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Abstract  

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur bemanningsanställda upplevde sina 

anställningsförhållanden. Detta undersöktes med hjälp av en kvalitativ intervjustudie där 

semistrukturerade intervjuer genomfördes med tio deltagare anställda hos olika 

bemanningsföretag i Jönköpingsregionen. En tematisk analys användes för att identifiera 

återkommande teman i deltagarnas utsagor. Resultatet visade att de bemanningsanställda 

upplevde oförutsägbarhet, maktlöshet, möjligheter, utanförskap och gemenskap i sina 

anställningar. Utfallet tydde på en variation i upplevelser mellan deltagarna, därtill kunde en 

och samma deltagare uttrycka varierade upplevelser i förhållande till olika kunduppdrag och 

anställningar hos olika bemanningsföretag. Studien bidrog med en inblick i deltagarnas 

upplevelser av sina anställningsförhållanden, men för att uppnå ett generaliserbart resultat 

vore det av intresse i vidare forskning att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder.  
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 Inledning 

Dagens arbetsmarknad ställer allt större krav på slimmade organisationer där 

flexibilitet i förhållande till efterfrågan är en av de viktigaste framgångsfaktorerna, vilket i sin 

tur skapar ett behov av en anpassningsbar personalstyrka (Olofsdotter, 2008). 

Bemanningsbranschen har de senaste åren vuxit fram som ett resultat av detta och möjliggjort 

en flexibel arbetsmarknad för såväl individer som organisationer (Andersson & Wadensjö, 

2004). Genom att hyra in personal befrias kundföretag från att ingå anställningsavtal med 

arbetstagare och de har därmed inte skyldighet att erbjuda rehabilitering, 

kompetensutveckling eller fortsatt arbete. Vidare är den korta uppsägningstiden för uppdraget 

fördelaktigt för kundföretaget eftersom det kan innebära att inhyrning och uppsägning av 

bemanningsanställda sker samma dag (Berg, 2008; Kantelius, 2010). Detta kan i vissa fall 

resultera i att bemanningsanställda upplever otrygghet och regelbundna byten av arbetsplatser 

kan dessutom försvåra möjligheten att bygga långsiktiga relationer (Håkansson & Isidorsson, 

2017; Olofsdotter, 2008). Däremot har det visat sig att bemanningsanställda som upplever 

möjlighet att anpassa arbetet efter egna önskemål ser anställningsformen som ett sätt att 

reglera balans i livet. Anställningen kunde dessutom ge möjlighet till arbetslivserfarenhet och 

framtida karriärmöjligheter (Borgogni, Consiglio & Di Tecco, 2016; Walter, 2005).  

Till följd av att bemanningsanställda blivit allt mer förekommande bland företag kan 

det således antas vara av intresse att erhålla mer kunskap om hur de upplever sin anställning. 

Syftet med studien är att undersöka hur bemanningsanställda upplever deras 

anställningsförhållande. Med anställningsförhållande avses i den här studien en individ som är 

anställd av ett företag och utför arbete hos ett eller flera andra företag.  

Bakgrund och tidigare forskning 

I detta avsnitt ges en övergripande beskrivning av bemanningsbranschens framväxt 

samt företagens motiv till användandet av inhyrd personal. Vidare ges en redogörelse för 

tidigare forskning gällande bemanningsanställdas anställningsförhållande. Befintliga studier 
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 har främst fokuserat på följande områden; arbetsotrygghet, utvecklingsmöjligheter, socialt 

stöd samt tillhörighet (Bellaagh & Isaksson, 1999a; Håkansson & Isidorsson, 2016; Kantelius, 

2010; Olofsdotter, 2008; Olofsdotter & Augustsson, 2008). Dessa aspekter behandlas mer 

ingående under avsnittet bemanningsanställdas anställningsförhållande. Fortsättningsvis 

används benämningen chefer syftande till de bemanningsanställdas chefer som är stationerade 

på bemanningsföretaget och att cheferna ute på kundföretagen benämns kundföretagschefer. 

Ytterligare ett förtydligande är att studier av Aronsson, Gustafsson och Dallner (2002) samt 

Parker, Griffin, Sprigg och Wall (2002) som undersökte tillfälligt anställdas upplevelser av 

sitt anställningsförhållande har använts i denna bakgrund. Detta då det kan antas att 

bemanningsanställdas anställningsförhållande på många sätt skulle kunna likställas med 

tillfälliga anställningar. 

Bemanningsbranschen 

Personaluthyrning via vinstdrivande förmedling har sedan legaliseringen år 1993 

blomstrat till följd av högre konkurrens på den globala arbetsmarknaden (Berg, 2008). Enligt 

bemanningsföretagens senaste rapport fanns det i Sverige 83 100 anställda i 

bemanningsbranschen (Bemanningsföretagen, 2017). I Lagen om uthyrning av arbetstagare 

(SFS 2012:854) definieras bemanningsföretag som: ”en fysisk eller juridisk person som har 

arbetstagare anställda i syfte att hyra ut dessa till kundföretag för arbete under kundföretagets 

kontroll och ledning.” Kundföretag möjliggör på detta sätt tillgång till personal utan att ingå i 

ett anställningsavtal (Berg, 2008). Detta kan beskrivas som ett trepartsförhållande mellan 

bemanningsföretag, kundföretag och bemanningsanställda (Håkansson & Isidorsson, 2016; 

Kantelius, 2010). Arbetsgivaransvaret för bemanningspersonal innehas av bemanningsföretag 

medan kundföretag är ansvariga för arbetsledning vid uppdrag. Vidare föreligger en 

affärsmässig förbindelse mellan bemanningsföretag och kundföretag gällande avtal och 

uthyrning av personal (Andersson & Wadensjö, 2004; Håkansson & Isidorsson, 2016; 

Olofsdotter, 2008).  
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 En strategi för att möta arbetsmarknadens ökade osäkerhet är att tillhandahålla en 

flexibel personalstyrka vid inre och yttre förändringar (Olofsdotter, 2008). Flexibilitet ur ett 

företagsperspektiv kan förstås av modellen the flexible firm som Atkinson och Meager 

presenterade i en rapport utgiven av National Economic Development Office (1986). 

Modellen delar in flexibilitet i numerär-, funktions och löneflexibilitet. Numerär flexibilitet 

syftar till att företag har möjlighet att variera antalet anställda i förhållande till verksamhetens 

behov, vilket vanligtvis uppnås via inhyrd personal (National Economic Development Office, 

1986). Därav sågs detta som det starkaste motivet för användandet av bemanningsföretag, 

men även vid frånvaro av ordinarie personal förekom inhyrning för att uppnå stabilitet i 

personalstyrkan. Andra motiv till att anlita bemanningsföretag var för att reducera 

rekryteringskostnader, snabbare hitta personer med rätt kompetens samt förenkla 

uppsägningar. Det sistnämnda kunde ses som ett resultat av ett starkt anställningsskydd för 

tillsvidareanställda som regleras i lag och avtal (Andersson & Wadensjö, 2004; Houseman, 

2001; Håkansson & Isidorsson, 2017; Walter, 2005). Den andra flexibilitetsstrategin, 

funktionell flexibilitet innebär att utveckla ordinarie anställda för att de ska kunna utföra flera 

olika arbetsuppgifter beroende på efterfrågan och behov. Slutligen innefattar begreppet 

löneflexibilitet ett skapande av lönesystem som i sin tur kan användas för att förstärka de två 

ovan nämnda flexibilitetstrategierna. Modellen illustrerar en segmentering mellan tillfällig 

personal och tillsvidareanställda, där de tillsvidareanställda befinner sig i kärnan av modellen 

och tillfällig personal i periferin. De tillsvidareanställda i kärnan innehar bättre 

anställningsvillkor och mer kvalificerade arbetsuppgifter. Att tillhöra den yttre periferin 

innebär att vara anställd under ett flexibelt anställningsförhållande, där flexibiliteten och 

anpassningen är i relation till företaget (Berg, 2008; National Economic Development Office, 

1986). Däremot kritiserar Berg (2008) denna modell för att det kan finnas tillsvidareanställda 

som har sämre arbetsvillkor än anställda i den yttre periferin, men att modellen kan skapa 

förståelse för den generella uppdelningen av anställda i företag.   
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 Bemanningsanställdas anställningsförhållande  

Med bemanningsanställd avses ”arbetstagare som är anställda av bemanningsföretag i 

syfte att hyras ut till kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll och ledning.” (lag 

om uthyrning av arbetstagare, SFS 2012:854). Anställning via bemanningsföretag har blivit 

allt vanligare och anställningsförhållandet skiljer sig på många sätt från den traditionella 

tillsvidareanställningen. Främst ur det hänseendet att arbetet utförs och handleds på ett 

kundföretag medan anställningen är knuten till ett bemanningsföretag, vilket innebär att 

individen har två chefer att förhålla sig till (Andersson & Wadensjö, 2004; Bellaagh & 

Isaksson, 1999a; Håkansson & Isidorsson, 2016; Olofsdotter & Augustsson, 2008). I tillägg 

har det visat sig att det kunde föreligga en viss intressekonflikt mellan bemanningsföretag, 

kundföretag och bemanningsanställda. Cheferna eftersträvade flexibel personal som snabbt 

kunde anpassa sig till nya uppdrag medan de bemanningsanställda ville använda sin 

anställning för att öka sin anställningsbarhet i riktning mot en fast anställning (Olofsdotter, 

2008). Kundföretag förväntade sig i sin tur att bemanningsföretag ständigt skulle vara redo att 

leverera personal som var villiga att arbeta (Andersson & Wadensjö, 2004; Håkansson & 

Isidorsson, 2016). Bemanningsanställdas arbets- och inkomstsituation var därför oförutsägbar 

och kontrollerad av kundföretagens behov av arbetskraft (Berg, 2008). Detta innebar att 

anställda som arbetade under dessa villkor behövde trivas med en oviss och flexibel tillvaro 

(Olofsdotter, 2008). Hur bemanningsanställda upplevde anställningsförhållandet har visat sig 

variera beroende på om de betraktade anställningen som flexibel i förhållande till dem själva 

eller i förhållande till kundföretaget (Borgogni et al., 2016). En del bemanningsanställda såg 

anställningen som en möjlighet att byta arbetsplatser och arbetsuppgifter samt att utvidga 

deras kontaktnät för framtida karriärmöjligheter (Feldman, Doerpinghaus & Turnley, 1994; 

Underhill, 2005; Walter, 2005). Däremot kunde anställningsförhållandet uppfattas på motsatt 

sätt. I de fallen uppfattades ständiga krav på anpassning till nya kundföretag, arbetsgrupper 

och arbetssätt som negativa delar av anställningsförhållandet (Bellaagh & Isaksson, 1999a, 
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 Olofsdotter & Augustsson 2008). Sammanfattningsvis kunde flexibilitet för en part innebära 

inflexibilitet för en annan part (Håkansson & Isidorsson, 2017; Olofsdotter, 2008). 

Arbetsotrygghet. Otrygghet i anställningen förklarades enligt Låstad, Hellgren, 

Näswall, Richter och Sverke (2016) som en oro för att mot sin vilja förlora jobbet. 

Bemanningsbranschen är en sektor som förknippas med osäkerhet då det sällan finns några 

garantier gällande hur länge ett uppdrag kommer fortlöpa (Håkansson, Isidorsson & Strauss-

Raats, 2013). Otrygghet i anställningen har identifierats som den mest framträdande 

orsaksfaktorn för upplevd stress hos bemanningsanställda. Då kundföretaget inte innehar 

arbetsgivaransvaret har de inte heller några skyldigheter att behålla inhyrd personal som inte 

presterar (Kantelius, 2010; Låstad et al., 2016). Lagen om anställningsskydd bidrar däremot 

med ett visst mått av anställningstrygghet då den reglerar när upprepade tidsbegränsade 

anställningar övergår till en tillsvidareanställning (Lagen om anställningsskydd, SFS 1982: 

80). Genom olika uppdrag med tidsbegränsade anställningar skapas därmed en förbindelse 

mellan bemanningsanställda och bemanningsföretag (Berg, 2008). Bemanningsanställda som 

hade en tillsvidareanställning hos ett bemanningsföretag uppvisade i större uträckning 

trygghet i sin anställning (Keim, Landis, Pierce & Earnest, 2014). Samtidigt präglas 

bemanningsbranschen av hög personalomsättning då bemanningsanställningen från ett 

individperspektiv kan betraktas som en tillfällig lösning i väntan på övergång till anställning 

direkt hos ett kundföretag (Andersson & Wadensjö, 2004; Berg, 2008). Många 

bemanningsanställda såg inte en framtid i bemanningsbranschen, dels med hänvisning till 

kravet på flexibilitet, ekonomisk oförutsägbarhet samt bristande karriärmöjligheter (Bellaagh 

& Isaksson, 1999b).  

Förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. Dagens flexibla arbetsmarknad utsätter 

allt oftare individer för oförutsägbara situationer, ett sätt att hantera detta är att själv ta ansvar 

för sin utveckling och stärka sin anställningsbarhet (Berntson, Sverke & Marklund, 2006). En 

bemanningsanställd kunde genom flera olika anställningar på relativt kort tid skaffa sig både 
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 kompetens och kontaktnät som kunde fungera som en språngbräda till en fast anställning 

(Walter, 2005). Huruvida de upplevde att anställningen bidragit till en ökad anställningsbarhet 

skiljde sig dock beroende på tillgången till utvecklande uppgifter under uppdragen. De 

anställda som uppgav att anställningen stärkt deras anställningsbarhet var främst de som 

arbetade på längre uppdrag (Kantelius, 2010). Enligt arbetsmiljölagen är det 

bemanningsföretaget som är ansvarig för att bemanningsanställda ska besitta rätt kompetens 

som krävs för att utföra uppdragen (Arbetsmiljölag, SFS 1977:1160). Däremot har studier 

visat på att bemanningsanställda generellt gavs färre utvecklingsmöjligheter och mindre 

inflytande över sin arbetssituation jämfört med fast anställda (Aronsson et al., 2002; 

Kantelius, 2010; Parker et al., 2002). Dessutom fick de inte tillgång till samtliga 

arbetsredskap, såsom inloggning, information och passerkort, vilket resulterade i att 

bemanningsanställda varken fick chans att pröva eller uppvisa sin kompetens (Olofsdotter & 

Augustsson, 2008). Detta kan ses som problematiskt då ”grundläggande arbets- och 

anställningsvillkor för arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag bör minst motsvara de 

villkor som skulle gälla för dem om de hade anställts av kundföretaget för att utföra samma 

arbete.” (lag om uthyrning av arbetstagare, SFS 2012:854). Därtill visade studier att 

bemanningsanställda i större utsträckning än ordinarie anställda ställdes inför arbetskrav 

kopplat till prestationsmått. Detta på grund av att bemanningsanställda lätt kunde bytas ut om 

de inte uppfyllde önskvärd prestationsnivå samt att de oftast inkallades vid arbetstoppar då 

arbetsbelastningen vanligtvis var högre än normalt (Houseman, 2001; Håkansson & 

Isidorsson, 2016; Olofsdotter & Augustsson, 2008). Negativa symptom av arbetskrav kunde 

reduceras om en individ gavs möjlighet att använda sina färdigheter och kvalifikationer för att 

fatta beslut gällande utförandet av sina arbetsuppgifter (Karasek, 1979). Det fanns emellertid 

svårigheter att uppnå detta som bemanningsanställd då de ofta tilldelades mindre 

kvalificerade uppgifter (Håkansson & Isidorsson, 2012). Å andra sidan visade det sig att 

arbetsledare hade en tendens att tilldela utmanande uppgifter till bemanningsanställda som 
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 hade förmåga att tala för sig själva då de uppfattades som mer kompetenta och engagerade. 

Dessa individer hade i nästa steg större möjlighet att kontrollera sin karriärutveckling och 

upplevde arbetet som mindre krävande (Preenen, Verbiest, Van Vianen & Van Wijk, 2015). 

Andra personliga egenskaper som hade en inverkan på karriärutvecklingen var individens 

förmåga att socialisera och anpassa sig till arbetsgruppen då detta ökade sannolikheten för en 

fast anställning hos kundföretaget. Bemanningsanställda som besatt dessa egenskaper kunde 

därför kringgå den traditionella urvalsprocessen vid rekrytering (Galais & Moser, 2018).  

Socialt stöd. Socialt stöd syftar till stöttning och uppskattning från chefer och 

kollegor, vilket kan minska negativa konsekvenser som uppstår vid obalans mellan arbetskrav 

och autonomi i arbetet (Karasek & Theorell, 1990). Socialt stöd kan förstås genom en 

uppdelning av emotionellt, värderande och instrumentellt stöd. Den förstnämnda berör vikten 

av att känna sig omtyckt av chefer och kollegor, den andra handlar om att få feedback och den 

sista om samarbete mellan kollegor (Eriksson & Larsson, 2017). Huruvida individer trivdes 

som bemanningsanställda berodde till stor del på vilket stöd som erbjudits från chefer, 

arbetsledare och kollegor (Håkansson et al., 2013; Kantelius, 2010). Däremot försvårade 

arbetet som bemanningsanställd möjligheten till att skapa långsiktiga relationer med dessa 

parter eftersom det inte funnits kontinuitet i relationerna. För individer som inte besatt 

förmågan att skapa nya kontakter blev det en än mer utelämnad situation och socialt stöd blev 

därmed extra betydelsefullt (Bellaagh & Isaksson, 1999a; Olofsdotter, 2008). Det visade sig 

även att regelbundet stöd från chefer var viktigt för att anställda skulle ha möjlighet att nå sin 

fulla potential i arbetet (Bellaagh & Isaksson, 1999a; Bellaagh & Isaksson, 1999b; Kantelius, 

2010). Kommunikationen mellan bemanningsanställda och chefer försämrades dock vid hög 

omsättning av chefer, då de anställda ständigt hade en ny chef att förhålla sig till (Bellaagh & 

Isaksson, 1999a; Kantelius, 2010). En ytterligare aspekt som kunde försämra kontakten var att 

bemanningsföretagets ekonomiska fokus resulterade i att chefer bortprioriterade 

personalansvaret. Därtill uppgav vissa bemanningsanställda att de saknade stöd från deras 



 8 

 bemanningsföretag (Aronsson et al., 2002; Bellaagh & Isaksson, 1999a; Kantelius, 2010; 

Olofsdotter, 2008). Däremot framkom det att bemanningsanställda i vissa fall uppgett att de 

fått mer uppskattning än den ordinarie personalen i form av beröm och återkoppling från 

chefer i kundföretaget (Bellaagh & Isaksson, 1999a).  

Tillhörighet. Tillhörighet har visat sig vara en viktig aspekt för att minska negativa 

konsekvenser som kan uppstå till följd av det flexibla anställningsförhållandet (Olofsdotter & 

Augustsson, 2008). Det fanns dock en skillnad i hur chefer och bemanningsanställda såg på 

och ville uppnå tillhörighet. Cheferna eftersträvade att de anställda skulle känna tillhörighet 

och lojalitet till bemanningsföretaget. De anställda å andra sidan eftersträvade att uppnå en 

känsla av tillhörighet hos kundföretagets ordinarie anställda (Olofsdotter, 2008). Många 

arbetsgivare har börjat med strategin att hyra in personal kontinuerligt för längre perioder 

(Håkansson & Isidorsson, 2016; Kantelius, 2010). Längre uppdrag hos kundföretaget visade 

sig resultera i att individen identifierade sig med arbetsplatsen och möjligheterna till 

integrering med den ordinarie arbetsgruppen ökade. Till följd av att ha blivit integrerad i den 

ordinarie arbetsgruppen ansågs det dock vara svårt att lämna längre kunduppdrag (Bellaagh & 

Isaksson, 1999a; Olofsdotter & Augustsson, 2008).  

Vid kortare uppdrag minskade möjligheterna att komma in i den ordinarie 

arbetsgruppen. Framför allt i de fall då bemanningsanställda arbetade skilt från kundföretagets 

personal i form av arbetsuppgifter, tider och delaktighet (Bellaagh & Isaksson, 1999a; 

Håkansson & Isidorsson, 2012; Olofsdotter & Augustsson, 2008). Av kundföretag såväl som 

bemanningsföretag kunde bemanningsanställda ses som separat arbetskraft, vars funktion var 

att inställa sig vid oväntade händelser som exempelvis sjukdom eller hög efterfrågan. Som en 

konsekvens kunde det uppstå en uppdelning mellan ordinarie anställda och 

bemanningspersonal (Andersson & Wadensjö, 2004; Håkansson & Isidorsson, 2012). En teori 

som kan skapa förståelse för individers grupptillhörighet är Etablerade och Outsiders teorin 

som belyser maktförhållandet mellan nykomlingar och redan etablerade grupper. De 
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 etablerade grupperna betraktade nykomlingarna som ett hot mot befintliga normer och 

värderingar, vilket kunde förstöra de etablerades sammanhållning och maktposition. För att 

vidmakthålla sin position kunde nykomlingarna exkluderas från olika sociala sammanhang 

(Norbert, 2010). Studier har visat att bemanningsanställda uteslutits från informationsmöten 

och inte fått tillräcklig upplärning som en strategi för de ordinarie anställda att behålla sin 

ställning (Bellaagh & Isaksson, 1999a; Olofsdotter & Augustsson, 2008).  

Syfte  

Denna bakgrund framhöll hur ett icke-traditionellt anställningsförhållande blivit allt 

mer förekommande till följd av en snabbt växande bemanningsbransch, således var det av 

intresse att undersöka detta förhållande. Syftet med studien var att besvara frågan; hur 

bemanningsanställda upplever sina anställningsförhållanden?  

Metod  

 För att uppfylla studiens syfte användes en kvalitativ forskningsmetod. Detta för att 

kvalitativa metoder möjliggör deltagarnas perspektiv av vad som är viktigt och betydelsefullt 

(Bryman, 2008), vilket gav en fördjupad förståelse av hur deltagarna uppfattade sin situation.  

Urval  

 Som ett första steg i forskningsprocessen påbörjades ett samarbete med ett större 

bemanningsföretag i Jönköpingsregionen. Via bemanningsföretaget kontaktades potentiella 

deltagare via mejl med en förfrågan om att delta i studien samt information om studiens syfte. 

Då återkopplingen var sparsam förvärvades ytterligare deltagare via sociala nätverk och redan 

befintliga deltagare. Därmed var inte alla studiens deltagare anställda hos det 

bemanningsföretag vi hade ett samarbete med. Tillvägagångssätten kan enligt Bryman (2008) 

beskrivas som ett bekvämlighets-, respektive snöbollsurval. Urvalsprocessen resulterade i 

tretton deltagare men till följd av bortfall blev deltagarantalet elva. Efter genomförd 

datainsamling kvarstod endast tio deltagare till följd av ett ytterligare bortfall som grundade 

sig i kommunikationssvårigheter. Av dessa tio deltagare var sju stycken män och tre stycken 
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 kvinnor och deltagarnas ålder varierade mellan 21 och 26 år. Deltagarna arbetade olika antal 

timmar och var uthyrda till branscherna industri, lager eller kundtjänst.  

Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes som semistrukturerade intervjuer. Detta eftersom denna 

intervjuform ger deltagaren möjlighet att delge sin egen bild av fenomenet samtidigt som det 

finns möjlighet till utveckling och förtydligande genom följdfrågor (Back & Berterö, 2016; 

Smith & Eatough, 2015). Intervjuguiden utformades med utgångspunkt i studiens syfte och 

strukturerades med huvudfrågor respektive följdfrågor. Alla frågor formulerades av öppen 

karaktär, detta i enlighet med Bryman (2008) som nämnde vikten av att uppmuntra deltagaren 

att tala fritt utan att uppfatta sig styrd av frågan. Innan utförandet av intervjuerna 

informerades deltagarna om etiska föreskrifter. Intervjuerna tog mellan 25–75 minuter och 

genomfördes i en lugn och ostörd miljö i bemanningsföretagets alternativt Jönköpings 

Universitys lokaler.  

Analys  

En tematisk analysmetod användes för att identifiera och hitta mönster i det 

framkomna datamaterialet. Clarke och Brown (2015) förespråkar en tematisk analys då den 

bevarar deltagarnas perspektiv av fenomenet. Ett första steg i analysprocessen var att göra 

insamlade rådata analyserbara genom att transkribera intervjuerna ordagrant. Efter att arbetet 

med transkriberingarna slutförts tillämpades Clarke och Browns (2015) tillvägagångssätt för 

att genomföra en tematisk analys. I den första fasen lästes transkriberingarna igenom 

upprepade gånger av båda författarna. Spontana tankar och reflektioner gällande materialet 

antecknades i transkriberingarnas marginal. Bearbetningen fortlöpte genom att varje mening 

och stycke gavs en förteckning i form av en kod. Koderna ordnades därefter i en tabell vilken 

möjliggjorde en överskådlig bild över materialets olika koder, se utdrag i tabell 1.  
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 Tabell 1  

Utdrag ur analysmatris, deltagare 7 

Kod  Citat Sidnummer 

Ovisshet […] du kan gå och lägga dig en dag och inte veta om 

du jobbar, och så kan det ringa […] Ja men man lever 

lite ”Living on the edge.”  

1 

 

 

Självbestämmande […] bästa är väl kanske att jag kan ha rätt att säga nej 

[…]  för jag har ändå någonstans (.) rätt att säga nej till 

saker och ting. 

3 

 

Not. (.) kort, knappt märkbar paus.   

Tabellen användes som utgångspunkt för att sortera bort de koder som låg utanför 

studiens syfte. Det kvarvarande materialet utgjorde en grund för att söka mönster i de olika 

koderna och sammanföra dem till gemensamma teman. Efter ytterligare bearbetning kunde 

slutligen följande övergripande teman identifieras; oförutsägbarhet, maktlöshet, möjligheter, 

utanförskap och gemenskap. Under resultatavsnittet ges en djupare redogörelse av dessa.  

Etiska hänsynstaganden  

 För att garantera att studien behandlades på ett forskningsetiskt sätt har 

utgångspunkten varit att förhålla sig till Vetenskapsrådets etiska principer: informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2012). Utefter 

informationskravet fick potentiella deltagare ta del av ett informativt mejl gällande studiens 

syfte, tidsram för intervjun, inspelning av intervjun, vem som har tillgång till 

intervjumaterialet samt deltagarnas anonymitet i studien. Innan intervjun inleddes 

informerades deltagarna återigen om denna information. Dessutom upplystes deltagarna i 

enlighet med samtyckeskravet om att de har rätt att avbryta intervjun eller avstå från en 

intervjufråga. För att säkerställa konfidentialitetskravet hölls deltagarna, bemannings-och 

kundföretag anonyma i studien. Dessutom har studien presenterats på ett sådant sätt att ingen 

personlig information såsom ålder, kön och bransch kan härledas till en specifik deltagare. 

Nyttjandekravet uppfylldes då information gavs om att forskningsresultaten kommer att 
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 publiceras på Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA) samt att datamaterialet inte kommer att 

användas i något annat ändamål än för att besvara studiens syfte.  

Forskningskvalitet   

En del i säkerställandet av forskningskvalitet var att genomföra en pilotstudie där 

intervjuguiden prövades på två testpersoner. Den första intervjun genomfördes med avsikt att 

undersöka hur frågorna uppfattades och huruvida intervjuguiden var ett framgångsrikt verktyg 

i förhållande till studiens syfte. Med utgångspunkt i utfallet från den första intervjun 

reviderades intervjuguiden, därefter utfördes ytterligare en intervju med en testperson innan 

intervjuguiden godkändes. För att undvika att deltagarna eventuellt skulle uppge felaktiga 

uppgifter i form av förfinade svar vid intervjutillfället skickades inte frågorna ut för 

granskning i förväg, utan intervjutillfället var första gången de introducerades för frågorna. 

Frågorna utformades av öppen karaktär för att få så utförliga och allomfattande svar som 

möjligt utan att styra deltagaren. Vid intervjutillfället intogs ett neutralt och öppet 

förhållningssätt för att undvika att deltagaren skulle uppleva osäkerhet och därav inte svara 

sanningsenligt. Dessutom belystes det i ett inledande skede att intervjufrågorna inte hade ett 

rätt svar utan att det var deltagarnas upplevelser som stod i fokus. Under intervjutillfällena 

närvarade båda författarna för att öka chansen att uppfatta deltagarnas utsagor på ett korrekt 

sätt. I analysen upprätthölls forskningskvalitet genom ett systematiskt tillvägagångssätt i varje 

steg av processen, exempelvis bearbetades materialet mer än en gång ur båda författarnas 

perspektiv. Enligt Guba och Lincoln (1989) kan verkligheten beskrivas på flera olika sätt och 

trovärdighet handlar om att förena dessa beskrivningar för att sedan avgöra om detta är en 

trovärdig bild av verkligheten.  

Resultat 

 

 Studiens resultat visade på fem huvudsakliga upplevelser hos deltagarna som visas i 

tabell 2. Tabellen redogör för de underteman av upplevelser som resulterade i fem 

övergripande teman. Några av deltagarna hade upplevelser av flera bemannings- och 
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 kundföretag, därav kunde inkonsekventa upplevelser härledas till samma deltagare, 

exempelvis att samma person upplevde både gemenskap och utanförskap. 

Sammanfattningsvis varierade deltagarnas upplevelser både dem emellan men även hos en 

och samma deltagare. Vid presentation av studiens resultat är deltagare, kundföretag och 

bemanningsföretag anonyma. Efterföljande avsnitt struktureras i enlighet med tabell 2, där 

varje huvudtema samt respektive undertema presenteras. 

Tabell 2 

Analysresultat 

Huvudtema Undertema 
  

Oförutsägbarhet Otrygghet, Krav på anpassning 

Maktlöshet Utnyttjad, Utelämnad av chefer 

Möjligheter 

Utanförskap 

Gemenskap 

Nätverkande, erfarenheter, självbestämmande 

Segregering, orättvisa 

Integrering, socialt stöd 

Oförutsägbarhet  

  Oförutsägbarhet växte fram som ett resultat av att flertalet deltagarna uttryckte 

upplevelser av otrygghet och krav på anpassning i sin anställning. Följaktligen ansågs 

anställningen som tillfällig och en del av deltagarna uttryckte en önskan om att övergå till fast 

anställning. Deltagare 9 beskriver otryggheten som att ”[...] det kändes som att det är ju lättare 

att bli av med mig, vid varsel och sånt så tar man ju bort konsulterna först.” Upplevelsen av 

otrygghet kan även exemplifieras med hjälp av följande utdrag:  

[...] det är jobbigt (.) Man vet inte när man (.) man vet aldrig, alltså dom 

kanske kan säga nej vi behöver inte mer bemanning. Då måste jag gå. Måste 

hitta ett annat ställe. Så det är inte alls säkert att du ska vara där i fem månader 

till liksom. (Deltagare 3).   
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 Citaten synliggjorde det merparten av deltagarna upplevde, att de som inhyrd personal löpte 

större risk för att bli av med sina uppdrag hos kundföretaget och därmed inte hade en trygg 

anställning. Ett fåtal deltagare uppgav däremot att en längre anställning hos 

bemanningsföretaget gav ett visst mått av trygghet vilket gestaltas av citatet nedan:  

[...] att man kan bli uppsagd lätt. Men jag hade ju varit där så pass länge så jag 

hade ju säkerhet. Det är en av fördelarna med att ha varit längre på ett 

bemanningsföretag att det finns så många som kommit in efter dig som åker 

först via LAS (lagen om anställningsskydd, författarna förtydligar). (Deltagare 

8).  

Deltagare 8 beskrev även att tryggheten kunde härledas till lagen om anställningsskydd och 

att detta var fördelaktigt då det var stor omsättning på personal hos bemanningsföretaget. 

Ytterligare en aspekt av temat oförutsägbarhet var kraven på anpassning till olika 

kundföretag, vilket resulterade i att större delen av deltagarna upplevde bristande möjligheter 

att planera och skapa rutiner. 

[...] man kan ju ha byggt upp ett liv runt rutiner kring de företaget där man är 

på och så helt plötsligt så nej nu ska du börja jobba klockan fyra på morgonen 

till åtta på kvällen nä men nästa vecka i tre månader liksom såhär aha då måste 

man börja om igen med sömnrutiner och hur man äter och hur man lever och 

vilka man kan träffa så att (.) den ovissheten är ju alltid lite jobbig. Att du 

egentligen aldrig kan planera långt framåt [...]. (Deltagare 10). 

 Citatet gav en tydlig bild av deltagarnas upplevelser av att arbeta under flexibla 

anställningsförhållanden och ständigt behöva anpassa sig till kundföretag. Sammantaget 

kunde oförutsägbarhet identifieras som ett resultat av upplevelser av osäkerhet och krav på 

anpassning hos de bemanningsanställda. Många uttryckte även att de betraktade sin 

anställning som tillfällig och att de inte såg någon framtid i bemanningsbranschen. Vissa 

beskrev situationen så påfrestande att de inom en snar framtid önskade en fast anställning 
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 direkt hos ett företag alternativt att byta sysselsättning. De flesta av deltagarna var däremot i 

dagsläget nöjda med sin anställning men hade en förhoppning om att i framtiden vara 

anställda direkt av ett kundföretag. Detta kan illustreras av ett uttalande från deltagare 7: ”[...] 

det där, just det där livet, för det känns att det liksom, det är hållbart en viss tid men sen 

känner man att kontinuiteten är rätt så viktig.”  

Maktlöshet 

Majoriteten av deltagarna uttryckte ett missnöje med sina chefer eftersom 

bemanningsföretagens vinning och kundföretagens behov prioriterades på bekostnad av de 

bemanningsanställda. Vissa chefer kunde pressa de bemanningsanställda att ställa upp och 

arbeta trots att de i ett första skede avböjt en förfrågan om arbete. Många av deltagarna 

framhöll att de som ett resultat upplevde en känsla av att vara utnyttjad av sin chef, vilket 

åskådliggörs av exemplen nedan: 

[...] det hade varit skönt att åtminstone bolla med någon och känt att dom står 

bakom en (.) för mig som person så att man kände så i alla fall så man inte 

bara var en boll i det här spelet. (Deltagare 9).  

[...] och jag vet att han behöver egentligen inte mig utan han vill bara utnyttja 

mig för att kunna göra jobbet och dom tjänar ju pengar på det så (.) vi har bra 

relation men man kan säga att det är lite fejk liksom, det är inte riktigt. 

(Deltagare 1). 

Uttalanden med liknande innebörd var vanligt förekommande bland deltagarna, vilket 

indikerade på att de upplevde sig som en del i bemanningsföretagets spel istället för en 

betydelsefull anställd. Vissa uttryckte även att cheferna ibland gick lite för långt i syfte att få 

sina uppdrag bemannade utan att ta hänsyn till deras behov. Detta exemplifieras med citaten 

nedan: 
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 [...] och det sämsta är kanske egentligen att man känner någon slags press, för 

det är ju det de blir, det är ju en press du får [...] ”vi behöver dig”, och dom 

skäms ju inte att ligga på lite när man säger ”nja, nej” liksom. Utan då liksom 

”kom igen, det är klart du vill jobba och ha pengar.” (Deltagare 7). 

I och med att de inte alltid respekterar det när man har annat att göra (.) och att 

det ah men det var som här om dagen, då frågade dom mig om jag kunde 

jobba kväll och då skulle jag till frisören. [...] bara det här att de frågar ”hur 

mycket kostar det att klippa sig?” bara för att de ska kunna betala det åt mig 

för att jag ska kunna dra in och jobba. Det är ju en aspekt (.) ibland kan det 

vara så ah men du får dubbla lönen om du hoppar in och sådana grejer. 

(Deltagare 6). 

En trend i deltagarnas berättelser kunde även urskiljas gällande en saknad av närvaro 

och förtroende till sina chefer. Således kunde en upplevelse av utelämnande uppstå. Deltagare 

2 beskriver detta som att ”[...] jag får inte känslan heller av om kundföretaget skulle skicka 

hem mig så fixar dom något annat åt mig utan då kanske jag går hemma i en månad och så 

sen behöver kundföretaget mig igen så.” Känslan av att vara utelämnad kan även förstås av 

detta citat:  

[...] dom kan inte göra nått åt mig, utan det är kundföretaget. Nu har dom 

skickat ett speciellt mejl, allt som händer och så ska vi meddela kundföretaget. 

Så om vi vill va ledig, om vi är sjuka eller så. Det är inte dom som ska hålla 

koll utan vi ska gå direkt till kundföretagets chefer. (Deltagare 3).  

Med utgångspunkt från ovannämnda citat går det därmed att förstå att förtroendet för att 

chefer skulle bistå med hjälp vid uppsägning eller andra problem var lågt från deltagarnas 

sida. Utan känslan var att de förväntades klara sig på egen hand både under och efter uppdrag.  
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 Möjligheter  

De bemanningsanställdas anställningsförhållande ansågs tillfredställande i de fall då 

deltagarna betraktade anställningen som en möjlighet till erfarenhet, vilket kunde stärka deras 

position på arbetsmarknaden. Flertalet menade att de genom sin anställning fått chans att 

arbeta på arbetsplatser de annars inte skulle haft möjlighet till och att anställningen kunde 

öppna upp för nya sociala relationer.  

[...] hade det inte varit för bemanningen så hade jag ju aldrig hamnat där jag är 

liksom för att dom hade väl antagligen inte sökt någon som inte har någon 

kunskap, jag hade ju ingen kunskap om robotar, jag lär ju mig allting för första 

gången nu liksom och den möjligheten känner jag att jag inte hade fått om det 

inte vore för bemanning liksom. (Deltagare 10).  

Det bästa är just att man (.) man får träffa mycket människor, man är lite sitt 

eget CV där ute även om man har en arbetsgivare och en eller två 

konsultchefer så är det ändå ute på företaget man gör sitt avtryck [...]. 

(Deltagare 5). 

Dessutom upplevde de som kunde anpassa arbetstider till sina egna behov en känsla av 

självbestämmande och kontroll. Detta var mest framträdande hos de deltagare som hade en 

annan huvudsaklig sysselsättning än arbetet i bemanningsbranschen.   

Det är skönt att jag kan själv bestämma när jag vill jobba exempelvis, nästan 

så för att han brukar ringa mig typ varje dag och fråga vill du jobba idag eller 

och jag säger nej. Jag har sagt nej liksom mer än hundra gånger och jag får 

ändå sms om jag vill jobba så jag tycker det är skönt [...]. (Deltagare 1).   

Utanförskap  

Arbetet som inhyrd innebar kontakt med redan etablerad personal på plats. Detta 

resulterade i vissa fall i svårigheter för de bemanningsanställda att integreras på en del 
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 arbetsplatser. Deltagarna hade i många fall tvetydiga upplevelser av hur det var att ansluta sig 

till en ny arbetsgrupp. De upplevelser som speglade bilden av segregering har främst 

beskrivits i förhållande till kortare uppdrag eller till kundföretag med en rådande hierarkisk 

företagskultur. Deltagare 5 beskriver segregeringen på följande sätt: ”Jag menar just att man 

ser det lite som två läger, det är ganska ofrånkomligt faktiskt, just med vilka arbetsuppgifter 

man får och så vidare.” Ytterligare demonstration av detta kan visas genom följande citat:  

Du var, du var inte värd någonting om du kom från, så alla från bemanningen 

vid luncherna satt och åt ihop och alla från bemanning jobbade ihop för det var 

ingen som ville prata med en eller göra någonting (.) typ de vägrade i princip 

om du kom från bemanning liksom. (Deltagare 10).  

Utdragen visade på att de ordinarie anställda inte fann något intresse i att bekanta sig med de 

bemanningsanställda, vilket skapade en känsla av att vara mindre värd. Deltagarnas utsagor 

indikerade även på upplevelser av att inte vara delaktig eller accepterad av den ordinarie 

arbetsgruppen. Förutom kollegornas agerande visade det sig att agerande från kundföretagens 

chefer likaså kunde bidra till en uppdelning mellan arbetsgrupperna. Deltagare 3 beskriver det 

enligt följande: ”[...] alltså dom prioriterar sina anställda först [...] vår personal, sen kan vi 

kolla på er.” Vidare framhöll deltagare 7 ett tydligt exempel på när en kundföretagschef inte 

aktivt arbetade för att integrera bemanningsanställda i arbetsgruppen och därmed upplevde ett 

nonchalant bemötande från chefen: ”[...] framför allt när en chef vänder ryggen och inte ser (.) 

och så kommer någon anställd och ”tro inte att du ska komma hit och kunna vårat arbete 

bättre än någon annan”.” I tillägg upplevde deltagarna sig orättvist behandlade ute hos 

kundföretagen, då sämre arbetsuppgifter och arbetstider ofta tilldelades dem jämfört med den 

ordinarie personalen. Deltagare 8 uttrycker det som att ”då ställde man bemanningsanställda 

på, där ingen annan vill jobba.” Deltagare 9 ger ytterligare ett exempel på orättvisa:  

[...] man ser konsulter som en ett sätt att lasta över jobbiga arbetstider på och 

ser det som att dom kan ta allt jobb så, det jobbiga. Man kanske ser dom som 
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 lite lägre just för att dom är konsulter, inhyrda, inte ordinarie personal. 

Ordinarie personal har ju fått i sådana fall bättre arbetstider, dom har fått 

arbetstidsförkortning och sådana grejer, sånt som jag inte har möjlighet till att 

få [...].  

Sammanfattningsvis kunde segregering och orättvis behandling tillsammans leda till en känsla 

av utanförskap och vissa deltagare önskade en mer rättvis behandling från kundföretaget. 

Deltagare 3 uttrycker det på följande vis: ”[...] jag var där för att jobba bara. Men såklart 

skulle de kunna göra det likt för alla faktiskt.” En del av de bemanningsanställda uttryckte 

däremot vid kortare kunduppdrag en viss acceptans inför detta bemötande från kundföretaget 

då de insåg att det var ansträngande för ordinarie personal att ständigt lära känna nya 

medarbetare.   

Gemenskap 

Trots att en stor del av deltagarna hade upplevt utanförskap fanns det även mycket 

som indikerade på upplevelser av gemenskap på vissa kundföretag. Detta visade sig i form av 

stöd från ordinarie personal och kundföretagschefer samt en känsla av att vara integrerad och 

delaktig i arbetet. De deltagare som upplevde gemenskap beskrev ofta det i förhållande till 

kundföretag där det fanns en inkluderande och öppen företagskultur. Deltagare 3 beskriver sin 

upplevelse av att vara delaktig genom följande uttalande: ”[...] det känns som att de vill att 

man ska stanna och man är involverad även om man är bemanning. Dom vill att man är med 

och sånt. ”Deltagare 2 beskriver upplevelsen av gemenskap mellan ordinarie anställda och 

bemanningsanställda på kundföretaget enligt följande:  

[...] vi ser alla oss själva som kundföretagsanställda men det har funkat bra 

liksom det finns en bra kultur om upplärning [...] så det märks att dom jobbar 

mycket för att det ska vara en bra grupp också och det tycker jag att det är.   

En del av deltagarna antydde att känslan av gemenskap med de ordinarie anställda var ett 

resultat av längre kunduppdrag i och med att det möjliggjorde en mer kontinuerlig kontakt 
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 med de ordinarie anställda. Deltagare 8 beskriver detta som ”[...] jag har varit 

bemanningsanställd så pass länge så jag tror att det är annorlunda för att jag ses ju mer som en 

vanlig anställd av företaget.”  

Samarbete och stöd från kundföretagschefer och kollegor i det dagliga arbetet bidrog 

även det till en känsla av gemenskap. Deltagare 4 visar genom sitt uttalande på en god kontakt 

med sin chef på kundföretaget: ”Jag kan lita på honom att han alltid hjälper mig liksom och 

jag kan ringa eller smsa eller sådär när som helst och jag vet att det är ett säkert kort att höra 

av sig till.” Av citat från deltagare 2 illustreras kontakten och samarbetet med kollegor:  

[...] dom som jobbar i produktionen dag ut och dag in dom kan det som 

rinnande vatten och sen kommer man in i det här systemet och samtidigt som 

man blir väldigt väl upplärd så är det inga problem med samarbetet.   

Resultat i förhållande till tidigare forskning  

 

Detta avsnitt disponeras i enlighet med det ovan presenterade resultatet och med 

utgångspunkt i tidigare forskning förs resonemang i förhållande till respektive tema.  

Oförutsägbarhet  

 Oförutsägbarhet i förhållande till anställningen var det mest framträdande temat. De 

flesta av deltagarna i studien förklarade att de upplevde ständiga krav på att anpassa sig till 

nya kundföretag, arbetsgrupper och arbetstider. Dessutom uttryckte många en oro gällande att 

bli uppsagda då de inte upplevde sig ha någon anställningstrygghet hos kundföretaget. Denna 

oro belystes även av Låstad et al. (2016) som den främsta orsaken till upplevd stress hos 

bemanningsanställda. Detta kan möjligtvis förklara varför deltagarna i studien uppgav att de 

betraktade sin anställning som tillfällig. Resonemanget kan styrkas av Bellaagh och Isakssons 

(1999a) studie som visade att bemanningsanställda på grund av krav på anpassning och 

ekonomisk otrygghet inte såg långsiktigt på anställningen. Kraven på anpassning som de 

bemanningsanställda utsattes för väckte tankar gällande vilka eventuella konsekvenser detta 

får långsiktigt hos de som arbetar under dessa omständigheter. En okontrollerbar vardag har 
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 visat sig kunna innebära ett visst mått av påfrestning om en individ inte uppskattar frånvaro 

av rutiner och kontinuitet (Låstad et al., 2016; Olofsdotter, 2008).  

 I likhet med Keims et al. (2014) resultat, visade denna studie att de 

bemanningsanställda som hade längre kunduppdrag och en tillsvidareanställning hos 

bemanningsföretaget upplevde mer trygghet i sin anställning. Den ökade tryggheten 

motiverades med att de hade erhållit kunskap om sina arbetsuppgifter och en uppsägning 

skulle innebära mer arbete för kundföretaget att lära upp en ny person. Möjligtvis skulle 

längre kunduppdrag kunna betraktas som en lösning på problemet med att de 

bemanningsanställda upplever oförutsägbarhet i sin anställning. Å andra sidan kan det 

innebära att syftet från kundföretagets sida att använda sig av inhyrd personal i så fall fallerar. 

Med utgångspunkt i Atkinson och Meagers (1986) strategi för numerär flexibilitet, ska 

bemanningsanställda användas vid toppar i produktionen för att lösa ett tillfälligt behov. Ett 

långt uppdrag kan snarare indikera på att det finns ett kontinuerligt behov av arbetskraft. I 

dessa fall hade det troligtvis varit mer fördelaktigt för alla parter om de bemanningsanställda 

erbjudits en direktanställning av företaget.  

Maktlöshet  

 Av deltagarnas utsagor kunde en besvikelse utläsas gentemot sina chefer till följd av 

bristande stöd och påtryckning gällande att åta sig uppdrag. Flertalet deltagare uttryckte 

därför att de kände sig utnyttjade i denna situation eftersom de upplevde att agerandet från 

bemanningsföretagets sida endast var för egen vinning. En intressant aspekt är hur relationen 

mellan chefer och bemanningsanställda framställdes i deltagarnas berättelser. De 

bemanningsanställda kände att de egentligen inte var behövda utan som en av deltagarna 

uttryckte det, att relationen var ”fejk”. Enligt Andersson och Wadensjö (2004) är 

bemanningsföretagens affärsidé att hyra ut personal i syfte att skapa ekonomisk vinst. Det är 

därmed inte förvånansvärt att deltagarna uppger känslor av att vara utnyttjade då 

bemanningsanställda är grunden för att bemanningsföretag ska kunna bedriva sin verksamhet. 
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 Däremot kan det diskuteras vilka åtgärder chefer bör ta till för att uppnå 

bemanningsföretagens ekonomiska mål. Olofsdotters (2008) resultat visade att detta 

ekonomiska fokus i vissa fall resulterade i att chefer bortprioriterade personalansvaret. Detta 

går eventuellt att urskilja även i denna studie då några av deltagarna i sina utsagor beskrev 

bristande förtroende gällande stöd från cheferna. Att ges regelbundet stöd från chefer är en 

viktig förutsättning för att kunna prestera på högsta nivå (Bellaagh & Isaksson, 1999a; 

Bellaagh & Isaksson, 1999b). Med utgångspunkt i detta påstående skulle frånvaro av stöd från 

chefer kunna försämra bemanningsanställdas prestationer ute hos kunden, vilket indirekt kan 

riskera kundföretagets tillfredsställelse med den inhyrda personalen.  

Möjligheter  

En anställning i bemanningsbranschen möjliggjorde för individer att på kort tid skaffa 

sig både kompetens och kontaktnät som kunde fungera som en språngbräda till fast 

anställning (Walter, 2005). Dessa aspekter lyftes även som fördelar hos en del av studiens 

deltagare. De som hade denna uppfattning ansåg att en bemanningsanställning var det 

snabbaste och mest effektiva sättet att skaffa sig erfarenhet. Dessutom förklarade vissa 

deltagare att de genom sin anställning fått tillgång till arbeten de annars aldrig hade kunnat få 

på grund av höga kvalifikationskrav. Både ur de bemanningsanställdas perspektiv och ur 

marknadsföringssynpunkt för bemanningsföretaget kan detta antas vara positivt. Ur ett 

rättviseperspektiv kan det däremot diskuteras huruvida kraven bör skilja sig vid inhyrande av 

personal jämfört med vid en direktrekrytering. Framför allt då dessa individer kan komma att 

arbeta sida vid sida på företaget. Det kan dock vara förståeligt att kundföretag lägger större 

vikt på kvalifikationer vid en direktanställning ur det hänseendet att de, som Andersson och 

Wadensjö (2004) nämner, tillskrivs arbetsgivaransvaret.  

Vidare såg en del deltagare i studien anställningen som en möjlighet till 

självbestämmande genom att själv kunna anpassa arbetstider och som ett resultat beskrevs 

upplevelsen av anställningsförhållandet i en positiv ton. Resultatet går att förstå utefter 
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 Borgognis et al. (2016) studie, att en bemanningsanställning upplevdes positiv om de 

bemanningsanställda såg anställningsförhållandet flexibelt i förhållande till dem själva.  

Utanförskap  

 Studiens resultat visade på att segregering mellan den ordinarie arbetsgruppen och 

bemanningsanställda kunde förekomma vid kunduppdrag. I likhet med Etablerade och 

Outsider teorin (Norbert, 2010) uppgav deltagarna att den ordinarie personalen undvek dem. 

En möjlig orsak är det som lyfts i teorin, att nya grupper kan förstöra den ordinarie gruppens 

maktposition och utgöra hot mot rådande normer och värderingar. Ytterligare anledning till 

den ordinarie personalens undvikande kan antas vara att de inte ville investera tid i att lära 

känna bemanningsanställda som enbart kommer in och arbetar för kortare perioder. Detta var 

en aspekt som många av deltagarna uttryckte en förståelse av:  

[...] tänker man efter lite så förstår man nog vad dom har utsatts för varje dag och jag 

hade nog inte uppskattat att jag behöver lära upp en person varje vecka och sen efter 

en (.) och sen är den kvar en vecka och sen blir det (.) kommer det en ny person. Så 

jag förstår samtidig. Givetvis vill man bli mottagen med öppna armar när man 

kommer. (Deltagare 5).  

I likhet med tidigare forskning (Bellaagh & Isaksson, 1999a; Olofsdotter & 

Augustsson, 2008) visade även studiens resultat att de bemanningsanställda oftare upplevde 

utanförskap i förhållande till kortare uppdrag.  

Gemenskap 

 Sociala relationer tar tid att utveckla och därför har längre uppdrag visat sig bidra till 

ökad integrering på arbetsplatsen (Bellaagh & Isaksson, 1999a; Olofsdotter & Augustsson, 

2008). Det är därmed förståeligt att deltagarna i studien som hade längre uppdrag uppgav en 

känsla av att vara integrerad.  

Emotionellt stöd i form av uppskattning från både chefer och kollegor hade enligt 

Håkansson et al. (2013) en avgörande roll i hur de bemanningsanställda trivdes på en 
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 arbetsplats. Resultaten från vår studie visade att deltagarna som upplevde gemenskap hade 

emotionellt stöd på kundföretaget, det går därmed att anta att deltagarna trivdes på dessa 

arbetsplatser. Socialt stöd kan dessutom minska negativa konsekvenser som uppstår vid 

obalans mellan arbetskrav och kontroll i arbetet (Karasek & Theorell, 1990). Därav kan det 

förstås att socialt stöd är extra viktigt för de bemanningsanställda som upplever brist på 

kontroll i form av oförutsägbarhet, som presenterades i tidigare avsnitt. Ett dilemma som 

däremot har visat sig i Bellaagh och Isakssons (1999a) studie var att det blev mer påfrestande 

för bemanningsanställda som upplevde sig integrerade i arbetsgruppen att lämna sina 

uppdrag. Detta skulle kunna bli en konsekvens även för deltagarna i denna studie.  

Diskussion  

I denna studie undersöktes bemanningsanställdas upplevelser i relation till deras 

anställningsförhållande genom en kvalitativ intervjustudie, vilket genererade ett resultat som 

visade att deltagarna upplevde oförutsägbarhet, maktlöshet, möjligheter, utanförskap och 

gemenskap. En entydig bild av hur anställningsförhållandet upplevdes framgick inte av 

resultatet utan det visade på en variation av upplevelser mellan deltagarna. Därtill kunde en 

och samma deltagare besitta flera olika- och ibland även motstridiga upplevelser. 

Sammanfattningsvis tyder resultaten på att deltagarnas upplevelser varierade beroende på 

sociala relationer på arbetsplatsen och bemötande från chefer. Dessutom kan det antas att 

individuella faktorer påverkade upplevelsen av anställningsförhållandet. Detta kan illustreras 

genom ett uttalande av deltagare 3: ”[...] men det är också upp till person. Jag gillar 

bemanning, det är alltid något man kan lära sig.” Det går även med utgångspunkt i vår studie 

att dra slutsatsen att deltagarna upplevde att kunduppdragets längd påverkade upplevelsen.  

Studiens relevans för forskningsområdet samt dess begräsningar  

 Resultatet från denna kvalitativa intervjustudie bidrog med en inblick i deltagarnas 

upplevelser av deras anställningsförhållande. Resultatet stärkte tidigare forskning på området 

i de fall då vi identifierade liknande resultat i denna studie. Däremot måste resultatet betraktas 
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 med försiktighet då de endast baserades på tio deltagares utsagor. Detta eftersom en kvalitativ 

forskningsmetod förhindrade möjligheten att generalisera studiens resultat till en annan 

kontext (Bryman, 2008). Dessutom kunde vi se en trend i att deltagarna som upplevde 

anställningen flexibel i förhållande till dem själva var främst de som arbetade mindre antal 

timmar, vilket skulle kunna indikera på att sysselsättningsgrad påverkat deltagarnas 

upplevelser av anställningsförhållandet. Ett urval där alla deltagarna arbetade heltid hade 

eventuellt kunnat genererat ett annat resultat. Dessutom är det viktigt att betona att en 

kvalitativ forskningsdesign genererar resultat som till viss del är färgade av forskarens 

subjektivitet (Lyons, 2015). 

Praktiska implikationer  

Segregering och gemenskap var två av studiens huvudteman, där kortare uppdrag ofta 

var förknippat med upplevelser av segregering och längre uppdrag med gemenskap. Dessa 

resultat kunde även återfinnas i tidigare forskning (Bellaagh & Isaksson, 1999a; Olofsdotter, 

2008). En praktisk tillämpning av detta vore att bemanningsföretag och kundföretag 

överväger att utveckla gemensamma riktlinjer gällande bemötandet av bemanningsanställda 

för att motverka segregering vid kortare uppdrag. Många företag har dock övergått till att 

regelbundet hyra in personal som en del i sin bemanningsstrategi (Håkansson & Isidorsson, 

2016; Kantelius, 2010). Förutom tydligare riktlinjer skulle denna strategi kunna ses som 

ytterligare en lösning på segregeringsproblemet. Å andra sidan landar detta återigen i en 

diskussion huruvida inhyrning av personal ska användas som en långsiktig lösning. Det går 

även att förstå att deltagarna i studien önskade ett bättre och mer respektfullt bemötande från 

sina chefer. I syfte att förbättra relationen mellan chefer och bemanningsanställda borde en 

mer kontinuerlig kontakt eftersträvas dem emellan. Detta skulle även kunna bidra till en 

ömsesidig förståelse för varandras arbete.  
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 Förslag för vidare forskning  

Denna studie har belyst bemanningsanställdas upplevelser av deras 

anställningsförhållande, vilket genererade ytterligare intresse i att undersöka hur andra parter, 

exempelvis ordinarie anställda på kundföretag, upplever bemanningspersonal. Inhyrning av 

personal påverkar antagligen ordinarie anställda på ett eller annat sätt och en mer omfattande 

studie gällande detta skulle kunna bidra med en ökad förståelse för deras bemötande av 

bemanningsanställda. I vår studie framkom det att många av deltagarna upplevde bristande 

stöd från sina chefer och därmed uppkom en känsla av att vara utelämnad och klara sig själv 

på sina uppdrag. En annan aspekt som skulle kunna agera föremål för vidare forskning är 

därför hur cheferna ser på sitt ledarskap. Vidare skulle en kvantitativ studie som undersöker 

samband mellan de framkomna upplevelserna och individuella faktorer vara ett intressant 

forskningsområde. Dessutom vore det av intresse i vidare forskning att kombinera 

kvantitativa och kvalitativa metoder för att uppnå både bredd och djup i resultaten, vilket 

dessutom skulle generera ökad trovärdighet. Kvantitativa metoder skulle även vara 

fördelaktigt då dessa bidrar med ett generaliserbart resultat (Bryman, 2008). 
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 Bilaga 1 

Intervjuguide 

Inledande information: 

• Syftet med intervjun.   

• Ramar för intervjun (ungefärlig tid, antal frågor, områden som kommer behandlas).   

• Etiska aspekter (anonymitet, forskningsmaterialets användningsområde och resultatets 

publicering).    

• Att respondenten har rätt att avbryta intervjun eller inte svara på frågor.   

• Ge respondenten tillfälle att svara på frågor.   

• Fråga om man får kontakta efteråt för eventuella förtydliganden. 

Inledande frågor 

• Hur gammal är du? 

• Hur länge har du arbetat som bemanningsanställd? 

• Har du arbetat på flera olika kundföretag?   

- Hur upplevdes det? 

• Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

• Vad är din nuvarande befattning? 

• Vad består dina arbetsuppgifter av? 

• Hur många timmar arbetar du i genomsnitt på en vecka? 

• Vad tänkte du på först när du hörde om ämnet för intervjun?   

Huvudfrågor 

• Kan du beskriva hur det är att vara bemanningsanställd? 

• Vad upplever du är det bästa och det sämsta med ditt anställningsförhållande? 

• Hur ser dina anställningsvillkor ut i förhållande till dina uppdrag? 

-       Hur upplever du det? 

• Hur ser du på din framtid som bemanningsanställd? 
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 -       Vad gör att du ser på din framtid så? 

• Hur upplever du möjligheterna till balans mellan arbete och fritid? 

• Hur upplever du dina möjligheter att utvecklas? 

• Hur upplever du arbetsuppgifterna hos kundföretaget? 

-    Hur upplever du dina förutsättningar för att utföra dem? 

• Kan du beskriva din relation till dina chefer? 

-    Hur upplever du det?  

-    Kan du beskriva en situation/erfarenhet där du fått feedback från din chef? 

• Hur upplever du relationen till dina arbetskollegor? 

-    Varför upplever du det så? 

-     Hur är samarbetet er emellan? 

Avslutande frågor 

• Finns det något du vill tillägga gällande din upplevelse av ditt anställningsförhållande? 

 

 


	Abstract
	Inledning
	Bakgrund och tidigare forskning
	Bemanningsbranschen
	Bemanningsanställdas anställningsförhållande
	Syfte
	Metod
	Urval
	Datainsamling
	Analys
	Tabell 1
	Etiska hänsynstaganden
	Forskningskvalitet
	Resultat
	Oförutsägbarhet
	Möjligheter
	Utanförskap
	Gemenskap
	Oförutsägbarhet
	Maktlöshet
	Möjligheter
	Utanförskap
	Gemenskap
	Diskussion
	Förslag för vidare forskning
	Referenslista
	Intervjuguide
	Inledande information:
	Inledande frågor
	Huvudfrågor
	Avslutande frågor

