba fler dagar. I det aktuella fallet höll hon god min och pusslade om sitt 
schema på bekostnad av sitt övriga liv för att hon ville ge ett gott intryck av 
bemanningsföretaget. Det har också hänt att konsulter under kortare uppdrag 
undviker att sjukskriva sig för att inte ge ett dåligt intryck av bemannings-
företaget genom att försätta kundföretaget i en problematisk situation. 
 

Det är ju bara att hålla god min, och det gjorde jag. Det är nackdelen med 
bemanningsbranschen också för att om man ringer och säger att jag är sjuk 
så ger jag ett dåligt intryck, för det vill jag inte göra. (IP: 6) 

 
Att ha två arbetsgivare kan leda till att kraven och förväntningarna från dem 
krockar. När det händer fanns en tanke att det är bemanningsföretagets krav och 
förväntningar som är viktigast att leva upp till eftersom de ska vara baserade på 
vad kundföretaget förmedlat.  
 

Dom [kundföretaget] ska ju berätta för min PA vad som gäller så att hon 
kan fixa rätt arbetare, och har dom inte gjort det så är det ju inte mitt fel. Då 
kanske min PA skulle ha valt någon annan. (IP: 4)  

 
Det sågs även som självklart att det är bemanningsföretagets förväntningar som 
är viktigast eftersom det är därifrån som lönen kommer och det är där man har 
sina referenser och möjligheter till fler och bättre uppdrag. 
  

För- och nackdelar med att jobba som konsult 
 
Under samtliga intervjuer kom frågan om för- och nackdelar man erfarit inom 
bemanningsbranschen upp. De fördelar som samtliga informanter berör är att få 
möjligheter att träffa nya människor, prova på nya arbetsuppgifter och skapa 
kontakter. 
 

Det är jätteskönt, man skapar ett kontaktnät hela tiden.(IP: 5) 
 

Fördelen måste absolut vara att man får dom här kontakterna och träffa nya 
människor som jag tycker är jättekul. (IP: 4) 
 
Fördelen med att jobba som konsult är ju att man får prova väldigt mycket 
olika. Även jobb som man inte tänkt sig skulle jobba inom eller branscher. 



 33 
 

(…) Så att fördelen är att man får prova massor och du lär dig väldigt, 
väldigt mycket. (IP: 1) 
 
Det är många olika yrken som man får komma ut och prova och se också i 
praktiken (…). Det är bara fördelar att få komma ut på arbetsplatser och få 
inblick i olika företag, det har gett jättemycket nytta. (IP: 6) 

 
Kontakterna kan sedan användas till att få andra jobb, antingen fler 
bemanningsjobb på samma företag eller jobb hos annan arbetsgivare. Dessutom 
behöver man inte jaga jobben själv eftersom jobben blir förmedlade och det 
enda man behöver göra är att gå på anställningsintervjuer.  
 

Man behöver ju inte jaga jobb själv utan dom jagar upp dom åt en. Det är 
bara att tacka ja och gå på intervjuer. (IP: 1) 

 
Flera av informanterna uppgav att de fått jobba med ganska skilda uppgifter och 
därigenom fått nya erfarenheter.  
 
En stor nackdel uppgavs vara att det inte finns någon möjlighet till formell 
kompetensutveckling. Företagsinterna utbildningar på kundföretaget kan man få 
om det krävs för att man ska klara av jobbet men annars har inte kundföretaget 
någon anledning att ge kompetensutveckling.  
 

De [kundföretaget] har ju inget ansvar för min kompetensutveckling eller 
lönesättning. (IP: 2) 

 
Vissa konsulter har planer på att lämna bemanningsbranschen av olika 
anledningar. Ett par informanter kände att de inte fanns någon möjlighet för dem 
att komma vidare inom branschen utan vidare utbildning och ansåg därför att de 
stod och trampade på samma ställe. Andra befann sig vid en tidpunkt i livet då 
det inte passade att flacka runt på olika arbetsplatser även om de förut trivts bra 
inom branschen på grund av att de inte behövt vara kvar för länge på samma 
ställe. 
 

Jag tycker att jag behöver vara på ett jobb med ett bestämt utgångsläge så att 
man inte flackar runt för man kan ju bli skickad eftermiddag till [xxx] och 
imorgon bitti till [xxx]. Halvdagsjobb så. Det blir hackigt och jag tycket jag 
är lite mätt på det där. (IP: 3) 
 
Om jag får möjlighet att få fast jobb på det företag som jag trivs så skulle 
jag lämna [bemanningsföretaget] naturligtvis för man måste gå vidare. (…) 
Kanske att man lättare kan utveckla sig inom den branschen man hamnat i, 
för som konsult är det ju bara det uppdraget man sitter med och den man är 
uthyrd för. (IP: 5) 
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Att arbeta som uthyrd till olika företag innebär också att det finns perioder då 
man inte behövs för något uppdrag. Om man är tillsvidareanställd är man under 
den tiden under beredskap om det dyker upp uppdrag. Detta uppgav de 
tillsvidareanställda innebära en stress på grund av ovissheten att inte veta vad 
man ska göra och när. En informant uttrycker det så här: 
 

Även om man är ledig och skulle kunna tvätta och städa och gå ut och gå 
eller vad som helst så blir det ju så att tankarna kretsar kring telefonen hela 
tiden och när man duschar och har på musik så tänker man att det kanske 
ringer och man hoppar ut tre gånger i fall att det ringer och lite grann så där. 
Den där stressen att aldrig veta om dom ska ringa eller inte. (IP: 7) 

 
En informant efterfrågade möjligheten att kunna ta vara på tiden man går 
hemma utan uppdrag genom att kompetensutveckla sig och på så sätt kunna 
klara av lite mer avancerade jobb. Detta uppgav hon dock att hon inte fick 
särskilt mycket gehör för hos bemanningsföretaget.  
 
Ovissheten att inte veta var man kommer att arbeta i framtiden sågs som både 
gott och ont av informanterna. Styrkan i att ofta byta arbetsplats är att komma 
till nya miljöer och träffa nya människor, man får ständigt nya utmaningar och 
lär sig mycket. Dock sågs det också som negativt med tanke på att när man 
arbetar som uthyrd måste man vara beredd att åka på uppdrag inom ett visst 
geografiskt område som sträcker sig över flera städer. Det kan innebära att man 
ena dagen ska åka till en stad medan man dagen därpå ska åka till en annan. 
Detta gör det problematiskt att planera framåt – även fritidsaktiviteter kan 
påverkas på grund av pendlingstiden. En informant uppgav också att 
milersättningen när man tvingas pendla inte är särskilt hög vilket gör att 
ersättningen man får ut i slutändan ibland inte blir så stor. Flera uppgav också att 
det är svårt att förbereda sig mentalt på vad som ska hända när de ibland inte vet 
förrän väldigt tätt inpå uppdraget vad det är de ska göra och var de ska arbeta 
någonstans. Ibland händer det att de blir uppringda för uppdrag samma dag som 
de ska iväg och jobba. Som timanställd kan man tacka nej till jobb vilket man 
inte kan göra som tillsvidareanställd utan att förlora ersättning.   
 

Jag kan tacka nej men då får jag ingen lön. Vi är skyldiga att tjänstgöra 
inom ett visst pendlingsområde. (IP: 2) 

 
Risken [att få flacka runt] finns när det är dåligt om jobb. Och då är det 
dåliga, det blir ingen milersättning. Det är dåliga ersättningar så i 
bemanningsbranschen. Så det blir ingenting över då. (IP: 3)   

 
Avsaknaden av ”egna” arbetskamrater och att ha en ”egen” arbetsplats är 
någonting som återkommer under flera intervjuer. Citaten belyser vad flera av 
informanterna känner inför detta: 
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Känns lite tråkigt att inte ha en fast arbetsplats att gå till – inget eget 
skrivbord. (IP: 7) 

 
En nackdel kan ju vara då att man tycker att man inte har någon egen 
arbetsplats. Man kan inte ställa upp sina blommor… (IP: 2) 

 
Det tråkiga med det är ju, det blir det ju när man jobbar så här, det är ju att 
man har inte den som sin egen arbetsplats man har ingen garanti att få vara 
kvar, det är ju ändå en känslomässig bergochdalbana. (IP: 6) 

 

Resultatsammanfattning 
 
Resultatet är presenterat utifrån de fem huvudkategorier som vi anser oss funnit i 
materialet. De fem kategorierna är särbehandling av konsulter och övriga 
anställda på kundföretaget, gemenskap i arbetslivet, hur de ser på sin 
tillhörighet i arbetslivet, vilken arbetsmoral och lojalitet konsulterna känner och 
slutligen uppfattningar om för- och nackdelar med att jobba som konsult. Det 
som vi fann var den genomgående uppfattningen bland konsulterna för alla 
kategorierna var att allt beror på längden på uppdraget och det påverkar i sin tur 
konsulternas inställning till uppdraget, vilken beror på hur konsulterna är som 
personer. Informanterna framhåller att en konsult måste kunna ta egna initiativ, 
ska ha lätt att lära och vilja göra ett bra jobb. 
 
Det som de flesta konsulterna associerade gemenskap i arbetslivet med i första 
hand var att ha någon att umgås med på rasterna och även att man kunde ha 
roligt tillsammans och att man fick vara en i gänget och att man jobbar mot 
samma mål, kommer överens och hjälps åt. Det upplevdes som viktigt att både 
kunna prata om jobbet och saker utanför arbetet. Konsulterna betonade även att 
man upplevde tillhörighet och trygghet till de andra på arbetsplatsen. I 
intervjuerna gjorde informanterna skillnad mellan social- och arbetsmässig 
gemenskap. I den sociala gemenskapen inräknades samvaro under raster och hur 
stämningen var på arbetsplatsen. Den arbetsmässiga gemenskapen handlade om 
att få hjälp i arbetet och liknande. Det som påverkade hur konsulterna upplevde 
både den sociala och den arbetsmässiga gemenskapen, näst efter längd på 
uppdrag och hur man är som person, var hur konsulterna behandlades i 
jämförelse med andra anställda vid kundföretaget. Detta innefattar både hur 
konsulterna togs emot och presenterades första dagen, av till exempel en 
personalansvarig, men också hur andra anställda upptog konsulten i den sociala 
gemenskapen, det vill säga om man blev medbjuden när det var fikadags eller 
om man kom till en arbetsplats obemärkt. Den sociala gemenskapen och den 
arbetsmässiga gemenskapen upplevdes som oskiljaktig eftersom båda behövs för 
att kunna göra ett bra arbete och för att även göra arbetet lite lättare. 
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En stor fördel med att jobba inom bemanningsbranschen vara att få möjlighet att 
träffa nya människor och skapa kontakter. Konsulterna uppgav att de 
eftersträvar att ha fungerande relationer med de andra anställda på arbetsplatsen, 
men vid kortare uppdrag prioriterade man att lägga energin på att få arbetet gjort 
framför att lära känna nya människor. Det var främst vid längre uppdrag som 
möjligheterna fanns att lära känna arbetskamrater och skapa kontakter. Gemen-
skapen med andra uppfattades som viktig under både långa och korta uppdrag. 
Avsaknaden av gemenskap ansågs acceptabel under kortare uppdrag men inte 
under längre perioder. 
 
Hur man blir bemött på kundföretaget uppgavs ofta bero på vilken vana 
kundföretaget har av att ta emot konsulter. Arbetsplatser som är väl förberedda 
inför inhyrningen av personal gör att konsulterna känner sig mer välkomna. När 
konsulter ska hoppa in för att hjälpa till vid akuta arbetstoppar finns oftast inte 
mycket utrymme för förberedelser och introduktion. Då uppfattades det inte 
heller som att det gjorde så mycket om man inte kom med i gemenskapen 
eftersom man var medveten om att man var där för att göra ett jobb.  
 
Som konsult hade man inte alltid samma rättigheter att få vara med i 
personalaktiviteter och kompetensutveckling på kundföretaget som övrig 
personal. Detta i sig bidrog till en särskiljning mellan konsulter och anställda. 
Konsulterna uppgav att de varit olika mycket delaktiga vid olika uppdrag. En del 
av de konsulter som varit på långa uppdrag upplevde att de i takt med att tiden 
gick på kundföretaget fick de också tillåtelse och möjlighet att vara med mer i 
personalaktiviteter.  
 
De flesta anställda upplevde sig tillhöra både bemanningsföretaget och 
kundföretaget. De som varit på långa uppdrag upplevde till en större grad 
tillhöra kundföretaget än bemanningsföretaget. Upplevelsen av tillhörighet 
berodde även på i vilken utsträckning man fick vara med i personalaktiviteter på 
kundföretaget. Vad gäller tillhörighet till arbetskamrater så upplevde konsulter 
att om de ansåg sig ha arbetskamrater så definierades de som de övriga anställda 
på kundföretaget och inte andra konsulter på bemanningsföretaget. Undantaget 
var om det fanns andra konsulter från samma bemanningsföretag att samarbeta 
med under uppdraget. Flera av konsulterna efterfrågade en ökad kontakt med 
andra konsulter hos samma arbetsgivare men var medvetna om att det är 
problematiskt av praktiska skäl och av den anledningen att de egentligen inte 
hade någon annan gemensam nämnare än att de var just konsulter på samma 
bemanningsföretag. De arbetskamratkontakter man har, har man skapat på 
kundföretagen. 
 
Ofta finns inte utrymme för att få en omfattande introduktion till arbets-
uppgifterna, speciellt vid korta uppdrag. Det gjorde att konsulterna själva måste 
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lära sig uppgifterna fort och fråga sig till hur arbetsuppgiften bäst kan lösas. 
Som konsult uppgav flera av informanterna att de inte ansåg sig ha möjligheten 
att ge konstruktiv kritik till andra anställda eller att komma med förslag till 
förändringar i arbetsrutinerna.  
 
Om man beter sig som en konsult så blir man lätt behandlad som en sådan. Som 
konsulter anpassade de sig till hur de andra anställda betedde sig och höll en låg 
profil i början. Man var medveten om att man var inhyrd för att göra ett jobb.  
 
Det är upp till konsulten själv att förlänga sitt uppdrag genom att göra ett bra 
jobb. Det ligger på konsultens eget ansvar att skaffa sig trygghet i vardagen 
genom att lära sig arbetsuppgifterna och göra en så bra insats som möjligt. Ett 
förlängt uppdrag uppgavs också kunna leda till en tillsvidareanställning på 
kundföretaget istället för en inhyrning. 
 
Om problem uppkom ute på uppdragen så var det upp till konsulterna att ta 
initiativet att lösa dem. Vid korta uppdrag uppgav flera konsulter att det inte 
alltid var värt besväret att lösa problemen om problemen var av social natur 
eftersom de ändå snart skulle sluta. De konsulter som stött på problem 
poängterade att det var viktigt att man då hade en bra kontakt med sin PA och att 
man fick hjälp att tillsammans med denne lösa problemet. 
 
Det var hos bemanningsföretaget som konsulterna hade sin lojalitet. 
Informanterna var överens om att man som konsult alltid representerade sin 
arbetsgivare och att man alltid skulle göra sitt bästa. Det uppgavs vara 
bemanningsföretagets rykte som står på spel.  
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Diskussion 
 
I detta kapitel kommer vi att föra en resultatdiskussion, därefter en metod-
diskussion och slutligen redovisas de slutsatser vi dragit av denna studie och 
även några uppslag till fortsatt forskning. 
 

Resultatdiskussion 
 
Som redovisats i resultatet har vi sett fem huvudkategorier för vilka uppfatt-
ningar som finns angående gemenskap och sin egen roll som konsult i 
bemanningsbranschen. Vidare är informanternas åsikter eller uppfattningar inför 
respektive kategori generellt beroende på hur man är som person och längd på 
uppdrag. De fem kategorier är till stor del bundna till varandra och vi tycker 
därför inte att de bör diskuteras enskilt. Resultatdiskussionen kommer därför 
dels att fokusera på de största, och som vi anser viktigaste, fynden i resultatet 
utifrån studiens frågeställningar, att se på hur konsulterna upplever gemenskap 
och sin egen roll. Dessa två frågor går ofta in i varandra och i många fall ger 
vissa förutsättningar i den ena frågan efterverkningar i den andra och vise versa. 
Vi kommer även att diskutera upplevelser och uttalanden angående vilka 
utvecklingsmöjligheter som konsulterna upplever att de har inom bemannings-
branschen. Denna fråga har vi vid bearbetningen av materialet upptäckt vara 
väldigt viktig för informanterna.  
 

Upplevelse av gemenskap och egen rolluppfattning  
Anställda inom bemanningsbranschen som arbetar ambulerande har lite annor-
lunda förutsättningar än anställda på en stationär arbetsplats. På grund av att 
man som ambulerande tjänsteman byter arbetsplats och arbetsuppgifter under 
sin anställning uppger informanterna att de inte har en arbetsplats de upplever 
vara deras egen och detta medför både för- och nackdelar. Som framkommit 
både i denna studie och i tidigare forskning (Bellaagh & Isaksson, 1999) så 
upplevs dessa förhållanden olika från person till person. Flertalet av dem som vi 
intervjuat trivs med att arbeta som konsult men anledningen till trivseln är dock 
olika. Några anger som huvudanledning att de trivs för att de får möjligheten att 
träffa mycket människor, några har konsultarbetet som extrajobb och uppskattar 
möjligheterna att enbart jobba tillfälligt och några tycker om att ofta byta 
arbetsuppgifter. Vid de intervjuer som vi gjort har vi sett både likheter och skill-
nader i uppfattningar hos konsulterna. Detta stämmer överens med tidigare 
forskning av Bellaagh och Isaksson (1999).  
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För att uppfylla god arbetsgemenskap enligt Rubenowitz (2004) bör det finnas 
förutsättningar för bra trivsel och kontakt med arbetskamraterna vilket 
konsulterna uppgav att det inte finns bra förutsättningar för, framför allt inte på 
kortare uppdrag. Egenkontrollen i arbetet är inte så stor. Konsulterna upplevde 
inte att de kan påverka arbetsinnehållet eller förutsättningarna kring arbetet. 
Som ett litet sidospår här så har egenkontrollen i arbetet betydelse för hälsan i 
kombination med arbetskrav och socialt stöd i Karasek och Theorells krav-
kontroll-stödmodell (Aronsson, 1987), men den återkommer vi till. Vad gäller 
positivt arbetsledningsklimat och stimulans i arbetet påpekade informanterna att 
kontakten med de överordnade, både på kundföretaget och bemanningsföretaget, 
inte alltid var så god som de önskade. Informanterna uppgav också att de fått 
arbeta med skilda uppgifter och därigenom fått nya erfarenheter även om de 
emellanåt fått arbeta med ganska monotona arbetsuppgifter också. Vad gäller 
den femte faktorn som Rubenowitz tar upp, optimal arbetsbelastning, så uppgavs 
det att det oftast krävdes att konsulterna snabbt skulle kunna lära sig 
arbetsuppgifterna och informanterna uppgav att de ville göra ett bra jobb 
eftersom de är bemanningsföretagets ansikte utåt. Olika uppdrag kräver olika 
ansträngning från konsultens sida. 
 
Anställda i bemanningsföretag har mycket skiftande anledningar till varför de 
jobbar som konsulter enligt Isaksson och Bellaagh (1999a) och det är i ljuset av 
dessa anledningar som man måste se på vilka upplevelser individen har av vad 
branschen kan erbjuda. Så trots att Rubenowitz fem faktorer är viktiga tycker vi 
inte att endast uppfyllda faktorer är det som avgör om en psykosocial 
arbetsmiljö är bra eller dålig. Mer viktigt är att se hur individen utefter 
individuella behov uppfattar den psykosociala arbetsmiljön när en faktor saknas 
eller inte är helt uppfylld på det sätt som Rubenowitz menar. Både Lennerlöf 
(1981) och Agervold (2001) hävdade att den psykosociala arbetsmiljön inte kan 
ses som varken isolerad till miljön eller individen utan att den är ett resultat av 
en samverkan dem emellan. De menar vidare att man därav inte kan säga att det 
egentligen finns någon separat psykosocial arbetsmiljö som sådan att studera 
utan att det är individens upplevelse av den sociala arbetsmiljön, utifrån egna 
behov, som är av intresse. Det är framförallt detta resonemang som förklarar 
mycket av de variationer och paradoxer av uppfattningar som framkommit vid 
intervjuerna. En paradox är att trots att flertalet av informanterna uppger att de 
trivs som konsulter så har de flesta åsikter om vissa förutsättningar som de inte 
är nöjda med. Något som till stor del påverkar uppfattningar om trivsel är bland 
annat längden på uppdraget och den stabilitet som ett långt uppdrag innebär och 
hur man ser på framtiden. Några ser arbetet inom bemanningsbranschen som ett 
tillfälligt jobb för att skaffa sig kontakter och erfarenheter. Dessa personer 
accepterar omständigheterna som är just under förutsättningen att det inte är 
deras permanenta jobb. Detta stämmer väl överens med de resultat som Isaksson 
och Bellaagh (1999a) presenterade, att många använder sig av genomgångsjobb 
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i bemanningsbranschen för att nå rätt arbetsgivare. För en tillsvidareanställd kan 
det vara svårare i längden att arbeta under förutsättningar de inte är nöjda med. 
Det finns också en uppfattning bland tillsvidareanställda att man är mätt på att 
arbeta ambulerande och skulle helst byta till en stationär tjänst. Detta visar på att 
det kan vara skillnad mellan vilka behov en tillsvidareanställd och timanställd 
konsult har. En timanställd är ute efter skiftande uppgifter och kundföretag. 
 
I de fall där passformen mellan individuella behov och villkor i miljön varit 
dålig och det uppstått problem för konsulterna på ett uppdrag finns det skilda 
uppfattningar om vem man kan få hjälp hos och på vilket sätt problemen ska 
lösas. Var har individen sin kontroll-lokus? Var tycker individen att 
möjligheterna finns för att lösa problemet? Enligt Theorell (2003) skiljer 
människan på intern kontroll-lokus, där personen anser att man själv löser 
problemet, eller extern-lokus där personen istället inte ser sig själv kunna lösa 
problemet utan att möjligheterna istället finns hos omgivningen. Detta ser vi i 
denna studies resultat på frågan om vart konsulterna skulle vända sig om de 
ställs inför ett större problem. Till att börja med beror det på vad problemet 
gäller. Om det är något som rör arbetet i sig vänder sig många till närmaste chef 
på kundföretaget men om det gäller samarbetsproblem eller konflikter ställs 
hoppet istället till bemanningsföretaget. Det finns även uppfattningar om att man 
själv har ett ansvar att lösa problemen och se till att kunna vara kvar på 
uppdraget. Vi tycker oss se att det ena inte alltid utesluter det andra. Konsulterna 
tar ofta eget ansvar ute på kundföretaget men vill gärna ha bemanningsföretaget 
i ryggen som socialt stöd. Resultatet visar att om konsulterna har samarbets-
problem eller inte lyckats komma in i gemenskapen på ett uppdrag så upplevs 
det som skönt och tryggt att ha stöd från sin arbetsgivare och inte behöva stå 
själv i konflikten. 
 
I rollen som konsult uppger informanterna att man ligger lågt med att ta egna 
initiativ när det gäller att förändra befintliga rutiner och arbetsuppgifter hos 
kundföretaget. De som upplever detta anser att man som konsult inte riktigt har 
samma rättigheter att förändra eller ställa krav som övriga anställda på 
kundföretaget. De har inte samma möjligheter som stationär personal till att ta 
egen kontroll över sin arbetssituation. De har inte heller kontroll över på vilken 
arbetsplats de ska jobba eller exakt med vilka arbetsuppgifter, detta bestäms 
genom vilka uppdrag som kommer till bemanningsföretaget och därefter vem 
som den personalansvariga väljer ut som lämplig för uppdraget. Denna situation 
kan utifrån krav-kontroll-stödmodellen (Aronsson, 1987) ses som att 
bemanningspersonal saknar kontrollmöjligheter samtidigt som de har stora krav 
på sig att lära sig nya uppgifter och fungera på nya arbetsplatser. För att 
arbetssituationen ändå ska upplevas som bra enligt modellen bör den tredje 
dimensionen, stöd, vara uppfylld. Flera av informanterna i denna studie uppger 
att de har god gemenskap och kontakt med övriga anställda på kundföretaget. 
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Detta gäller framförallt dem på längre uppdrag vilka tycker att de har kollegor 
på arbetsplatsen som de hunnit komma lite närmare. Dessa kontakter tjänar 
förmodligen som det vardagliga stödet i arbetet vilket vi även ser i vissa av 
svaren från intervjuerna, att de har den dagliga tillhörigheten med kundföretaget. 
I de fall informanterna är ute på korta uppdrag vittnade de om att de inte hinner 
upprätthålla den sociala kontakten på kundföretaget, under dessa perioder 
känner de sig mer som representanter för bemanningsföretaget. Kontakten med 
bemanningsföretaget är inte så tät som skulle kunna önskas, vilket stämmer väl 
överens med tidigare forskning Bellaagh och Isaksson, (1999). Trots detta visar 
resultatet att de tycker att när de har kontakt med bemanningsföretaget så är den 
bra och att de får den hjälp de behöver när de efterfrågar den. Många ser 
möjligheten till hjälp från bemanningsföretaget som en trygghet när de är ute 
hos kundföretag, framförallt under kortare uppdrag, och vi antar därför att 
informanterna inte skulle våga vara fristående konsult utan uppbackning från sin 
arbetsgivare.  
 
Förutom just det stöd som sociala kontakter bör ge enligt Karasek och Theorells  
modell, har individen även generella sociala behov. Granér (1994) menade att 
alla individer har sociala behov och att få dessa behov tillgodosedda är en 
förutsättning för att fungera i och göra ett bra jobb i en personalgrupp. För att 
individen ska utveckla och bibehålla sociala relationer är det viktigt att det finns 
utrymme för personalen att kommunicera spontant men också att lära känna 
varandras arbetsvillkor. Den sociala kontakten på jobbet har även enligt Theorell 
en central betydelse för hur vi mår och för att man ska känna att man jobbar i ett 
meningsfullt sammanhang (Bojs, 1995). Detta kan vi också se i vårt resultat där 
gemenskap allmänt ses som viktigt. Det som informanterna spontant associerade 
gemenskap till var det sociala, att ha någon eller några att umgås med på fika- 
och lunchraster. Den arbetsmässiga gemenskapen ansågs också som viktig – att 
bli accepterad för det arbete man gör och att få ta del av information och 
liknande. Många menade att den sociala och den arbetsmässiga gemenskapen 
går hand i hand och att ingen av dem fungerar utan den andra. 
 
Konsulterna uppgav att de, speciellt i början av ett uppdrag, försökte känna in 
stämningen på kundföretaget och försökte smälta in i arbetsgruppen. På så sätt 
är det enklare att skapa sig samma rättigheter och likheter som andra anställda. 
Konsulter på korta uppdrag hinner inte över lag bli delaktiga i gruppen och 
hinner därför inte heller upprätthålla en känsla av tillhörighet till kundföretaget. 
Tillhörighet är enligt Schutz (1997) en av tre termer för att förstå interpersonella 
relationer vilket är en förutsättning för den goda organisationen. Viljan att skapa 
starkare band sker inte i den inledande fasen av mänsklig relation. Detta har vi 
sett exempel på i intervjuerna när informanterna uppger att de inte har för avsikt 
att bli delaktiga i gemenskapen när de vet att de ska vara där en kort period. 
Informanter som varit på långa uppdrag upplever att det är jobbigt att lämna 
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arbetsplatsen när uppdraget är slut eftersom det känns som man lämnar sina 
arbetskamrater.  
 
Det finns som sagt nyanser i hur viktig delaktighet i gemenskapen är för konsul-
terna ute på ett uppdrag. Som visats i resultatet grundar sig detta på uppdragets 
längd men också på hur man är som person och vilka uppfattningar personen har 
om sig själv i rollen som konsult. Alla människor har en uppsättning olika 
sociala roller, vilka Granér (1994) definierade som ett resultat mellan individens 
behov och de förväntningar som ställs på individen i en given situation. Man kan 
därför inte säga att konsulterna har en och samma sociala roll vid alla uppdrag, 
utan de skiftar efter sammanhanget. Granér (1994) menade vidare att det är 
minsta gemensamma nämnaren i alla roller som tillsammans skapar gränserna 
för hur man är som person. Individens rolltagande kan sedan variera väldigt 
inom dessa gränser. Detta ser vi som en förklaring till varför vissa individer 
anses passa bättre inom bemanningsbranschen än andra. Som flera av informant-
erna uppgivit är ens typ av person avgörande för om man trivs inom 
bemanningsbranschen med de förväntningar som ställs på en som individ. 
Många svarade att det är viktigt att tycka om att träffa nya människor och att 
tycka om utmaningen att ofta byta arbetsplats och lära sig nya saker.  
 
Även om man är en typ av person som passar för att jobba som konsult är det 
också viktigt att kunna handskas med de situationer som inte helt uppfyller ens 
personliga behov. Om individuella behov och arbetsmiljöns psykologiska villkor 
inte har en bra passform upplever personen en dålig psykosocial arbetsmiljö 
(Agervold, 2001). För att klara av situationen intar konsulten en social roll som 
ligger utanför den uppsättningen av roller som individen har. Om denna typ av 
rolltagande pågår en längre period kan individens välmående påverkas negativt 
(Granér, 1994). Detta tycker vi oss se i resultatet då en del av konsulterna är helt 
nöjda med vissa villkor medan andra uppfattar samma villkor som otillfreds-
ställande. Som exempel kan vi ta de svar vi fått när det gäller hur viktigt det är 
att få vara med på personalaktiviteter på kundföretaget. Här såg vi tydligt att de 
som bara skulle vara på uppdraget en kortare tid inte alls såg det som viktigt 
medan de på längre uppdrag lade större vikt vid det. En konsult på ett kortare 
uppdrag kan alltså uppleva en god psykosocial arbetsmiljö trots att den inte är 
medräknad vid diverse aktiviteter. Personen har inte själv ett behov av att vara 
inkluderad i arbetsplatsens aktiviteter och därav tar den heller inte illa upp när 
det händer. Flera av dem som refererade till att det inte gjorde något att inte vara 
med på personalaktiviteter eller att inte komma in i gemenskapen på kortare 
uppdrag sade samtidigt att de inte ville ha det så om uppdraget var längre eller 
om det var deras stationära arbetsplats. Även att informanterna uppger att de 
trivs som konsulter, trots den till synes sneda fördelningen i förhållandet mellan 
krav och kontroll, kan även det förklaras av att det är upp till varje individ hur 
man själv uppfattar detta förhållande. Det som tydligt syns i resultatet är att det 
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finns en stark uppfattning om att man genom rollen som konsult inte har samma 
rättigheter som övriga anställda. Inom den grupp av informanter som vi 
intervjuat uppgav en del att de ibland saknade att inte ha samma möjlighet till 
kontroll i sitt arbete som andra, medan några menade att det inte gjorde någon-
ting. Det visar sig därför återigen att en god psykosocial arbetsmiljö inte är 
något som bestäms utefter ett visst antal specificerade arbetsmiljöfaktorer utan 
att det är som bland annat Agervold (2001) hävdade, att det är passformen 
mellan individens behov och miljöns villkor som bestämmer om den psyko-
sociala arbetsmiljön uppfattas som bra eller dåligt. 
 

Upplevda utvecklingsmöjligheter inom bemanningsbranschen 
Resultatet visar på att alla informanterna är väl medvetna om de förutsättningar 
som bemanningsbranschen ger och accepterar dem olika beroende på var och 
ens individuella syfte med varför man jobbar som konsult. I denna studie ser vi 
ändå att flertalet i framtiden hellre vill lämna bemanningsbranschen för att jobba 
på en stationär tjänst. Anledningarna till detta är dels att det ses som tryggare 
och stabilare, att man vet vad man får. Den andra stora anledningen är att 
utvecklingsmöjligheterna inom bemanningsbranschen anses vara små. Några 
påpekar visserligen att jobbet som ambulerande tjänsteman med alla olika 
uppdrag i sig tjänar som en form av indirekt kompetensutveckling, men det som 
saknas är möjligheten till formell kompetensutveckling och likaså karriär-
utveckling. De timanställda är mycket nöjda med konsultarbetet som extrajobb 
vid sidan av studier för att det erbjuder ett utökat kontaktnät och som i 
förlängningen kan leda till en anställning hos ”rätt” arbetsgivare. Dessa resultat 
stämmer väl överens med Arbetslivsinstitutets rapport av Isaksson och Bellaagh 
(1999a). Kompetensutveckling och möjlighet till att klättra inom karriären 
efterfrågas också av flera av de tillsvidareanställda som jobbat som konsulter i 
ett flertal år. En som ändå vill stanna inom bemanningsbranschen hoppas att det 
kommer bättre möjligheter för kompetensutveckling för att bygga och uppdatera 
sina kunskaper inom sitt tjänstgöringsområde för att kunna följa med i 
utvecklingen. Som framkom vid intervjun med vår kontaktperson vid bemann-
ingsföretaget är det inom bemanningsbranschen svårt att erbjuda kurser och 
annan formell kompetensutveckling. Detta för att konsulterna till störst del är ute 
på uppdrag och då kan inte tid tas från uppdraget till kurser eftersom det inte 
skulle vara ekonomiska försvarbart. Det finns vissa interaktiva utbildningar för 
olika dataprogram som erbjuds konsulterna när de går längre tid utan uppdrag 
vilket är uppskattat bland de anställda. Bemanningsbranschen har en hög 
personalomsättning (Isaksson & Bellaagh, 1999a), många stannar under väldigt 
kort tid och det är därför inte möjligt att erbjuda någon omfattande typ av 
kompetensutveckling enligt vår kontaktperson.  
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Vi förstår och håller med om de argument som ges för avsaknaden av 
kompetensutveckling men vill ändå lyfta frågan. Att en möjlighet till kontroll 
och utveckling av sina arbetsuppgifter är viktig för upplevelsen av den 
psykosociala arbetsmiljön påpekar flera forskare, däribland Karasek och 
Theorell (1990) och Rubenowitz (2004) som bland sina fem faktorer tar upp 
vikten av egenkontroll i arbetet och stimulans från själva arbetet. Enligt dessa 
ska det finnas möjligheter för individen att kunna använda sina kunskaper, 
förutsättningar och anlag. Även Agervold (2001) har inflytande, medbes-
tämmande och kontroll med bland sina avgörande faktorer för god psykosocial 
arbetsmiljö. Varaktigheten är också enligt Agervold en viktig förutsättning för 
vilka förutsättningar som individen kan klara av om inte de individuella behoven 
passar ihop med arbetsvillkoren. Med detta som utgångspunkt tycker vi att argu-
menten för avsaknaden av kompetensutveckling är försvarbara för den stora 
massan inom bemanningsbranschen, de som jobbar kortare tid. För dem som 
jobbat i flera år och som inte har någon önskan att lämna branschen men som 
efterfrågar kompetensutveckling för att kunna göra ett bättre jobb tycker vi 
annorlunda. För dessa personer kan det innebära att de inte kan ta egen kontroll 
över sin arbetssituation utan fastnar i sina gamla spår och utvecklas inte vidare 
inom arbetsområdet. 
 
Den flitigt refererade krav-kontroll-stödmodellen av Karasek och Theorell 
(Aronsson, 1987) kan enligt ett uttalande av Theorell (Wadell & Larsson, 1998) 
själv vara svår att applicera på anställda inom bemanningsbranschen på grund av 
att modellen bygger på forskning gjord på andra premisser. Vi tror dock att 
modellen är applicerbar även på bemanningsbranschen eftersom, som vi kan se i 
denna studies resultat, så händer det att många uppdrag sträcker sig över flera år 
på en och samma arbetsplats. I vissa fall har de anställda bara haft ett enda långt 
uppdrag och kan därför i mångt och mycket likställas med en stationär an-
ställning. Även om konsulter då och då hamnar på korta uppdrag med höga 
arbetskrav och litet utrymme för egen kontroll över arbetssituationen (högstress-
rutan i modellen), med eller utan socialt stöd, så är det ingen fara för deras hälsa 
så länge de får tid att återhämta sig mellan uppdragen (Karasek & Theorell, 
1990). Granér (1994) påpekade vidare att en individ kan klara kortare perioder 
utan att få sina sociala behov tillgodosedda, men om det fortgår under en längre 
period tar man både fysisk och psykisk skada. En informant uppgav att hon 
tyckte att det var ganska skönt att arbeta ensam när hon var ute på uppdrag 
eftersom hon fick sina sociala behov tillgodosedda utanför arbetsplatsen, och vi 
kan inte bortse från att hon kanske inte är ensam om det. Vi har bara frågat om 
upplevelsen av gemenskap i arbetssammanhang. Vi kan inte bortse från att vad 
man gör på fritiden och hur ens övriga sociala liv fungerar utanför arbetsplatsen 
påverkar hur man upplever den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen även 
om vi valt att inte se på tidigare forskning om ett sådant samband.  
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Metoddiskussion 
 
Det bekvämlighetsurval som har använts har inneburit att vi inte själva har 
kunnat styra urvalet fullt ut. Vi är dock mycket nöjda med den grupp som vår 
kontaktperson valde ut med tanke på den bredd i ålder och erfarenheter inom 
branschen som finns inom gruppen. Det kan ha hänt att informantgruppen inte är 
representativ för demografin i bemanningsföretaget eller att personerna har valts 
ut för att de anses vara utåtriktade och pratsamma. Detta skulle kunna ha med-
fört en snedvridning av resultatet genom att visa en alltför positiv bild av 
uppfattningarna av bemanningsbranschen och om hur det upplevs att komma 
som ny till ett kundföretag. Att informantgruppen inte är representativ för 
branschen eller företaget tror inte vi är något större problem då vi inte är ute 
efter att försöka generalisera våra resultat till hur det ser ut i hela branschen. 
Vårt intresse har istället varit att beskriva individuella uppfattningar.  
 
Att vi var två personer mot en informant i intervjusituationen kan ha påverkat 
informanten och datamaterialet. Vi var dock mycket noga med att atmosfären 
skulle vara avslappnad och att vi inte skulle prata i munnen på varandra. Vi 
eftersträvade att få situationen att likna mer ett samtal än en formell intervju. Vi 
tror att informanten då har haft lättare att uttrycka sig och kanske även känt det 
lättare att vara uppriktig. Den av oss som inte hade huvudansvaret för intervjun 
höll sig lite i bakgrunden och lyssnade mest till det som sades i början för att 
mot slutet få bli insläppt i samtalet och flika in med kompletterande frågor. Vi 
tror att detta sätt har haft fler fördelar än nackdelar eftersom vi på detta sätt 
försökt få en så utredande intervju som möjligt. 
 
Vi tog del av viss tidigare forskning innan bearbetning och analys vilket kan ha 
påverkat oss, även om vi eftersträvade att det vi läst inte skulle påverka ana-
lysen. Vi har även försökt att vara medvetna om vår förförståelse för att undvika 
att belysa det material som vi på förhand trodde skulle visa sig.  
 
Även om vi gjort en intervjustudie med enbart sju informanter och den tidigare 
forskningen vi tagit del av från Arbetslivsinstitutet är baserad på både intervjuer 
och enkäter med en mycket större grupp informanter så tycker vi ändå att 
resultaten stämmer överens, som vi visat i resultatdiskussionen.  
 
Informanterna har inte varit anonyma för PAn, hon visste vilka vi skulle 
intervjua och när. Identifieringssiffrorna vid citaten i resultatdelen har vi 
slumpat ut för att inte ha den kronologiska ordningen då intervjuerna ägde rum. 
Detta för att ”maskera” informanterna inför PAn och varandra så långt vi har 
haft möjlighet. Vissa informanter är mer representerade än andra vid vissa 
stycken i resultatet, detta beror inte på något val från vår sida utan för att alla 
intervjuer inte behandlade exakt samma frågor fullt ut eftersom informanterna 
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inte haft samma erfarenheter. Detta har medfört att vi fått ett ganska brett 
material att utgå ifrån kring våra frågeställningar då informanterna fick styra vad 
vi skulle prata om inom ramarna för problemområdet. Alla frågeområden i 
intervjuguiden berördes dock i varje intervju. Identifieringssiffrorna kan även 
tjäna till att hjälpa läsare att avgöra om vi lyckats fånga olika informanters 
åsikter och uppfattningar, och därigenom en rättvis bild av gruppen, inom 
samma tema (Bryman, 2002). 
 
Vi har vår kontaktperson på bemanningsföretaget att tacka för att vi fick en god 
start genom att hon var så hjälpsam och ordnade med informanter på kort varsel. 
Det vi hade kunnat göra annorlunda var att vi skulle kunnat göra  en pilotstudie 
för att testa vår intervjuguide.  Vi kontrollerade inte med informanten vars hela 
intervju inte kommit med på band om vi uppfattat hennes uppfattningar rätt, 
eftersom vi båda hade väldigt likartade uppfattningar av det hon sagt. Vi är dock 
medvetna om att detta har medfört ett problem då vi inte har kunnat hänvisa till 
så många ordagranna citat från informanten. Det finns därför en risk för att vi 
missuppfattat någon uppfattning eller åsikt. Om vi haft mer tid skulle vi kunnat 
gå tillbaks till den informanten för en ny intervju och vi hade även haft 
möjlighet att gå tillbaka till samtliga informanter för att säkerställa innehållet i 
intervjuerna, det vill säga göra en respondentvalidering (Bryman, 2002). Vi tror 
dock att eftersom vi har varit två så har vi minskat risken för fel. 
 
Vad gäller studiens relevans för praktiker (Bryman, 2002) så tror vi att 
resultaten av studien kan komma till användning. Genom att vi har beskrivit hur 
konsulterna uppfattar sin psykosociala arbetsmiljö kan det hjälpa de 
personalansvariga på bemanningsföretaget vi studerat att få en större förståelse 
för hur de kan stötta konsulterna bättre och på så sätt stärka sin organisation. Det 
kan också vara så att andra bemanningsföretag och även kundföretag skulle 
kunna finna intressanta kopplingar till sin egen organisation även om förut-
sättningarna inte är de samma. Vi har också för egen del lärt oss mer om 
bemanningsbranschen som fenomen och vi tror vi kommer att ha nytta av detta i 
vårt framtida arbetsliv. 
 
Intervjuerna har utförts på olika platser – i bemanningsföretagets lokaler, på 
universitetet och hemma hos en informant i ett fall. Alla utom en informant blev 
intervjuade på en plats de varit på förut vilket kan ha påverkat hur ”hemma” och 
avslappnade de har känt sig. Detta kan i sin tur ha påverkat resultatet genom att 
informanterna i olika grad känt en mer eller mindre formell stämning. Det kan 
ha varit så att de informanter som intervjuades i bemanningsföretagets lokaler 
tänkte mer på vad de sa och vem som skulle kunna höra. Vi satt dock i ett 
avskiljt rum gjort för att göra intervjuer i med stängd dörr. Ändå så kan 
resultatet ha påverkats genom att informanterna kanske talade i mer positiva 
ordalag om sin arbetsgivare, detta är dock ingenting som vi har tittat närmare på.  



 47 
 

Alla konsulter vi intervjuade var kvinnor. Vi har inte haft för avsikt att ha ett 
genusperspektiv i uppsatsen men det är möjligt att det vi diskuterade under 
intervjuerna har haft ett kvinnligt perspektiv. Hur det kvinnliga perspektivet tar 
sig uttryck förbehåller vi oss rätten att ha osagt och låter istället läsaren göra en 
sådan distinktion. Hur resultaten skulle vara annorlunda om vi haft män med i 
undersökningsgruppen, eller om vi varit män, vill vi inte heller spekulera i. 
 

Slutsatser 
 
Den övergripande slutsatsen vi dragit av denna studie är att de konsulter vi har 
intervjuat upplever att de trivs bra. Intressant är också att trots att det framförts 
uppfattningar om vissa nackdelar i bemanningsbranschen så tycker vi oss se att 
de positiva upplevelserna överväger de negativa när det gäller att jobba 
ambulerande. Vår tolkning är därför att trots att ambulerande tjänstemän inte 
alltid arbetar under önskade idealförhållanden så uppfattas arbetet ändå som bra. 
Mot bakgrund av de likheter vi funnit med rapporter från Arbetslivsinstitutet och 
genom att se på resultatet genom Agervolds (2001) perspektiv om passform, 
vågar vi dra slutsatsen att det är synen på bemanningsbranschen som ett 
genomgångsjobb som gör att konsulterna accepterar bemanningsbranschens 
förutsättningar. Detta för att konsulterna som har den uppfattningen inte ställer 
samma krav på att arbetsmiljön måste uppfylla individens önskemål och behov. 
Informanterna har olika syfte med att jobba inom bemanningsbranschen och 
som det ser ut nu så önskar vissa att lämna bemanningsbranschen. De hoppas av 
olika anledningar att arbetet ska leda till en stationär anställning hos en arbets-
givare. Att jobba inom bemanningsbranschen är för många att samla erfaren-
heter och att jobba mot något bättre. Man vill göra sitt bästa för att få bra 
referenser till ett annat jobb eller för att få fast anställning på kundföretaget. 
 
I rollen som konsult kan individen acceptera förutsättningen att inte alltid få vara 
med i gemenskapen vilket inte skulle ha gjorts om det var en stationär tjänst. En 
stark anledning till detta är att de vet att de inte kommer att slå sig till ro inom 
bemanningsbranschen och tar inte branschens nackdelar så hårt. Informanterna 
skulle ställa annorlunda krav på bland annat medbestämmande och utvecklings-
möjligheter om det var deras ”egen” arbetsplats. 
 
Längden på uppdragen är grundförutsättningen för möjligheterna att komma in i 
gemenskapen på arbetsplatsen. Det är uppdragets längd som avgör hur mycket 
energi konsulten lägger ner på att komma in i gemenskapen men även hur 
kundföretaget i sin tur bemöter konsulten. Det har i studien framkommit att det 
händer att uppdragen efterhand blir förlängda. En slutsats vi drar då är att det 
kan vara svårt för konsulten att i efterhand komma in i gemenskapen om denne 
gått in med inställningen att det är ett kort uppdrag. Vidare kan det då hända att 
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konsulten hamnar lite utanför gemenskapen vilket kanske inte varit fallet om 
båda parter vetat att uppdraget skulle vara långt från början. Relationen mellan 
konsulter och PAn är viktig att underhålla eftersom PAn är konsulternas huvud-
sakliga, och ibland enda, länk till bemanningsföretaget. Utan goda relationer till 
varken kundföretag eller bemanningsföretag kan tillvaron bli ensam för en 
konsult i ingenmansland. 
 

Förslag till fortsatt forskning 
 
Frågor som väckts under arbetets gång har bland annat gällt hur väl 
arbetsmiljölagen är anpassad för bemanningsbranschen och om bemannings-
företagen kan efterleva arbetsmiljölagen. Vi har funderat på om arbetsmiljölagen 
är i behov av en revidering till följd av de stora förändringar som sker på arbets-
marknaden.  
 
En annan fundering vi haft är om det finns några skillnader på hur frisk man är 
inom bemanningsbranschen jämfört med ett ”vanligt” företag. Finns det någon 
skillnad på om man jobbar ambulerande eller har en stationär tjänst när det 
gäller uppfattningar om psykosocial arbetsmiljö och stressrelaterade sjukdomar? 
 
Något som det inte fanns utrymme för i denna studie, men som skulle vara 
intressant är hur de anställda på kundföretaget ser på att få in konsulter utifrån. 
Hur påverkas de av hela processen att ta emot konsulter som nya arbetskamrater 
och att även förlora dem när uppdraget är slut? 
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Bilaga 1 
Information angående intervjustudie vid Linköpings Universitet 

 
Vi är två studenter vid Linköpings Universitet som går tredje året på programmet för 
Personal- och Arbetsvetenskap och skriver nu vår kandidatuppsats inom ämnet 
psykologi.  
 
Uppsatsen är en intervjubaserad studie som fördjupar sig i hur den psykosociala 
arbetsmiljön uppfattas av personal vid bemanningsföretag. Studiens huvudsakliga 
syfte är att undersöka hur uthyrd personal upplever social gemenskap i arbetslivet och 
hur man ser på sin egen roll som inhyrd konsult i relation till övriga på arbetsplatsen. 
  
Den hjälp vi behöver av dig är en intervju som beräknas ta ungefär en timme. 
Intervjuerna kommer att genomföras med oss båda studenter närvarande och den 
kommer att spelas in på band. Den ena av oss kommer att hålla i intervjusamtalet 
medan den andra under tiden gör kompletterande minnesanteckningar. Det material 
som samlas in under intervjun kommer endast att behandlas av oss två som skriver 
uppsatsen och efter avslutat arbete kommer allt intervjumaterial att förstöras. 
Arbetsgivare, kundföretag och intervjupersonerna kommer inte att nämnas vid namn. 
Citaten i uppsatsen kommer inte heller att kunna kopplas till vem som gjort uttalandet. 
Slutprodukten, den tryckta C-uppsatsen, är offentlig och kommer därför att finnas 
tillgänglig från sommaren 2006. Vid intresse förmedlar vi gärna en elektronisk kopia 
till dig.  
 
Deltagandet är frivilligt och går att avbryta om så önskas. Det är viktigt för oss att 
intervjusituationen känns bekväm för dig och att du känner en säkerhet i att vi 
behandlar informationen på ett tillförlitligt sätt. Det är inte dig som person vi vill 
undersöka utan dina uppfattningar om hur det är att komma som utomstående till en 
befintlig arbetsplats. Frågan om samtycke kommer att tas upp igen vid intervjutillfället 
för att understryka det frivilliga deltagandet. 
 
Tack på förhand för Ditt deltagande! 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Marina Gåverud & Sofia Svensson 
 
Om något är oklart eller om frågor dyker upp så tveka inte att kontakta oss! 
Marina Gåverud   Sofia Svensson 
xxxxxxxx@student.liu.se   xxxxxxxx@student.liu.se 
070-xxx xx xx   073-xxx xx xx 
 
Vår handledare är Michael Rosander och finns på Institutionen för Beteendevetenskap, IBV, 
Linköpings Universitet, tel.: 013-xx xx xx, xxxxx@ibv.liu.se. 

 



Bilaga 2 
Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor: 

1. Namn ……………………………………………………………………… 
2. Hur gammal är du? ………………………………………………………... 
3. År i bemanningsbranschen………………………………………………… 
4. Sammanlagd arbetslivserfarenhet i år……………………………………... 
5. Uppskattat antal uppdrag  

(totalt eller antalet kundföretag man varit på) …………………………….. 
och hur lång har uppdragen varit?................................................................. 

6. Benämning på tjänsteposition –  
Vad ger du dig för titel i yrkessammanhang? …………………………….. 
Har du alltid samma benämning? ………………………………………… 
Olika position på bemanningsföretaget  
gentemot kundföretaget? ……………………………..…………………… 
Har du olika position, eller benämning på titel,  
hos olika kundföretag? ……………………………..…………………… 

7. Har du någon annan sysselsättning eller bisyssla  
bredvid att arbeta på bemanningsföretag?  
(ex. är student, jobbar deltid med fast tjänst, är föräldraledig osv.) 

8. Vad har du för anställningsform?  
– tillsvidareanställd, projektanställd, visstidsanställd osv. 

 
Frivillig eller ofrivillig i bemanningsbranschen 

9. Hur kom det sig att du började arbeta inom bemanningsbranschen/på xxx? 
10. Är att arbeta inom bemanningsbranschen ett förstahandsval om du fick välja att arbeta på ett 

bemanningsföretag eller att ha en fast tjänst på ett ”vanligt” företag? 
11. Trivs du med detta arbetssätt idag? Gjorde du det i början? 
12. Hur ser du på din anställning inför framtiden? 

 
Social gemenskap/Roller och tillhörighet: 

13. Hur skulle du med egna ord beskriva dina upplevelser av att komma  
till ett nytt kundföretag? Vad upplever du som bra och dåligt? 
Berätta om någon gång du fått positiva upplevelser och någon gång du fått mindre 
positiva upplevelser.  
Beskriv dina upplevelser av att komma till ett kundföretag. 

 
14. Vilka ser du som dina arbetskamrater? 
15. Hur upplever du att andra på arbetsplatsen ser på dig som inhyrd?  

Brukar du vara ensam konsult på arbetsplatsen? 
16. Har det någon betydelse i ditt arbetsliv att du är konsult bland stationär                   

 personal? Upplevs några konsekvenser av att man är inhyrd/avvikare. 
 

17. Vem känner du tillhörighet till när du är ute på uppdrag?  
Känner du tillhörighet till kundföretaget, bemanningsföretaget, eller båda två? (De man 
känner tillhörighet till 
behöver man inte känna gemenskap med, och tvärt om.) 



18. Tycker du det är viktigt att komma in i gemenskapen när du är ute på  
uppdrag? Om viktigt – vad ger det dig? Hur tror du det skulle vara om du inte upplevde 
gemenskap? 

19. Vad betyder gemenskap på en arbetsplats för dig?  
20. Vem/vilka i arbetslivet är viktigt för dig att känna gemenskap eller 

tillhörighet med? 
Hur brukar du göra själv göra för att påverka hur du skulle vilja att det? 

 
21. Upplever du att du behandlas olika mot övriga anställda på  

kundföretaget för att du är inhyrd? På vilket sätt blir du annorlunda behandlad? 
Och av vem/vilka? 
Hur handskas du med att bli behandlad annorlunda?  

22. Hur upplever du förväntningarna från xxx och kundföretaget?  
(hur man utför sitt arbete, vem man ska vända sig till vid problem, instruktioner, 
ambitionsnivå osv.) Är det olika och/eller motsatta förväntningar? 
Hur hanterar du förväntningarna från två arbetsgivare?  

23. Hur delaktig är du i personalaktiviteter tillsammans med övriga  
anställda på arbetsplatsen, t.ex. möten osv.? 

 
24. Är det något annat du vill tillägga? 
25. Samtycker du till att det vi pratat om nu används av oss till vår studie? 


