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FÖRORD 
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SAMMANFATTNING 

 

Flexibilitet har blivit allt viktigare på den svenska arbetsmarknaden vilket är något 

organisationer anpassat sig till. Detta har lett till att bemanningsbranschen har växt och att 

arbeta som uthyrd personal blir en allt vanligare arbetsform. Denna utveckling beror på att 

organisationer vill vara flexibla och anpassa sin arbetsstyrka efter rådande behov. Syftet med 

denna undersökning är att lyfta fram hur de anställda upplever sin anställning på ett 

bemanningsföretag. Genom att ha studerat tidigare forskning samt bilden som målats upp 

genom media angående bemanningsbranschen anser vi att det finns en problematik med 

denna sorts anställning. Vår förförståelse säger oss att det är viktigt att människor känner 

tillhörighet samt kan identifiera sig med den organisation som man jobbar för. Därför har vi 

undersökt om den uthyrda personalen kan känna tillhörighet samt identifierar sig med flera 

organisationer samtidigt då de inte arbetar hos sin arbetsgivare utan på ett kundföretaget.  

För att ta reda på hur de anställda i bemanningsbranschen upplever sin situation har vi talat 

med människor som är eller har varit anställda av ett bemanningsföretag. Kvalitativa 

intervjuer genomfördes med totalt 15 personer. Vår teoretiska referensram kretsar runt 

organisationsteorier som berör flexibilitet, tillhörighet, och identitet. Begreppen har satts i 

relation till hur människorna samt organisationerna påverkas av att vara en del av den 

trepartsrelation som vi uppmärksammat att bemanningsföretagen, kundföretagen samt den 

anställde ingår i. Empirin som består av intervjusvaren samt material från 

bemanningsföretagens hemsidor och aktuella tidningsartiklar har sedan analyserats 

tillsammans med teorin. Efter att ha studerat de anställdas arbetssituation har vi kommit fram 

till att faktorer som spelar in för huruvida våra respondenter kunde identifiera sig med en 

organisation eller inte är uppdragstiden, kontakten mellan parterna samt hur den sociala 

relationen fungerade. Vi hade både respondenter som ansåg sig stå mitt emellan två 

organisationer utan någon känsla av tillhörighet och de om menar att det är positivt att ha två 

organisationer att stödja sig på. Livssituation var också avgörande för trivseln då de 

respondenter som inte var i behov av fasta rutiner och tyckte om flexibiliteten som finns i 

branschen trivdes bättre än de respondenter som hade familj och behov av trygg inkomst och 

rutin i vardagen. 

Nyckelord: Organisationsidentitet, flexibilitet, tillhörighet, trepartrelationen och 

bemanningsbranschen 
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1. INLEDNING 

 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till hur bemanningsföretagen har växt på den 

svenska arbetsmarknaden. Först görs en redogörelse av varför flexibilitet har blivit allt mer 

betydelsefullt för organisationer samt vikten av att de anställda ska kunna känna 

tillhörighet och identifiera sig med sitt arbete. Vi belyser även bilden som 

bemanningsbranschen målar upp för att ifrågasätta hur väl den överensstämmer med hur 

de anställda upplever sin situation i branschen.  

 

1.1 Arbetsmarknadens utveckling 
 

Tänk dig ett flexibelt arbete med varierande arbetsuppgifter, där du får träffa många nya 

människor, se nya arbetsplatser och mötas av spännande utmaningar. Låter inte detta som ett 

drömjobb? Som snart nyexaminerade studenter på jakt efter drömjobbet är ett flexibelt arbete 

något som skulle attrahera oss, detta i hopp om att komma ifrån tråkiga rutiner och vardagar 

utan variation. 

Flexibilitet är ett begrepp som flitigt används i diskussioner kring arbetslivet och antas ge 

möjlighet att stärka organisationer samt ge arbetare större möjlighet att kombinera arbetsliv 

med fritid. Omgivningen har stor påverkan på organisationer, där organisationer kan ses som 

en spegling av det samhälle de befinner sig i. Kravet på flexibilitet har ökat på grund av olika 

omvärldsförhållanden (Palmer & Hardy, 2000), ett exempel vi observerat är att 

konjunkturförändringar påverkar att organisationer måste bli allt mer flexibla. Ett flertal 

forskare inom organisationsteori, bland annat Sandkull och Johansson (2000), belyser hur 

flexibilitet har förändrat vårt samhälle från det byråkratiska industrisamhället till ett mer 

flexibelt kunskapssamhälle.  

Det centraliserade styrningssättet har utvecklats till att bli mer decentraliserat och fokus ligger 

på att ta tillvara på den individuella kunskapen som människor i organisationer besitter. 

Huruvida flexibilitet i arbetslivet är positivt eller negativt finns det blandade åsikter om. Det 

som är positivt för den ena parten i en anställningsrelation kan vara negativt för den andra 

parten (Bauman, 2002). Det ökade kravet på flexibilitet har även lett till en större efterfrågan 

på flexibel arbetskraft vilket gjort att ”tillfälligt anställd” har blivit en vanligare arbetsform 
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(Bergström et al. 2007). Människor tenderar att arbeta kortare perioder på olika arbetsplatser 

till skillnad från tidigare då det inte var ovanligt att en person jobbar på samma arbetsplats 

under hela sitt liv (Grey, 2009). Vid korta anställningar fordras flexibilitet från den anställde 

då det förväntas att personen kan hantera snabba förändringar samt kan förhålla sig till 

organisationen och dess sociala kontext (Grönlund, 2004).   

1.2 Arbetets betydelse för identiteten 
 

Samtidigt som utvecklingen går mot flexibla lösningar där tillfälliga anställningar är vanligt 

upplever vi även att anställda ofta är emotionellt involverade i sitt arbete. En av orsakerna kan 

vara att gränserna mellan arbete och fritid tycks bli allt svagare och att man därför blir ”ett 

med sitt jobb”. Exempelvis skriver hemsidan alltforjobbet.se att det har blivit vanligare att 

anställda har möjligheten arbeta hemifrån, som ett resultat av organisationers flexibilitet. En 

människas yrke kan ses som en stor del av ens identitet och ett tydligt exempel på hur viktigt 

yrket är för människan är att vi vid nya möten ofta tar upp frågan ”Vad jobbar du med?” som 

ett centralt samtalsämne. 

 

Synen på involvering i arbetet har varierat genom olika epoker. Innan industrisamhället 

spelade yrket en viktig roll för ”vem man var” och också hur man blev behandlad. Sandkull 

och Johansson (2000) menar att under industrisamhället skedde en förändring och genom 

standardisering blev arbetet inte lika utmärkande och unikt för ens identitet som tidigare. I det 

moderna samhället kan en återgång urskiljas till hur det var innan industrisamhället då arbetet 

återigen har fått större inverkan på de anställdas identitet. Dock anser vi att det finns en 

skillnad till vad arbetare identifierar sig med, tidigare var kopplingen stark mellan identitet 

och ens yrke, numera är identifieringen starkare med sin organisation istället för sin 

yrkesgrupp. När anställda identifierar sig med sin organisation på ett personligt plan är de mer 

benägna att införliva de värderingar och normer och kulturella uttryck som organisationen har 

(Lovelock & Wirtz, 2007). 

 

En annan skillnad mellan att identifiera sig med sitt yrke och att identifiera sig med sin 

organisation är att det sistnämnda är ett kollektivt fenomen istället för ett personligt fenomen 

där de anställda tillsammans skapar en uppfattning och helhet. Genom att de anställda skapar 

ett gemensamt syfte får de en starkare känsla av tillhörighet till sin organisation. Detta kan 

liknas med Pate et al. (2009) definition av organisatorisk identitet där det är värderingar, 



  

 

8 

 

normer och attityder som präglar organisationens karaktär och har inverkan på människorna i 

organisationen. De anställda kan gemensamt förhålla sig till varandra och skapa mening med 

tillvaron. Enligt Wenger (1998) är den organisatoriska identiteten viktig för att de anställda 

ska känna intresse och engagemang för sitt arbete. Likaså menar Felfe et al. (2008) då de 

beskriver att medarbetare som i hög grad identifierar sig med sin organisation blir mer 

tillfredställda med sin arbetssituation vilket i sin tur kommer att främja organisationen. Denna 

identifiering gör att ledningen för en organisation kan välja att förmedla vissa önskade 

värderingar till de anställda för att skapa ett visst beteende. Hanterandet av de anställdas 

identifiering har blivit av stor vikt för organisationers framgång för att skapa helhet och 

motverka dysfunktionella och instabila organisationer (Hatch & Schultz, 2002). Begreppet 

organisationskultur är nära besläktad med organisatorisk identitet och skapar även det 

förutsättningar för att de anställda ska kunna relatera till varandra samt ha något att koppla sin 

egen identifiering till. Vi har valt att se organisationskultur som ett övergripande begrepp till 

organisationsidentitet, vi kommer därför lägga större vikt på organisatorisk identitet och berör 

endast organisationskultur ur ett brett perspektiv.  

 

1.2 Den svenska arbetsmarknaden 
 

På den svenska arbetsmarknaden har det blivit allt viktigare med flexibla organisationer och 

flexibel arbetskraft. Detta fenomen har fått extra uppmärksamhet på grund av den 

lågkonjunktur som drabbade världsekonomin år 2008 som innebar en större anpassning till 

omvärldsförhållandena (marknadskraften.com). Organisationer har anpassat sig till de 

rådande förhållandena och ett stort antal människor har varslats och många människor har 

tvingats söka nya jobb inom andra områden än de är vana vid. Fackförbundet metall skriver 

om hur nya regler infördes 2007 som innebar att arbetslösa inte får tacka nej till jobb även om 

detta innebär att det måste byta bransch (metall.se). Nu tycks den dåliga trenden ha vänt och 

sysselsättningen på arbetsmarknaden stiger sakta och jobben ökar mer eller mindre inom alla 

branscher (arbetsformedlingen.se). Framför allt ökar privata tjänstesektorn, bygg- och 

transportsektorn, medan industrin bara får en svag ökning. Att arbetslösheten kryper så sakta 

nedåt, trots att den ekonomiska utvecklingen är mycket stark, beror på befolkningstillväxt och 

konjunkturen i Europa och i USA som är med och påverkar. Arbetsförmedlingens 

prognoschef Tord Strannefors beskriver att vi har börjat marschen mot en lägre arbetslöshet 

som innebär att arbetslösheten minskar från 8,4 procent till 7,5 procent till och med 2012. 
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Trots att trenden med ökad arbetslösheten är bruten är år 2010 fortfarande cirka 370 000 

människor i behov av att anställas (ekonomifakta.se). För att hantera den rådande 

arbetslösheten och möta organisationers efterfrågan på flexibilitetsstrategier, har 

bemanningsbranschen ansett sig själva som en lösning på flexibilitetsbehovet 

(bemanningsforetagen.se). Detta kan vi se som de arbetslösa har ”tvingas” in i 

bemanningsbranschen.  Bemanningsbranschen ser sig själva skapa en dynamisk 

arbetsmarknad och utger sig att vara en trygg bransch. Dessa påstående väckte vårt intresse 

och fick oss att vilja forska vidare i ämnet. 

  

1.3 Bemanningsbranschen  

 

Bemanningsbranschen beskriver sig själva spela en viktig och naturligt funktion i det svenska 

samhället då de kan erbjuda det som svenska organisationer behöver i verksamheten; att vid 

behov snabbt och enkelt ha tillgång till kompetent arbetskraft (bemanningforetagen.se). De 

menar också att personaluthyrningen tillgodoser både organisationer och anställdas behov 

genom att matcha tillgång och efterfrågan på arbetskraft. Detta leder till att företag kan 

använda sig av rätt antal personer med rätt kompetens som är anpassat efter rådande krav. 

Företag behöver inte längre ha en fast personalstyrka att ta ansvar för vid exempelvis 

uppsägningstider och förhandlingar då allt fler individer arbete genom bemanningsföretag. År 

2010 är 1,3 % av alla anställda i Sverige sysselsatta genom ett bemanningsföretag 

(bemanningsforetagen.se). Många av bemanningsföretagen i Sverige är medlemmar i 

bemanningsföretagsförbundet. Syftet med förbundsorganisationen är enligt dem själva att 

göra arbetsgivare i landet tryggare och säkrare. Tanken är även att förändra och förbättra 

arbetsgivare som är medlem i förbundet erbjuds rådgivning, juridisk hjälp, utbildning och 

aktuell information (bemanningsforetagen.se).  

Artikeln ”Lågkonjunkturens påverkan på bemanningsföretag” skriven av Moberger och 

Liebermann och publicerad på svt:s hemsida (2009-06-21) beskriver hur 

bemanningsbranschen precis som resten av Sveriges arbetsmarknad har drabbats hårt av 

lågkonjunkturen. Flera av de största bemanningsföretagen har gjort sig av med tusentals 

anställda. Trots detta är bemanningsföretagen positiva inför framtiden och hoppas på en 

fördubbling på arbetsmarknaden nu när konjunkturer har börjat vända och nyanställningar har 

påbörjats. Henrik Bäckström (2010) som är bemanningsföretagens förbundsdirektör menar att 
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bemanningsföretag kommer ut på en högre nivå efter en lågkonjunktur än de var innan. 

Winbladh (2009) på Manpower hävdar att det är bemanningsföretagens flexibilitet som räddar 

uthyrningsbranschen när konjunkturen sviktar. Uthyrningen av personal ökar när företagen 

inte vågar anställa men ändå behöver medarbetare (manpower.se). 

1.4 Trepartsrelationen 
 

Som vi tidigare nämnt kan den ökade trenden om inhyrning av personal från 

bemanningsföretag ses som en lösning för att få flexibla personalstyrkor. Då är det 

kundföretagens positiva eller negativa uppfattning av personalinhyrning som är central. Om vi 

vänder på det så kan man prata om personaluthyrning, och uppgiften att matcha efterfrågan 

med kompetens. I den situationen har fokus flyttats från kundföretaget till 

bemanningsföretaget. Mitt emellan dessa två organisationer finns de anställda, med en 

verklighet som berör både personalinhyrning och personaluthyrning. Dessa tre olika 

komponenter skapar tillsammans en trepartsrelation.  Vi har valt att använda oss av 

Bergströms (2003) modell av bemanningsbranschens relation till övriga aktörer som tydligt 

beskriver den trepartsrelation som bemanningsbranschen ingår i.  

 
Figur 1: Trepartsrelationen relationer mellan 

bemanningsföretaget och kundföretagens chefer 

och anställda. (Omarbetad efter Bergström 

2003:9). 
 

 

 

 

  

 

 

Intermediary beskrivs av Bergström (2003) att vara en förmedlare på arbetsmarknaden som 

gör en matchning mellan utbud och efterfrågan till både individer och ”user”. Denna 

förmedlare bemanningsföretagen kan något hårddraget ses som en förmedlare mellan 

bemanningsföretagens anställda, och kundföretag. Deras jobb är att matcha tillgång och 

efterfrågan på arbetskraft så de både tillgodoser de anställdas och kundföretagets behov. De 

fungerar som länk mellan den uthyrde och kundföretaget och att underhålla samarbetet mellan 

dessa tre parter (Bergström, 2003). Denna arbetsform beskrivs av bemanningsföretagen som 

en framtida arbetsmarknad, som präglas av både trygghet, variation och möjligheter. Det 

påstås dessutom att de finns stora möjligheter till kompetensutveckling samt vidsträckta 
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erfarenheter inom olika arbetsområden. Bergström (2003) menar att det som är utmärkande 

för att arbeta inom ett bemanningsföretag är att den anställda inte har sina arbetsuppgifter hos 

sin arbetsgivare, utan att arbetsuppgifterna utförs, leds och öververkas och bestäms av 

kundföretaget. Eftersom bemanningsföretagen har olika kundföretag vid olika tidpunkter blir 

den uthyrda personalen tvungen att arbeta inom olika organisationer och branscher. 

Uppdragen kan vara av varierande längd, allt från dagar till år, där anställningsformen är 

bemanningsföretagsanställd.  Detta beror på att kundföretagens behov är varierande, ibland 

kan behovet vara kortsiktiga medan det i andra fall kan vara mer långsiktigt. Dessa villkor 

kräver att de anställda besitter egenskaper som gör att de kan möta varierande 

arbetsförhållanden med rätt inställning. Vi uppfattar att den uthyrda personalen bör fungera 

som kameleonter som kan smälta in i olika miljöer. På bemanningsföretegens förbundssida 

beskrivs arbetets innebörd följande; 

 

“Det finns många anledningar att välja att arbeta på ett bemanningsföretag. Du får till 

exempel tillgång till mycket variation och nätverksmöjligheter, och din kontakt med olika 

arbetsplatser ger dig ett mycket konkurrenskraftigt CV.” (bemanningsforetagen se) 

 

Citatet beskriver och tydliggör den positiva sidan av att vara anställda inom 

bemanningsbranschen då det innebär ett omväxlade yrke som finns tillgängligt för alla 

målgrupper allt från studenter till seniorer. Bemanningsföretagen menar också att varierande 

arbeten ger olika erfarenheter som är positivt att uppmärksamma på Cv:t och att de anställda i 

stort sätt kan forma sin egen karriär. Bemanningsbranschen beskriver sig själv med moderna 

och positiva ledord som syftar till både trygghet, frihet och nya utmaningar. 

Bemanningsföretagen beskriver sin verksamhet med rörlighet som motverkar yrkesinlåsning 

och arbetsplatslåsning. De anställda får genom erfarenhet av olika branscher möjlighet till 

stort ett nätverk och en framgångsrik karriär (bemanningsforetagen.se). 

 

1.5 Motbild 
 

Det finns dock en motbild som ”talar” emot den bild av bemanningsbranschen som vi precis 

beskrivit. Med andra ord verkar det finnas ”två sidor av samma mynt”. Bemanningsbranschen 

kritiseras av flera av Sveriges fackföreningar exempelvis Metall, Handels, och Unionen. 

Christer Persson som är chef för Metall berättar i artikeln ”Inhyrd personal stridsfråga för 
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facket” i Dagens Nyheter (2010-01-13) att organisationer inte endast hyr in arbetskraft från 

bemanningsföretag för kortsiktiga behov utan också som permanenta lösningar. Det har även 

funnits fall där företag har varslat sina anställda för att sedan hyra in samma personal genom 

bemanningsföretag. Med inhyrd personal på långsiktig basis kan företag pressa ner lönerna, 

samt kringgå LAS (lagen om anställningsskydd) som ska skydda arbetstagare vid uppsägning 

och avskedanden. På så sätt behöver inte företagen ha en fast personalstyrka och anställda kan 

sägas upp omedelbart om företaget önskar. Persson (2010) på Metall ser problem i att den 

uthyrda personalen inte har inflytande på arbetsplatsen och inte kan påverka sin 

arbetssituation. Åberg som är förbundsekonom på Unionen berättar vidare i artikeln i Dagens 

Nyheter (2010-01-13) att hon anser att anställda inom bemanningsbranschen har sämre villkor 

än ordinarie anställda.  

 

Tillsammans vill fackförbunden lösa problemen så att deras fackmedlemmar kan skyddas och 

undvika att bli kränkta. Arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen svarar på 

fackförbundens kritik men tar avstånd från påståendet att de kringgår LAS. “Om en 

kundföretagare med berått mod väljer att göra sig av med personal för att hyra in, ska vi inte 

ge oss in i det. Vi har diskuterat i styrelsen att man inte gör så”, säger Henrik Bäckström, 

förbundsdirektör på Bemanningsföretagen (Lo Tidning, 2009-06-26, “Inhyrning – en fråga för 

avtalsrörelsen”). 

 

Gunilla Olofsdotter är en forskare i sociologi som i sin avhandling (2008) har studerat och 

visat på att det finns en problematik i att vara anställd för ett bemanningsföretag. Som uthyrd 

personal på ett kundföretag finns känslan av att vara en främling och svårigheter att känna 

tillhörighet.  Ola Bergström, forskare i företagsekonomi, ser också en problematik i denna typ 

av anställning. Han menar i sin avhandling (2007) att integrationen mellan kundföretaget, 

ordinarie personal och den inhyrda personalen blir försvårad då den inhyrde personalen kan 

ha problem att komma in gruppen. De riskerar att bli behandlade som andra klassens anställda 

och har svårt att följa organisationens normer och värderingar. Garsten (1999) beskriver 

uthyrd personal som följande; uthyrd personal betraktas som främlingar, stående på tröskeln 

mellan organisationer utan en tydlig känsla av tillhörighet. 

1.6 Problemdiskussion 
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Enligt branschsidan bemanningsforetagen.se är bemanningsbranschen en yrkesgren som 

ständigt växer. Fler och fler blir anställda genom ett bemanningsföretag. Samtidigt som 

branschen växer ökar även kritiken mot den. Nyhetskanalen.se (2010) skriver att kritiken mot 

företagen ofta handlar om hur de behandlar sina anställda. Alvesson och Björkman (1992) 

beskriver att den viktigaste byggstenen för en lyckad organisation är att de anställda ska 

känna en gemensam tillgivenhet till sitt företag. Marchington et al. (2005) menar att när 

organisationer blir så pass komplexa att de har två olika verksamheter inblandade, som i vårt 

exempel med bemanningsföretag, blir det svårt att dra gränsen var organisationer börjar och 

slutar. De anställda i sådana organisationer känner ingen tillhörighet och kan inte heller 

identifiera sig med organisationerna eftersom de inte har någon uppfattning om vilken av 

organisationerna de tillhör. Det uppstår en situation där anställda kan möta två eller flera 

organisatoriska identiteter i sitt arbete vilket leder till att det kan skapas en konkurrens mellan 

dessa (Marchington et al. 2005). 

 

Vi anser att bemanningsbranschen är ett aktuellt ämne som ofta tas upp i media, där 

exempelvis bemanningsbranschen ofta kritiseras av olika fackföreningar. Trepartsrelation 

mellan bemanningsföretag, anställda och kundföretag verkar för oss vara komplex vilket vi 

bland annat tror beror på att det är en relativ ny organisationsstruktur. I vår studie avser vi att 

ha fokus på den anställdas perspektiv, för att undersöka hur deras roll påverkas av denna 

triangulära struktur. Genom att läsa på bemanningsföretagens olika hemsidor, som 

exempelvis manpower.se och adecco.se har vi fått deras bild av bemanningsbranschen. Denna 

bild skiljer sig från det som presenteras i tidigare forskning av bland annat Olofsdotter (2008) 

och Bergström (2007), som handlar om bemanningsbranschens problematiska sidor. Vårt 

intresse har väckts och vi vill forska vidare i hur de anställda upplever sin situation i den 

omdebatterade branschen.  

 

 

 

 

 

1.6.1 Problemformuleringar 
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 Hur kan organisatorisk identitet, flexibilitet och tillhörighet förstås i den 

triangulära strukturen med bemanningsföretag, kundföretag och den anställde? 

 

 Vilka problem kan uppstå när en person ska identifiera sig med mer än en 

organisation? 

 

1.6.2 Syfte 

 

Syftet med denna undersökning är att lyfta fram hur de anställda upplever sin anställning på 

ett bemanningsföretag. Vi vill ta reda på hur den uthyrda personalen kan känna tillhörighet 

samt identifierar sig med flera organisationer samtidigt då de inte arbetar hos sin arbetsgivare 

utan på ett kundföretaget. Vi anser att problematiken inom bemanningsbranschen bör belysas 

i hopp om att den i framtiden ska förbättras för de anställda. 

  



  

 

15 

 

2. METOD 

 

I detta kapitel redogör vi vår metod, alltså det tillvägagångssätt vi använt oss av för att 

besvara våra frågeställningar och vårt syfte. Vi redovisar bakgrunden till varför vi valt att 

studera de anställda i bemanningsbranschen samt hur vår förförståelse kan påverka 

resultatet. Vi redogör för vårt val av en abduktiv- och kvalitativ ansats och även 

bakgrunden till varför vi valt att samla in vår primärdata genom kvalitativa intervjuer och 

fokusgrupper. Vår studie är uppbyggd enligt en tvärsnittsdesign. Vårt val av att ha en 

tolkande ansats beskrivs hur vi har gått tillväga när vi har tolkat insamlad data. 

 

Vårt intresse för personaluthyrning grundar sig i att vi har uppmärksammat en del intressanta 

aspekter gällande människan i organisationen. Organisationsteori belyser ofta hur en 

organisation ska bli så effektiv och lönsam som möjligt vilket medför att människan kan 

komma i kläm. Teorierna handlar många gånger om ”hårda” värden som exempelvis 

hierarkier eller byråkratisk styrning och ”hur saker och ting ska styras på bästa sätt” (Grey, 

2009). Vårt intresse berör de ”mjukare” delarna inom organisationsteori, om människan och 

dess sociala faktorer som exempelvis tillhörighet och organisationsidentitet. För att få vidare 

inblick i detta ämne utöver vår förförståelse har vi valt att basera vår uppsats på forskning 

kring organisationsteori som berör identitet, tillhörighet samt flexibilitet. Vi har exempelvis 

använt oss av Alvessons och Björkman (1992) teorier kring organisationsidentitet och Allen 

och Meyers (1997) teorier kring ”Organisational commitment”. Vi har även valt att använda 

bland annat Bergströms et al. (2007)  teorier som behandlar den triangulära strukturen som 

ger oss en djupare förståelse för den trepartrelation som bemanningsbranschen ingår i.  

 

2.1 Förförståelse  
 

Förförståelse syftar till de kunskaper som forskaren tidigare har om det ämne som ska 

studeras (Alvesson och Sköldberg, 1994). Det är även något som oftast är nödvändigt för att 

forskaren ska förstå det som undersöks. Förförståelsen kan vara antingen medveten eller 

omedveten och förkunskaperna påverkar hur den insamlade informationen tolkas. Detta gör 

för oss att det är näst intill omöjligt att tolka en text, ett samtal eller en handling på ett helt 

förutsättningslöst sätt. Vi har alla personliga referensramar som påverkar hur vi uppfattar den 

information som ges till oss. Det är vår förförståelse och tolkningar utav vår empiri och teori 
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som kommer att utmynna i en berättelse. Alvesson och Sköldberg (1994) belyser vikten av att 

forskaren själv är medveten om sina förkunskaper, referensramar och förutfattade meningar 

för att förförståelsen inte ska leda till att felaktiga slutsatser. I vårt fall ser vi det som positivt 

att ingen av oss jobbat inom bemanningsbranschen vilket vi ser att göra att vi  fram till en mer 

nyanserad bild än om vi själva hade starka kopplingar och åsikter om branschen. Dock har vi 

insett under arbetets gång att vi har en del förutfattade meningar vilket vi tror gjorde att vi 

både medvetet och säkert till viss del omedvetet letat efter en viss typ av information.  

 

När vi genomförde våra intervjuer undvek vi att ställa allt för många direkta frågor och lät 

intervjupersonerna prata fritt om de ämnen vi vill beröra. Det var därför passande att jobba 

med fokusgrupper där den öppna diskussionen bland respondenterna var primär. Det gjorde 

också att vi kunde undvika att lägga oss i diskussionen som säkert skulle spegla våra 

förutfattade meningar. Enligt Jacobsen (2007) är det bra att undvika att i förväg samla 

ingående information om de personerna som ska intervjuas vilket gör det lättare för forskaren 

att på ett mer förutsättningslöst sätt låta informationen spegla verkligheten. Vi valde att endast 

ta reda på intervjupersonernas nuvarande relation till bemanningsföretaget samt vilket företag 

de arbetar eller har arbetat för. 

 

2.2 Abdukiv metod 
 

Sörensen och Olsson (2007) beskriver tre olika perspektiv en forskning kan utgå ifrån. 

Perspektiven anger olika linjer för en författare att ansluta sig till för att nå kunskap. Den 

första är den deduktiva forskningsansatsen som innebär att författaren utgår från en teori och 

sedan sätter teorin i förhållande till verkligenheten. Detta sätt har dock kritiserats för att vara 

allt för självuppfyllande då forskare ofta finner det de letar efter (Jacobsen 2007). Den andra 

ansatsen som Sörensen och Olsson (2007) tar upp är den induktiva forskningsansatsen. Då 

grundar sig forskningsarbetet på att författarna observerar verkligheter och i ett senare skede 

tillämpar det på en teori. Jacobsen (2007) har kritiserat denna strategi för att vara naiv då det 

är omöjligt att någon kan gå ut i verkligheten med helt öppet sinne. Sörensens och Olssons 

(2007) tredje linje är den adbuktiva metoden och det är den vi har valt att förhålla oss till och 

denna kan förklaras som en medelväg mellan dessa två. Den innebär att forskare växlar 

mellan både teori och empiri som sin utgångspunkt. Genom att beakta vår förförståelse, göra 

en fördjupning i teori som berör vårt ämne samt att samla nya infallsvinklar med empiriska 
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undersökningar får vi en ökad förståelse för ämnet.  Det är alltså växelspelet mellan teori och 

empiri som karaktäriserar den abduktiva forskningsmetoden menar Sörensen och Olsson 

(2007) och det är växelspelet vi har gått efter i vår uppsats. Under arbetets gång har vi kunnat 

söka vetenskapliga artiklar genom databaser och hitta relevanta böcker på biblioteket vilket 

ger oss möjligheten kontinuerligt förbättra vår teoretiska referensram och göra vår studie mer 

trovärdig.  

 

Den abduktiva forskningsansatsen anser vi som mest lämpad för vår studie då vi anser att den 

ger vår studie ökad trovärdighet då vi både har förförståelse och kunskap om olika teorier. 

Vår teoretiska referensram innefattar som tidigare nämnt bland annat teorier inom 

organisationsidentitet, flexibilitet, och tillhörighet. Den empiriska delen har samlas in från 

kvalitativa intervjuer, fokusgrupper samt information från relevanta internetsidor och 

rapporter. Jacobsen (2007) beskriver den abduktiva ansatsen att ha en mer eller mindre öppen 

ansats. Det handlar om de gränser som forskarna medvetet sätter för de data som samlas in 

innan undersökningen inleds. Det abduktiva förhållningssättet har kritiserats att vara 

begränsande då det finns en risk att vi som uppsatsskrivare inte blir tillräckligt öppna för nya 

infallsvinklar. Den teoretiska referensramen som vi anskaffat kan således inverka på den 

empiriska undersökningen i negativ mening då vi inte är helt ”öppna” för ny information. 

Eftersom vi har varit medvetna om problematiken kring den abduktiva metoden har detta ökat 

vår potential att öppet förhålla oss till respondenternas beskrivningar istället för beakta den 

teori vi läst.  

 

Som tidigare nämnt såg vi möjligheten att kunna gå tillbaka under arbetets gång och förbättra 

vår teoretiska referensram. Detta har vi gjort exempelvis genom att under arbetets gång ansåg 

det intressant att titta på teorier som berörde de ”gränslösa organisationernas” framväxt samt 

teori som var psykologirelaterade. Detta för att vi ville få bättre kunskap dels om 

organisationernas utveckling samt hur människan påverkas psykologiskt.  

 

 

 

2.3 Kvalitativ ansats 
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Sociala företeelser som organisationsidentitet och tillhörighet är begrepp som är svåra att 

förstå eftersom det är subjektiva begrepp. Därför anser vi att det i vår studie har varit mest 

relevant att använda den kvalitativa forskningsmetoden då den kan hjälpt oss att få en 

fördjupad förståelse och kunskap om vårt ämne vilket våra frågeställningar och syfte kräver. 

Vi har därmed valt bort den forskningsmetod som kallas för kvantitativa ansatsen då den 

syftar mer till “hård kunskap” som exempelvis statistik genom enkäter i stor skala. Vi ville ha 

mer genomgripande svar än vad exempelvis enkäter ger och därför är kvalitativa intervjuer ett 

bättre tillvägagångssätt. Merriam (2009) menar att med en kvalitativ metod är frågor som 

“varför” och “hur” centrala frågeställningar, vilket avser att ge förståelse för en annan 

individs upplevelser och erfarenheter. En kvantitativ studie beskriver istället “hur många” 

eller “hur mycket”, vilket skulle medfört att djupare förståelse för ämnet hade uteblivit. 

Jacobsen (2007) menar dock att kvalitativa- och kvantitativa ansatser inte skiljer sig 

principiellt från varandra, utan att det är olika synsätt på att samla empiri på. De konkurrerar 

inte mot varandra utan kan även ha ett komplementärt förhållande. Vi har dock gjort ett val 

om vilken ansats som vi arbetar med i syfte att få bäst tillämpning till vårt ämne. Det ena 

sättet är inte bättre än det andra utan de är enbart mer lämpade i olika situationer. Det är också 

så att både kvalitativ och kvantitativ data kan samlas i samma undersökning. Den kvalitativa 

studien genomföras med exempelvis forskningsinstrument som fokusgrupper, individuella 

intervjuer, observationer och analyser, och det är utifrån detta vi valt ut fokusgrupper och 

individuella intervjuer för att få kunskap om den uthyrda personalens erfarenheter kring 

bemanningsbranschen.  

 

En forskningsproblematik som kan uppstå i samband med kvalitativa metoder är att det sker 

generaliseringar och att studien då blir mindre representativ. I jämförelse med kvantitativa 

studier har den kvalitativa studien ett fåtal respondenter som gör att studien istället får ett djup 

och ett resultat som är svårt att tillämpa till allmänt syfte (Merriam, 2009). Vid insamlingen 

av sekundärdata har vi använt oss av flertal källor, så som dagstidningar, branschtidskrifter 

och avhandlingar i syfte att se fler perspektiv och samla olika åsikter. Med det har vi att 

skapat ytterligare ett djup till vår kvalitativa studie, då olika röster har ökat vår förståelse för 

komplexiteten kring bemanningsföretag. Genom att vi har varit medvetna om detta har vi 

beaktat vår ofrånkomliga subjektivitet avser har det skapat mer trovärdighet i vårt 

forskningsarbete. Eftersom vi inte eftersträvar generaliserbara och kvantitativa resultat anser 

vi att den kvalitativa metoden är den mest relevanta metoden i strävan att få svar på vår 

frågeställning.  
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2.3.1 Tolkande ansats 

Det finns två huvudfält inom vetenskapsteorin vilka är hermeneutiken och positivismen. 

Hermeneutiken har vi valt att benämna som tolkande ansats. Det som skiljer den tolkande 

ansatsen och positivismens förhållningssätt åt är att det inom positivismen handlar om att 

finna så säkra resultat som möjligt och att det inom tolkningen handlar om att skapa 

förståelse. Den tolkande ansatsen syftar inte till att finna absoluta sanningar, utan att forskaren 

ska vara mer “öppet sinne” inför den verklighet som ska efterforskas.  Det handlar om att vi 

rör oss inom den så kallade ”hermeneutiska cirkeln” vilket innebär att erfarenhet och 

förförståelse påverkar varandra i ett ständigt kretslopp (Alvesson & Sköldberg, 1994). Vårt 

syfte är explorativt vilket innebär att vi har undersökt något som vi inte har mycket 

förkunskaper om. Detta innebär att det krävs en metod som får fram nyanserad data som ger 

oss en tydlig inblick i ämnet. Det handlar om att vi har tolkat våra intervjupersoners 

berättelser och tankar om deras tillvaro på ett bemanningsföretag och att vi har varit öppna för 

vad de som blir intervjuade vill berätta inte bara fokusera på våra frågor. Det är viktigt att vi 

är medvetna om att det är beskrivningar som vi ska tolka och analysera och att vi tillsammans 

med respondenterna skapar en berättelse. 

 

Bryman och Bell (2005) anmärker på objektiviteten i kvalitativ forskning och menar att de 

tolkningar som görs är subjektiva vilket leder till att forskningen blir påverkad av forskarens 

identitet, värderingar och tankesätt. Kjörup (1999) menar att ”en beskrivning kommer alltid 

att vara selektiv och kommer alltid att innehålla element av värderande och känslomässig 

karaktär” (Kjörup, 1999). På så sätt byggs den kvalitativa forskningen på forskarens egna 

intressen, vilket kan leda till att det sker en förenkling där vissa delar av informationen sållas 

bort av forskaren (Denscombe, 2009). Dock finns det metodforskare som exempelvis Patel 

och Davidson (2003) som anser att subjektivitet inte är något negativt, utan något nödvändigt 

vid kvalitativ forskning. Vi delar Patel och Davidssons (2003) tankar och anser att vår studie 

behöver en subjektivitet då vi bland annat samlar in individers personliga åsikter.  Kvale och 

Brinkmann (1997) är andra metodforskare som menar att tesen om den kvalitativa 

forskningsansatsens subjektivitet är en feltolkning av verkligheten. De menar att objektivitet 

är i praktiken omöjligt att uppnå samt att objektivitet i sig är ett subjektivt begrepp. Vi har i 

vår uppsats försökt att i bästa mån minska vår subjektivitet genom att ställa öppna frågor 

under våra intervjuer. Med öppna frågor syftar vi till frågeställningar som ”hur upplever du?” 

och ”hur tänker du?”. På så sätt har vi fått bra inblick i deras tankar och synvinklar. Vi hade 

som avsikt att undkomma en ”intervjuareffekt” som innebär att intervjuaren påverkar 
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respondentens svar. Att uppnå fullständig objektivitet anser vi vara omöjligt eftersom vi inte 

kan isolera oss från våra värderingar och tolkar informationen vi fått in.  Det var dock viktigt 

att vi var lyhörda och öppna när vi samlade in vår empiri och teori. Vi har exempelvis både 

arbetat med fokusgrupper och individuella intervjuer för att ha ett större utbud att tolka. Under 

fokusgrupperna gav vi våra intervjupersoner ämnen att diskutera vilket har medfört att de på 

ett avslappnat sätt har berättat om sina åsikter. Genom deras berättelser och våra tolkningar av 

insamlad data har vi sett samband som gjort att vi kunnat uppnå vårt syfte.   

 

Som vi tidigare påpekat är det genom respondenternas berättelser och framställningar som vi 

samlat kunskap och fått förståelse för bemanningsbranschen. Vår tolkning om den uthyrda 

personalens känsla av tillhörighet och identifiering bör dock ske med en medvetenhet om 

omgivningens inverkan på individen. Därav har respondenternas berättelser tolkas utifrån dess 

sammanhang, det vill säga den situation respondenterna befinner sig. Vår teori och empiri 

som vi samlat in ska studeras ur ett helhetsperspektiv och det går inte omedelbart att relatera 

till en objektiv verklighet utan vi ska försöka skapa en enhetlig bild. 

 

Vi har även tolkat den teori som vi använt då vi har använt stora begrepp som organisatorisk 

identitet, tillhörighet och flexibilitet. Vi har valt att relatera olika begrepp till varandra som 

exempelvis organisational commitment och organisatorisk identitet för att särskilja dem åt för 

att kunna sätta dem i perspektiv till hur människan i organisationer påverkas av dem. För att 

hitta samband med respondenternas svar och vår teori har vi tolkat den information vi fått in. 

Vi har exempelvis ställt oväntade följdfrågor under våra intervjutillfällen för att få en klarare 

bild om hur väl teorierna stämmer överens med hur teorierna beskriver att de anställda 

”borde” känna.  

2.4 Tvärsnittdesign 
 

Bryman och Bell (2005) beskriver bland annat två metoder; fallstudie och tvärsnittsdesign. Vi 

utgick från dessa två och gjorde bedömningen att tvärsnittdesign var mest lämplig för vår 

uppsats. Tvärsnittdesign innebär enligt Bryman och Bell (2005) att undersökning innefattar 

datainsamling från fler än ett fall vilket stämmer överens med vår studie. Vår 

problemformulering kräver att vi når fram till våra respondenter på en individuell nivå för att 

få så ingående information som möjligt. Tvärsnittsdesign likställs av vissa forskare med 

surveys men Bryman och Bell (2005) argumenterar för att det är två skilda metoder. Surveys 
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innebär att forskarna samlar in data genom strukturerade intervjuer och enkäter men en 

tvärsnittsdesign kan även innehålla datainsamling från offentlig statistik, formade 

observationer och dagböcker vilket passade oss bättre.  

 

Vi väljer att utgå från en kvalitativ forskningsmetod inom tvärsnittdesign då vi vill kunna 

tolka och analysera svaren från individerna vi intervjuat. Vi har valt bort fallstudier då vi 

anser den opassande för vår studie då vi har granskat mer en ett enda fall. Att bara studera ett 

fall skulle göra det svårt att ge en bild av hur anställda på ett enda bemanningsföretag 

uppfattar identitet och tillhörighet. Vi har därför strävat efter att våra respondenter ska komma 

från fler än ett företag, detta för att få en bredare bild utav åsikter och synvinklar bland 

anställda i bemanningsbranschen. Vi ville komma åt människorna i organisationen och ha 

personliga intervjuer. Därför valde vi även bort enkäter som annars kan vara en del i 

tvärsnittdesign. Vi anser att mer personlig kontakt med individerna som jobbar för 

bemanningsföretag ger oss mer användbar data då det blir personligare svar vid en intervju 

eller en diskussion. Vi har intervjuat personer både i grupp samt haft individuella intervjuat 

med personer som arbetar för olika bemanningsföretag. Att både använda oss utav kvalitativa 

intervjuer och kvalitativa fokusgrupper ansåg vi vara ett bra sätt för oss att få in empiri. Under 

intervjun med flera personer skapades en diskussion och ett öppet samtal där vi som höll i 

intervjun får möjlighet att se hur de resonerar med varandra och även fick tillfälle att 

observera hur personerna agerade under intervjun. Under individuella intervjuer kan 

respondenten inte bli ifrågasatt av över sina tankar och synvinklar.  

2.5 Datainsamlingsmetoder 

2.5.1 Kvalitativa intervjuer 

Vår primära empiriska informationskälla kommer från personer som är anställda eller har 

någon gång varit anställda inom bemanningsbranschen som uthyrd personal. För att få så 

personliga och detaljrika svar som möjligt har vi utfört kvalitativa intervjuer. En kvalitativ 

intervju innebär enligt Merriam (1998) att intervjuns fokus ligger på respondentens tankar och 

åsikter och utgår från intervjuobjektets perspektiv. Det är just respondentens tankar och 

åsikter om sin anställning genom ett bemanningsföretag som vi vill komma åt, då det krävs 

djupgående information för att vi ska kunna besvara våra frågställningar. Enligt Kylén (2008) 

kan djupintervjuer användas för att komma bakom det yttre skalet vilket är det vi hade som 

önskan. 
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Merriam (1998) beskiver tre olika typer av intervjuer; en standardiserad intervju med hög 

struktur, en ostrukturerad och till sist en semistrukturerad upplagd intervju. Dessa typer av 

intervjuer är det vanligaste tillvägagångssättet inom kvalitativforskningsmetod. I en 

standardiserad intervju med hög struktur är frågorna under intervjutillfälligt förutbestämda 

och även ordningsföljen är planerad. Problem som kan förekomma i denna typ av intervju är 

att inte ges något utrymme för respondentens egna perspektiv och förståelse om intervjuämnet 

(Merriam, 1998). Det är det som skiljer den strukturerade intervjun mot den ostrukturerade 

intervjun är att konversationen mellan de som intervjuar och respondenten är mer flexibel och 

öppen för att ta låta oförutsägbara ämnen komma upp. Enligt Bryman och Bell (2005) kan den 

ostrukturerade typen likna ett helt vanligt samtal. Denna form är användbar när forskaren inte 

vet mycket om ämnet och vill skapa en öppen diskussion för att få veta mer om ämnet. Det 

krävs dock att intervjuaren är fokuserad så att inte intervjun blir spretande och tappar fokus. 

Under våra intervjuer har vi pendlat mellan dessa två då vi ville att intervjun skulle ha en del 

förutbestämda frågor men att vi även var beredda på en öppen diskussion och oförutsagda 

följdfrågor. Detta tillvägagångssätt kan liknas med det som Merriam (2009) kallade för 

semistrukturerad intervju. Frågorna vid denna typ av intervju ställs med en flexibilitet och de 

förutbestämda intervjufrågorna fungerar mer som en guide genom intervjun. Vi önskade att 

respondenterna skulle berätta deras syn på bemanningsbranschen och inte känna att de 

behövde besvara just de frågor som vi ställde. Vi ansåg dock att vi behövde en intervjumall 

för att det skulle underlätta när vi efterhand skulle jämföra de olika intervjuerna med 

varandra. För att underlätta för respondenterna valde vi att utföra intervjuerna i en välbekant 

och närliggande miljö. Vi undvek att vara formella när vi förde samtalet framåt för att få ett så 

naturligt samtal som möjligt.  

 

Våra intervjuer var baserade på olika teman som vi ansåg var relevanta till våra 

problemformuleringar. Ämnena rörde till största del tillhörighet, flexibilitet och identitet. Vi 

ville dock ha några specifika frågor besvarade och det menar Merriam (2008) kan uppnås vid 

användning av en semistrukturerad intervju. Frågorna ska inte kännas instängda utan 

respondenterna ska känna sig välkomna med tankar och synvinklar. Vi upplevde att 

respondenterna var bekväma med denna typ av intervjutaktik och gav oss uttömmande svar. 

Vi har valt att göra både kvalitativa individuella intervjuer samt att jobba med fokusgrupper 

då det finns fördelar med att kombinera dessa två metoder. Detta redogör vi för under 

rubriken fokusgrupper och individuella intervjuer.  
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2.5.2 Urval utav respondenter 
Holme och Solvang (2006) menar att när en intervju ska genomföras är det grundläggande att 

rätt personer har valts ut inför intervju.  Det diskuteras att intervjuer kan bli helt oanvändbar 

om fel personer får besvara frågorna. Eftersom vi har valt att granska bilder utav 

bemanningsföretag utifrån de anställdas perspektiv har vi i vår undersökning valt att intervjua 

personer som är eller har varit anställda av ett bemanningsföretag. Vi har valt ut våra 

respondenter genom att först kontakta personer vi vet arbetar eller har arbetat genom ett 

bemanningsföretag. Genom dem har vi sedan fått kontakt med ytterligare personer inom 

yrket, sammanlagt valde vi ut 15 stycken personer med varierande arbetsuppgifter och ålder 

att intervjua. Ett grundläggande krav vi hade var att vi ville möta respondenterna personligen. 

Seidman (2005) menar att träffas personligen är att föredra istället för kontakt via telefon och 

mail. Vi anser att det var centralt för oss att få en personlig kontakt eftersom våra 

frågeställningar i stor utsträckning berör individen. Det kan exempelvis vara svårt för 

individer att skriva ner sina tankar och känslor via mailkontakt. Vi anser även att kontakt via 

telefon skulle ha inneburit att vi missade saker som uttrycks genom ett intressant kroppsspråk 

eller speciella ansiktsutryck. Vi valde att intervjua både respondenter som har arbetar och 

även har arbetat genom ett bemanningsföretag, för att se om deras åsikter skilde sig markant. 

Vi önskade även att ha ett brett åldersspann bland våra respondenter. Vår yngsta respondent 

var 19 år gammal och vår äldsta 66 år gammal. Våra respondenter erbjöds anonymitet för de 

skulle känna sig trygga att uttrycka sina åsikter. Samliga deltagare valde att vara anonyma och 

vi har därför valt att skapa fiktiva namn i uppsatsen. Arbeten som våra respondenter har haft 

har exempelvis varit receptionist, ekonomiassistent, kundtjänst, handläggning, kontrollant på 

tåg, lagerarbete, förskolelärare och sjuksköterska. De hade varierande längd på uppdragen allt 

ifrån en dag till flera år. Se bilaga 2 för detaljerad information om våra respondenter och 

bemanningsföretag samt bilaga 3 för anställningsvillkor 

 

 

 

 

2.5.3 Fokusgrupper och individuella intervjuer 

Vårt var att utföra tre stycken fokusgrupper med fyra personer i varje. Enligt Jensen (1995) 

kan en för stor grupp vara svår att kontrollera och mer än tio personer är i stort sätt omöjligt. 

Det rekommenderas att vara cirka sex personer i gruppen men det kan också finnas fördelar 
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med att vara något färre då individerna har lättare att komma till tals i en något mindre grupp. 

Vi valde att ha fyra stycken respondenter närvarande vid våra gruppintervjuer då vi ansåg att 

de var lättare att få alla att vara delaktiga om de inte var för många i gruppen. Om man enbart 

använder fokusgrupper kan det vara lagom att använda fyra till sex stycken grupper men det 

finns ett minimum antal på två stycken. Vi valde att utföra tre stycken fokusgrupper då vi 

kompletterade det med att ha tre stycken individuella intervjuer. Tyvärr hade också ett bortfall 

av en person i en av våra fokusgrupper. Då vi ansåg att vi fick igång många bra diskussioner 

ansåg vi att det inte skulle påverka vår empirinsamling i någon större utsträckning. Vi valde 

däremot att komplettera med ytterligare en individuell intervju. Intervjuerna gick ut på att 

grupperna diskuterade och resonerade kring sin anställning i bemanningsbranschen. Det som 

karaktäriserar fokusgrupper är att deltagarna resonerar kring teman och ämnen samt att det är 

ett bra sätt att få fram flera åsikter inom samma område (Wibeck, 2000).  

Våra fokusgruppers intervjuer utfördes på samma ställe, vilket var en neutral plats för att 

skapa en bekvämlighet hos deltagarna. Gruppen samlades i ett mindre grupprum där vi satt 

tillsammans runt ett bord. Vi ville att alla skulle ha ögonkontakt med varandra för att vi anser 

att det gör det lättare att skapa en dialog. Vi hade en tidsram på cirka en timme per 

fokusgrupp vilket vi ansåg var en rimlig tid för att få fram tillräckligt från respondenterna. Då 

vi är tre stycken som skriver denna uppsats valde vi att två av oss förde samtalet framåt 

medan den tredje förde anteckningar och iakttog intresseväckande ansikts- och kroppsuttryck. 

Wibeck (2000) menar att icke-verbal kommunikation så som olika ansiktsuttryck och 

kroppsrörelser är ett bra komplement till den verbala kommunikationen. Vi försökte inta ett så 

objektivt synsätt som möjligt vilket förespråkas av bland andra Kvale och Brinkmann (2009). 

Vi stävade efter att skapa en diskussion mellan deltagarna och vi iakttog och lyssnar samt 

ställde en del följdfrågor. Det fanns en öppenhet för att ställa följdfrågor som inte var 

planerade i förväg. Fördelar med gruppintervju är enligt Jensen (1995) att människor är av 

naturen sociala vilket innebär att det skapas en interaktion med de andra i gruppen. Det kan 

leda till att respondenterna bli mer pratsamma och vågar berätta mer om sina erfarenheter, vi 

upplevde att det stämde bra då våra respondenter ”hängde på” varandras samtalsämnen och 

även ställde frågor till varandra. Vidare menar Jensen (1991) att de konfronteras med de andra 

i gruppens åsikter och tvingas ta ställning till om de delar åsikten i annat fall redogöra för sin 

egen åsikt. Synpunkterna skärps av deltagandet av flera personer vilket leder till att de är mer 

noggranna med sina svar vilket underlättar för forskaren förståelse. Det finns också svagheter 

med att intervjua personer i grupp vilket bland annat kan vara att respondenterna inte vågar 
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säga vad de egentligen tycker om de inte vill dela det med resterande människor i gruppen. 

Detta var svårt för oss att urskilja. En annan nackdel kan vara att varje enskild person får 

mindre tid men det var inget problem i våra grupper där vi upplevde att alla tog ungefär lika 

stor plats.  

Den som intervjuar ska enligt Wibeck (2000) lämna en viss kontroll till deltagarna och måste 

ta hänsyn till att deltagarna diskuterar frågan gemensamt och hela tiden påverkar varandra 

under intervjun. Vi ville se hur de resonerade kring sin anställning och hur de reagerar på 

varandras åsikter och tankar samt vad som skiljer dem åt. För oss var det viktigt att ta reda på 

varför de tyckte som de gjorde. Det var också intressant att se om vi kunde urskilja något 

mönster bland våra respondenter. Vi undvek att avbryta de som talade och lät dem tänka 

igenom sina svar innan vi ställde nya frågor. Siedman (2005) menar att om respondenterna 

utsätts för att blir avbrutna riskerar intervjuarna att gå miste om värdefull information. Han 

förespråkar även att de som intervjuar ska prata mindre och lyssna mer vilket vi tänkte på 

under mötet med fokusgrupperna. Vi var inte rädda för tystnaden utan såg det som en 

möjlighet för respondenterna att tänka till lite extra. Under intervjun bad vi respondenterna att 

exemplifiera situationer de hade hamnat i istället för att vi lättare skulle förstå deras åsikter.  

Det finns fördelar med att använda individuella intervjuer parallellt med fokusgrupper då det 

finns en risk att personerna som ingår i fokusgrupperna kan ha påverkat varandra (Jensen 

1991). Därför valde vi att utöver våra fokusgrupper göra tre stycken individuella intervjuer. 

Det som skilde dessa intervjuer från fokusgrupperna var att det istället för en diskussion blev 

mer direkta frågor. Intervjuguiderna var väldigt lika varandra då vi ville att de skulle svara på 

samma frågor. Den person som höll i intervjun var något mer delaktig än vid fokusgrupperna. 

Det var som tidigare nämnt endast bara en av oss som medverkade vid dessa intervjutillfällen 

för att få vår respondent mer avslappnad. Vi upplevde det som positivt för vår del att vi 

utförde både fokusgrupper och individuella intervjuer för att få många synvinklar. 

Fokusgrupperna gav oss spontana reaktioner och öppna diskussioner medan de individuella 

intervjuerna gav många raka svar som inte har påverkats av andras åsikter. Samtliga intervjuer 

spelades in med respondenternas godkännande. Se bilaga 1 för intervjuguide till 

fokusgrupperna och för de individuella intervjuerna.  

2.5.4 Sekundärdata 

Sekundärdata innebär att det är någon annan än vi som sammanställt och publicerat 

information (Jacobsen, 2007). Vår sekundärdata har vi samlats in från bland annat 
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förbundssidan bemanningsföretagen.se som innehar mycket information om hur det är att 

arbeta i bemanningsbranschen. Denna typ av sekundärdata ger oss en bredare och djupare 

förståelse på hur bemanningsbranschen vill framställa sig själva. Sekundärdata kan i ett senare 

skede analyseras tillsammans med den empiri som vi samlat in från intervjuerna och 

fokusgrupperna. Vi har även samlat in data från relevanta artiklar från dagstidningar som 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Från dessa artiklar har vi fått värdefulla synvinklar 

och åsikter. Fördelen med sekundärdata är att det håller ofta en hög kvalitet (Jacobsen, 2007). 

Bryman och Bell (2005) menar att en fördel med sekundärdata är att den personen eller 

organisation en utfört undersökning är ofta erfarna forskare och pålästa inom ormrådet.   

 

Bryman och Bell (2005) beskiver att använda sig av data som någon annan innan har 

analyserat är ett mycket bra alternativ för studenter då det är tids – och kostnadsbesparande. 

Bryman och Bell (2005) flaggar dock för att sekundärdata kan vara omfattande och menar att 

det kan vara svårt och tidskrävande att hitta det man söker efter. Det krävs därför tid till att 

utföra själva sökande utav information. Detta har under arbetet gång inte skapat begränsningar 

för oss i vårt sökande, det har tagit tid men vi har hittat det vi sökt efter.  Genom sökmotorer 

på internet har vi funnit relevant sekundärdata. Detta har fungerat som en viktig komponent i 

vår uppsats den har givit oss bra information från bemanningsföretegens hemsidor och 

relevanta artiklar på internet. 
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3. TEORI 

 
I detta kapitel kommer vi att diskutera och resonera kring begrepp som 

organisationsidentitet, organisational commitment, gränslöshet och flexibilitet. Dessa 

begrepp anser vi centrala för att öka förståelsen kring den trepartsrelation som finns inom 

bemanningsföretaget, kundföretaget och den anställde. Vi inleder med att belysa teorierna 

relevans utifrån ett brett perspektiv som rör organisationer över lag för att sedan visa på 

kopplingen till bemanningsbranschen.  

3.1 Organisationsidentitet 
 

Att vara anställd genom ett bemanningsföretag betyder att ens arbetsplats inte är densamma 

som sin arbetsgivares. Arbetet som uthyrd personal kan leda till en osäkerhet kring 

tillhörighet och vilket företag som den anställde egentligen arbetar på. Flertal 

organisationsteoretiker bland annat Alvesson och Björkman (1992) menar att det måste finnas 

något påtagligt för de anställda att tillhöra. Dessutom kan det ur ett företagsledningsperspektiv 

finnas positiva följder med att de anställda känner tillhörighet och engagemang till 

organisationen. Dessa motsägelser har vi uppmärksammat inom den trepartsrelation som 

bemanningsföretaget, kundföretaget och den anställde bildar. Vi frågar oss hur den anställde 

upplever att arbeta med flera organisationer och ha dubbla arbetsgivare?  Kan man som 

uthyrd personal känna identifikation och relatera till flera organisationer. Vi har valt att titta 

närmre på begreppet organisationsidentitet för att förstå hur den anställda kan känna 

hängivenhet och tillhörighet. 

 

3.1.1 Det kollektiva syftet   

För att företag ska nå framgång är det viktigt att de anställda binder sig moraliskt till sin 

arbetsgivare (Felfe et al. 2008). Det handlar om betydelsen av att organisationen har en 

karaktär som skapar en stark och gemensam bild hos de anställda. Denna gemensamma bild 

består av organisationens värderingar, attityder och normer vilket genererar ett intresse och 

engagemang hos de anställda (Pate et al. 2009). Grant (2008) kallar detta för att de anställda 

skapar en emotionell tillgivenhet till organisationen. Denna tillgivenhet kan kopplas ihop med 

diskussionen om att individer kan identifiera sig med sin organisation. Identifiering handlar 

om hur de anställda ”tar till sig” organisationens värderingar, attityder och normer. Genom att 

organisationer får sina anställda att känna tillgivenhet och identifikation, skapas det en länk 
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mellan individen och organisationen. På så sätt kan organisationer få de anställda att handla 

på ett sätt som främjar organisationen som helhet (Felfe et al. 2008).  Vi tolkar detta som att 

de anställdas identifiering med företag har blivit en självklarhet för organisationer och dess 

ledning i strävan efter framgång.   

 

Begreppet identitet kommer ursprungligen från psykologins disciplin och används för att 

beskriva sociala fenomen och social identitet. Vi ämnar forska kring begreppet 

organisationsidentitet, som syftar till att se på organisationen som om den hade en egen 

identitet med specifika värderingar, attityder och normer. Med det i åtanke har vi studerat 

organisatorisk identitet med betoning på individens tillhörighet och identitetsupplevelser 

snarare än organisationens egenskaper. Det är av betydelse att vi skiljer på intern och extern 

identitet eftersom Alvesson och Björkman (1992) belyser hur organisationsidentitet endast 

finns internt inom organisationen då omgivningen inte får tar del av den organisatoriska 

identiteten. Den karaktär och de egenskaper som omgivningen uppfattar som utmärkande för 

organisationen bör benämnas som image eller profil (Alvesson & Björkman, 1992). Vi har 

avgränsat oss från dessa externa begrepp för att inrikta oss mot identitet i förhållande till 

organisationen, den interna identiteten. 

 

Vi har använt oss av Alvesson och Björkmans (1992) definition av organisationsidentitet som 

handlar om sammanhang och helhet, kontinuitet och tillhörighet, gemensamma föreställningar 

och egen stil. Författarna skiljer på två olika perspektiv inom begreppet organisationsidentitet. 

Det ena handlar om de anställdas gemensamma uppfattning om organisationen och hur 

organisationen kan särskiljas från omgivningen. Det andra perspektivet belyser 

organisationens inverkan på den uppfattning de anställda har om sig själva. Det handlar om i 

vilken grad de anställda gemensamt kan identifiera sig och känna tillhörighet till 

organisationen. Alvesson och Björkman (1992) diskuterar organisationsidentitet inom 

ramarna för båda perspektiven och menar att organisationsidentitet handlar om hur de 

anställda upplever sitt arbete i relation till en organisatorisk helhet. Med andra ord anses 

organisationsidentitet vara länken mellan individen och organisationen samt hur människorna 

i organisationen uppfattar det som är bestående, karakteristiskt och centralt hos organisationen 

(Heide et al, 2005).  

 

Från ett organisatoriskt perspektiv leder organisationsidentitet till en rad funktioner inom en 

organisation. En av de centrala funktionerna är att de anställda blir emotionellt påverkade av 
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företaget i syfte att skapa gemensamma värderingar och attityder för hela organisationen. 

Bandet mellan organisationen och dess anställda blir starkt och de anställda känner 

hängivenhet och tillfredställelse i högre grad. En stark organisationsidentitet bidrar till att de 

anställda blir tillfredsställda och kommer handla på ett sätt som gynnar organisationen (Felfe 

et al, 2008). De anställda får höjd motivation eftersom de upplever att organisationen är 

enhetlig samt att alla har delaktighet i organisationen. I sin tur kommer höjd motivation att 

leda till förbättrade resultat.  En annan viktigt funktion är hur de anställda blir involverade och 

får en positiv syn till organisationens uppgifter och mål. Organisationens mål blir centrala då 

den organisatoriska identiteten har inverkan på målen och hur dessa ska uppnås genom viss 

strategi (Ind, 1992). 

3.1.2 Styrning genom gemensamma värderingar 

Diskussionen kring att skapa gemensamma värderingar i hela organisationen kan härledas till 

det väl omnämnda begreppet organisationskultur som hade sitt genomslag på 1980-talet. Att 

skapa gemensamma värderingar handlar om att få alla inom organisationen att sträva mot 

samma mål vilket i sin tur leder till hög motivation och färre konflikter. Organisationskultur 

anses vara en typ av styrning som ger makt och handlingsfrihet till de anställda eftersom 

kulturen i sig skapar ett önskat beteende inom organisationen. På så sätt kan organisationer 

avskaffa hierarkier och styrande chefer och låta de anställda handla efter de värderingar som 

finns gemensamt inom organisationen (Schein, 1992). Förmedling av dessa värderingar sker 

bland annat genom att de anställda får ta del av organisationens affärsidé, kärnvärderingar, 

företagsslogans, gruppövningar och symboler.  Detta har sedan utvecklats ytterligare till att 

organisationer exempelvis byggt öppna kontorslandskap och att medarbetare använder 

enhetlig klädsel i syfte att symbolisera att alla arbetar mot samma mål (Grey, 2009).  

Ur begreppet organisationskultur fick organisationsidentitet sin begynnelse vilket ledde till att 

det finns en länk mellan identitet och kultur. Organisationskultur kan ses som ett allmängiltigt 

begrepp som omfattar fenomen som organisationsidentitet. Organisationskultur anses vägleda 

och forma människor i organisationer till ett önskat beteende. När de anställda blir 

socialiserade in i en organisations kultur bidrar det till att de skapar ett sätt att uppfatta sig 

själv och sin egen identitet inom organisationen (Heide et al 2005). Denna identitetskänsla gör 

att de anställda får ett kollektivt syfte och en emotionell tillgivenhet till organisationen (Grant, 

2008). En tydlig distinktion mellan de två begreppen är att den organisatoriska identiteten 

belyser det konkreta och synliga verksamheten i högre grad än vad kulturbegreppet gör. 
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Organisationsidentiteten bör betraktas som en del av organisationens kultur och därav är det 

centralt att uppmärksamma organisationskulturen vid studiet av organisationsidentitet.   

 

Alvesson och Björkman (1992) har i sin forskning kommit fram till att det är av betydelse att 

tillhörigheten till organisationen är starkare än den grupptillhörighet som ofta anses vara 

viktig för människor. Detta för att minska grupptillhörigheten och framförallt minska 

distansen som kan uppkomma mellan dessa grupper. På så vis reduceras ”vi och dem” känslan 

och den gemensamma tillhörigheten blir starkare. Även Bourdieu (1994) för ett liknande 

resonemang och poängterar att det är viktigt att skilja på individuell identitet och kollektiv 

identitet för att förstå hur den enskildas identitet påveras av de åsikter som finns inom den 

kollektiva identiteten. En gemensam identitet uppnås genom att individer kan koppla sin egen 

identitet till den kollektiva identiteten. På en arbetsplats är det eftersträvbart att det sker en 

integrering mellan individen och kollektivet för att skapa en gemensam identitet (Jenkins, 

2008). Därför är det centralt för organisationers ledning att sammanföra de värderingar som 

individerna i organisationen besitter med företagets viljor för att få alla i organisationen att 

arbeta mot samma gemensamma mål (Lovelock & Wirtz, 2007). 

 

3.1.3 Organisational commitment  

För att få förståelse för den psykologiska hängivenhet en anställd kan känna till sin 

organisation har vi valt att använda oss av Allen och Meyers (1997) studie om organisational 

commitment som handlar om tillhörighet och om att emotionellt binda sig till organisationen. 

Vi har använt begreppet organisational commitment i relation till organisatorisk identitet då vi 

menar att organisational commitment har större utgångspunkt från individens känsla av 

tillhörighet än vad organisatorisk identitet har. Allen och Meyer (1997) diskuterar även kring 

committed empolyees som i en översättning till svenska kan ses som de anställdas 

hängivenhet. Begreppet syftar till huruvida anställda känner tillhörighet, hängivenhet och 

engagemang till den organisation de arbetar för. I Allen och Meyers (1997) bok 

”Commitment in the workplace” presenterar de sin studie som belyser hur anställda känner 

commitment till sin organisation samt hur det påverkar de anställdas effektivitet, beteende och 

välmående. Om anställda i hög grad accepterar och delar organisationens mål och visioner, 

har viljan att anstränga sig för att nå gemensamma mål samt har inställningen att stanna kvar 

inom organisationen kan det förklaras med att de är såkallade ”committed employees”.  
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Allen och Meyer (1997) hävdar att det finns flera anledningar att lägga vikt på att de anställda 

ska bli committed. Dels menas det att organisationer eftersträvar mer flexibilitet och 

effektivitet vilket leder till att det ställs mer krav på att även de anställda är flexibla. När de 

anställda ständigt ska vara öppna för förändring och anpassning leder det till att behovet av att 

känna commitment blir allt starkare. En annan anledning enligt Allen och Meyer (1997) är att 

människan är av naturen i behov av att känna tillhörighet vilket gör att commitment ofta är 

något som utvecklar sig själv. 

Allen och Meyer (1997) skiljer på olika perspektiv inom organisational commitment, där ena 

synsätt behandlar på vilket sätt en anställd kan känna commitment till en organisation. Det 

handlar om relationer och attityder och om den anställde kan dela organisationens värderingar 

eller inte. Den andra riktningen är vad det är som gör att en anställd känner commitment till 

en organisation. Det som är gemensamt för både perspektiven är att de behandlar hur 

individer känner engagemang till sin organisation.  

För att tydliggöra i vilken grad anställda kan känna commitment har Allen och Meyer (1997) 

skapat en modell som visar olika stadier.  Det positiva stadiet kallas för affective commitment 

som handlar om i vilken grad de anställda kan engagera och involvera sig i företaget. 

Organisationer bör eftersträva att få de anställda att känna stark affective commitment 

eftersom det genererar vilja, närvaro och hög prestationsanda. De andra stadierna handlar om 

de anställdas engagemang i negativ mening. Continuance commitment syftar till den 

medvetenhet och frivillighet de anställda har att stanna inom organisationen. När anställda 

känner continuance commitment finns en känsla av att vara fångad i organisationen vilket 

tenderar till att de blir oengagerade och få mindre drivkraft (Allen och Meyer, 1997). Ett 

annat stadie är normative commitment där den anställda stannar i organisationen för att det 

finns en känsla av skyldighet eller plikt. Det är ett moraliskt band som binder den anställda till 

organisationen men organisationen i sig är inget som tilltalar den anställde. Dock kan den 

anställde få en positiv bild av sin arbetsinsats då denne gör en ”uppoffring” för organisationen 

(Allen och Meyer, 1997) En anställd kan känna commitment till en organisation på olika sätt 

och behöver inte nödvändigtvis tillhöra en av de tre komponenterna utan kan relatera sig till 

alla tre. Modellen skapades som ett led i att förstå vad som utvecklar ”commitment”, vilka 

konsekvenser det får samt hur man leder en organisation för att generera ”commitment” till 

organisationen bland de anställda (Allen och Meyer, 1997). 
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Vi har satt Allen och Meyers (1997) studie i förhållande till den studie som Landy och Conte 

(2004) gjort som visar att ju längre en individ stannar på ett och samma arbete, desto starkare 

blir bandet till organisationen. När anställda har arbetat inom en organisation under en längre 

tid skapas vänskapsband mellan kollegor, och större ansvars känsla för organisationen. På så 

sätt underlättar längre anställningar att de anställda blir committed employees. 

Redan år 1974 fanns intresset för studier om orsakerna till att vissa individer är villiga att byta 

arbete oftare än andra vilket Judge och Watanabe (1992) kallar för hobo syndromet. Detta har 

författarna studerat vidare och menar att individer som bytt arbete många gånger i sitt liv 

kommer troligtvis aldrig stanna länge inom en organisation. På så sätt får de individer som 

ofta byter arbete en svagare anknytning till organisationen än de personer som stannar länge. 

Detta har Conelly & Gallagher (2004) tagit i ett organisatoriskt perspektiv och menar att 

tillfälligt anställda känner en lägre hängivenhet än de individer som har en fast anställning. 

Därför bör organisationer sträva efter att få nyanställda att känna sig välkomna och delaktiga 

till organisationen för att få dem att stanna vilket leder till så liten personalomsättning som 

möjligt.   

3.1.4 Multitillhörighet 

Vi har uppmärksammat att organisatorisk identitet och organisational commitment i regel 

behandlas som om det vore ett absolut begrepp inom ett företag. Exempelvis menar Albert 

och Whetten (1985) att organisatorisk identitet inte kan ses som en specifik identitet då 

organisationer ofta består av flera verksamheter. Det leder till dualistiska eller multipla 

identiteter inom organisationen. Det kan exempelvis vara att olika avdelningar eller enheter 

har olika identiteter eller att det finns starka grupper inom organisationen som har så pass 

stark identitet att det speglar organisationen. Wenger (1998) har studerat hur de anställda kan 

förhålla sig till flera organisatoriska identiteter och menar att individer kan anpassa sig till 

flera identiteter som i relation med varandra bildar det som Wenger (1998) kallar för 

identitetsnexus. Denna nexus bildar ingen enhetlig identitet men bör inte heller betraktas som 

splittrad. Wenger (1998) betonar vikten av att det inte handlar om att ”bolla” mellan flera 

identiteter utan att låta dem samspela med varandra. Även Hatch och Schultz (2002) ser hur 

identiteter speglar varandra, och menar att det är viktigt för organisationer att de olika 

identiteterna integreras med varandra för att organisationen ska få en helhet. Wenger (1998) 

menar att det kan finnas en problematik med identitetsnexus då det kan upplevas 

motstridigheter och krav som är svåra att sammanfoga till en identitet.    
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Denna komplexitet med multipla identiteter kan vi se vara ett problem som inte endast finns 

inom organisationer utan även mellan organisationer. Då det finns en organisatorisk 

utveckling mot flexibla och gränslösa organisationer leder detta till att det blir vanligare att 

anställda får arbeta utanför den organisatoriska gränsen. Den anställde får möta nya 

organisationer med nya nätverk med nya identiteter. På så sätt finns den multipla identiteten 

utanför organisationens gränser. 

 

3.2 Gränslösa organisationer 

 

Tidigare har vi diskuterar organisationsidentitet i förhållandet mellan organisationen och den 

anställde då den anställda arbetar på ett företag och får möta en organisatorisk identitet. I vår 

studie om bemanningsföretag har vi som tidigare nämnt identifierat en trepartsrelation där den 

anställde möjligen kan möta två organisatoriska identiteter och frågan om tillhörighet och 

hängivenhet inte blir lika självklar. För att få förståelse för de anställdas känsla av tillhörighet 

i en sådan situation har vi valt att studera gränsöverskridande organisationer.   

3.2.1 Arbetet sträcker sig över organisatoriska gränser  

Den klassiska och traditionella bilden om en tydlig organisation med en klar distinktion 

mellan organisationen och omvärlden är enligt många organisationsforskare ett minne blott. 

Nu finns en utveckling mot nyare organisationssammansättningar som handlar om gränslöshet 

och nätverksbaserade organisationer. Detta har gjort att organisationer utvecklat nya strategier 

och valt att gå in i nya organisationssammansättningar. Denna organisationsstrukturella 

utveckling kan härledas till förändrade förutsättningar som nya flexibilitets- och 

effektivitetskrav. I dessa organisationsformer finns inga klara och tydliga gränser och 

strukturen blir mer öppen än tidigare. Samarbetet mellan aktörer från skilda organisationer 

ökar vilket skapar ett komplext nätverk över organisatoriska gränser som kan göra det svårt 

att urskilja organisationerna från varandra. Det som organisationer traditionellt fokuserat på så 

som regler och rutiner blir mindre centralt då organisationer strävar efter gränslöshet, frihet 

och framförallt flexibilitet (Marchington et al. 2005).   

Vi har valt att belysa dessa gränslösa organisationer utifrån Allvin et al. (2006) diskussion 

som handlar om de anställdas upplevelser. I denna relativt nya organisationsform menar 

Allvin et al. (2006) att de anställda inom organisationen får en otydlig uppfattning om 

verksamheten. Likaså finns det många fall där den anställda får en vag relation till en specifik 
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arbetsgivare (Marchington et al, 2005). Då organisationer inte längre begränsas av sin 

organisatoriskt starka struktur får de anställda själva sätta gränser och ansvara för sin egen 

arbetssituation. Detta kan skapa förvirring om vad företaget är och vad de anställda egentligen 

tillhör. Därför är det en nödvändighet att organisationer skapar något som de anställda kan 

knyta sig till för att de ska känna hängivenhet och engagemang till organisationen (Allvin et 

al. 2006). Sennett (2008) menar att gränslösheten inom organisationen inte ger mer frihet utan 

att det snarare begränsar de anställda då det ställs mer krav på individen i initiativ, 

mångsidighet och ansvar.  

Som ett hjälpmedel för hur organisationer, grupper och människor ska kunna utvecklas i 

komplexa sammansättningar har vi använt oss av Schultz (1997) teori om ”Den goda 

organisationen”. Teorin ska kunna användas som en modell för hur de komplexa begreppen 

tillhörighet, kontroll och öppenhet kan förstås i samspel med olika individers relationer. Att 

känna tillhörighet handlar enligt Schultz (1997) om den underliggande känslan en individ har 

om sin betydelsefullhet för sin omgivning. För att öka känslan av tillhörighet kan individen 

anpassa sig till arbetsgruppen och på så sätt minska sin oro för att bli utanför vilket skulle 

betyda att man är betydelselös. Connelly och Gallagher (2004) menar att den upplevda 

känslan av tillhörighet skildrar hur tillfredsställd en person är på sitt arbete. Känslan går även 

att koppla till graden av frivillighet, då de som själva valt sin arbetsform trivs bra samtidigt 

som de arbetar mer ofrivilligt hamnat i en arbetssituation där de trivs mindre bra (Connelly & 

Gallagher, 2004).  Kontroll uppstår enligt Schultz (1997) när en individ uppfattar en känsla av 

kompetens och självbestämmande. De handlar och att kunna bli accepterad och uppfattas som 

en självständig person trots att man vågar säga sin åsikt. Öppenhet är den sista komponenten i 

modellen och syftar till hur mycket en individ väljer att dela med andra människor. Schultz 

(1997) menar att det är viktigt att visa öppenhet för att ett samarbete med en annan person ska 

kunna fungera för att sedan kunna lösa de olika problem man stöter på. Känslan av 

tillhörighet, kontroll och öppenhet kan naturligtvis variera från situation till situation då mötet 

med människor artar sig olika. Enligt Schultz (1997) finns det ständigt en rädsla för att inte 

vara omtyckt och bli bortstött.  

Två andra författare som också har studerat individens upplevelser av gränslösa 

organisationer är Aleksić & Janićijević (2007) som har satt det i förhållande till 

matrisorganisationer, där det finns otydliga gränser och komplicerade relationer. Inom 

matrisorganisationer har de anställda två chefer att vända sig till vilket genererar förvirring, 
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rollkonflikter samt svårigheter med ansvarsfördelning. Budskapen och direktiven är olika och 

de anställda upplevde svårighet med att ha relationer med flera chefer. Aleksić & Janićijević 

(2007) forskning belyser att både ledning och anställda hade svårt att skapa sig en roll i 

organisationen i detta tredimensionella förhållande. Vi har uppmärksammat liknande 

problematik som finns inom matrisorganisationer inom de flesta organisationer med 

komplexa mönster. Som vi tidigare nämnt innebär den komplexa strukturen exempelvis krav 

på anpassning och mångsidighet. Dessa grönslösa organisationer försöker ständigt anpassa sig 

efter marknaden och har ett stort krav på flexibilitet vilket även kan speglas till de anställda. 

Ur de anställdas perspektiv kan vi se att deras krav på mångsidighet kan leda till ett ostabilt 

och ständigt föränderligt arbete.    

3.3 Flexibilitet  
 

För att kunna få förståelse för individens upplevelse inom dessa gränslösa organisationer har 

vi valt att studera begreppet flexibilitet. Vi har satt begreppets framväxt i relation till hur det 

påverkar de anställdas behov av att känna tillhörighet och identifiera sig med sin organisation.  

Kravet på att vara flexibel har ökat både från de anställdas och organisationers sida vilket kan 

ses som en av orsakerna till att gränslösa organisationer existerar. Inom den trepartsrelation 

som finns mellan bemanningsföretag, kundföretag och anställda anses flexibilitet vara ett 

faktum då bemanningsföretagen erbjuder flexibilitet till kundföretagen och den anställde kan 

ses som nyckeln till flexibel arbetsbemanning.  

3.3.1 Perspektiv på flexibilitet 

Flexibilitet är ett komplext begrepp som definieras olika beroende på sammanhanget och 

svaret kan variera beroende på vilken person som blir tillfrågad. Att flexibilitet kan betraktas 

utifrån olika perspektiv gör att det kan ses som både ett positiv eller negativt begrepp. 

Berglund och Scherdin (2009) menar att det i diskussionen kring flexibilitet är betydelsefullt 

att framhålla för vem något är flexibelt. För en part kan begreppet innebära instabilitet och för 

en annan part betyder det omväxling och variation. Grönlund (2004) menar att det 

fundamentala i begreppet flexibilitet är hur en individ reagerar och har förmågan att anpassa 

sig i olika förändringar.  

Inom arbetslivet har begreppet flexibilitet fått en betydande roll och flexibilitetsdebatten tog 

fart redan på 1970-talet när västvärldens företag började komma in i en ny era (Grönlund, 

2004). Organisationer fick nya förutsättningar och globaliseringen kan ses som en av 



  

 

36 

 

orsakerna till att förändringstakten ökade. Det resulterade till att mer krav ställdes på ett 

flexibelt arbetsliv, både inom organisationer och hos enskilda individer. Det handlade om 

anpassning på arbetsmarknadsnivå då konkurrensen ökade och marknaden blev allt mer 

nischad samtidigt som den också blev mer instabil och oförutsägbar. Företag blev tvungna att 

anta en mer flexibel form. Muffels och Luijkx, (2008) är inne på samma spår som Grönlund 

(2004) och menar att internationalisering av ekonomin är en av faktorerna till att 

organisationer måste anpassa sig i till rådande krav i högre grad än vad de behövt tidigare. 

Inom organisationer handlar flexibilitet om att personalen och hur anställda lätt ska kunna 

anställas och även lätt ska kunna säga upp, i syfte att organisationer ska kunna anpassa sig till 

exempelvis konjunkturförändringarna (Muffels & Luijkx, 2008).  

Detta har lett till debatter om vad konsekvenserna av flexibilitet inneburit för individen 

(Giddens, 1998). Ofta beskrivs flexibilitet ge frihet och möjlighet till att individen själv ska 

kunna påverka sin situation. Människan anses sträva efter förändring och anpassning vilket 

gör flexibilitet i arbetet till något positivt då det blir mer variation och eget ansvar i arbetet. I 

många fall leder det till att de anställda inte behöver vara låsta vid en specifik arbetsplats och 

kan i större mån påverka sin karriär. Beck (1998) menar att individer vill ha möjligheten att 

forma sitt arbetsliv och menar att individualiseringsprocessen är något som kopplas till 

arbetslivets flexibilitet. Dock finns det en annan sida och flexibilitetens positiva konsekvenser 

som har ifrågasatts. Sennett (1999) menar att organisationers strävan efter flexibilitet gör att 

de bortser från faktorer som är viktiga för individen som lojalitet, ansvar, förtroende och 

målmedvetenhet. De flexibla anställningarna som tillfälligt anställd inger en hög grad av 

osäkerhet hos individen. Grönlund (2004) håller med och menar att flexibilitet skapar 

otrygghet för anställda, eftersom det har gjort dem mer utbytbara.  

3.3.2 Flexibilitet och trygghet 

Flexibilitet och trygghet kan ses som varandras motsatser, där den flexibla arbetsmarknaden 

kan reducera individens känsla av trygghet på arbetsmarknaden. För organisationer är det 

viktigt att finnas en balans mellan flexibilitet och trygghet (Sennett, 1999). Förespråkare för 

flexibilitet har därav utvecklat begreppet flexicurity för att möta problematiken kring 

flexibilitet och säkerhet. Flexicuritys syfte är att skapa en balans mellan arbetsgivare som 

efterfrågar ökad flexibilitet på arbetsmarknaden och arbetstagare som önskar trygghet på 

arbetsmarknaden (Grönlund, 2004).  
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Atkinson et al. (1986) utvecklade en modell på mitten av 1980 – talet som behandlade 

flexibilitet och menade att det fanns en tudelning hos företagen. Modellen belyste två olika 

perspektiv av begreppet som han valt att kalla funktionell flexibilitet och numerär flexibilitet. 

Atkinson et al. (1986) menade att organisationer såg de anställdas flexibilitet utifrån olika 

perspektiven beroende på i vilken grad de ansågs arbeta med kärnan av verksamheten. 

Anställda som arbetade centralt inom organisationen och hade kompetens och kvalifikationer 

inom sitt arbetsområde hörde till den grupp som sågs som funktionellt flexibla. Dessa 

personer kan liknas med en kärngrupp i organisationen. Grönlund (2004) menar att 

funktionell flexibilitet skapar bättre arbetssituation för dessa anställa då de ger ett mer 

utvecklande arbete och mer självbestämmande över arbetet. Vid sidan av denna kärngrupp 

finns det personer som arbetar i organisationens periferi som tillskrivs den numerära 

flexibiliteten. Dessa anställda anses få sämre anställningsformer då de endast arbetar vid behov 

eller som inhyrd personal och kan därför ses som utbytbara (Atkinson et al., 1986). Dessa 

anställda har svagare anknytning till företaget då de arbetar när företaget måste anpassa sig till 

rådande behov på marknaden, exempelvis vid högkonjunktur.  

 

3.4 Koppling till bemanningsbranschen 
 

Begreppen organisationsidentitet, tillhörighet och flexibilitet är stora fenomen som kan 

appliceras på organisationer över lag. Vi har dock sett att dessa begrepp har stor betydelse i 

trepartrelationen som uppstår i den allt mer vanliga bemanningsbranschen. Därför har vi valt 

att visa på kopplingen mellan våra teorier och bemanningsbranschen. 

3.4.1 Bemanningsföretag och organisatorisk identitet. 

Inom en bemanningsföretagsanställning blir den uthyrda personalens känsla av 

organisatoriska identitet påverkad eftersom individen kommer i kontakt med olika 

organisationer med olika identiteter (Olofsdotter, 2008). Att de anställda inte har en fast 

arbetsplats gör att det inte blir en självklar koppling till den organisatoriska identiteten. När 

personal hyrs ut för projekt inom andra organisationer blir känslan av tillhörighet, lojalitet och 

hängivenhet allt viktigare. Sennett (1999) menar att alla människor har olika egenskaper och 

uppfattar sin arbetssituation på olika sätt, vilket gör att det finns en variation till vilket företag 

de anställda väljer att känna tillhörighet till. Den uthyrda personalen ska göra ett bra jobb och 

trivas på den organisation de hyrts ut till men ändå känna att de tillhör den ursprungliga 
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organisationen. Det är inte ovanligt att en individ som är inhyrd personal genom ett 

bemanningsföretag hamnar utanför kundföretagets organisationsstruktur. 

Marchington et al (2005) belyser skillnaden mellan bemanningsföretagen och traditionella 

organisationer då anställda har en fast punkt på arbetsplatsen på ett traditionellt företag vilket 

inte är fallet i bemanningsbranschen. Att den anställde arbetar hos sin arbetsgivares kund gör 

att det kan liknas med att ha att två chefer, en på bemanningsföretaget och en på 

kundföretaget. Marchington et al. (2005) beskriver att den anställda kan hamna i en 

komplicerad relation eftersom de måste anpassa sig efter dubbla direktiv och åsikter. Felfe et 

al. (2008) diskuterar ett liknande spår som Marchington (2005), då de menar att de anställda 

har svårt att tillhöra två olika verksamheter och ha en anpassning efter båda organisationerna. 

Dessutom finns en problematik på en arbetsplats som har både inhyrd och fast personal.  Det 

finns en risk att den inhyrda personalen behandlas annorlunda mot den fast anställda 

personalen inom kundföretaget trots att de befinner sig på samma arbetsplats och kan utföra 

samma arbetsuppgifter (Marchingtong et al, 2005).  

3.4.2 Bemanningsföretag och commitment 

Anställningen som uthyrd personal inom bemanningsföretag kan ses som ett hot mot 

commitment och de etablerade normer som finns på arbetsmarknaden där det finns en strävan 

efter fasta och trygga anställningar (Bergström et al. 2007). Enligt Landy & Conte (2004) kan 

commitment och hängivenheten till en arbetsplats bli starkare ju längre man stannar i 

organisationen vilket är ganska naturligt då relationen till kollegor blir starkare samt att ett 

större personligt ansvar för organisationen ofta utvecklas. Det är fastställt att personer som är 

tillfälligt anställda känner betydligt lägre hängivenhet till sin organisation än de som är fast 

anställd. 

 Det finns en motståndarsida som menar att hängivenhetsnivån inte skiljer sig åt mellan de 

som är fast anställda eller tillfälligt anställda (Connelly och Gallagher 2004). Det kan också 

finnas nackdelar med att ha personal som känner allt för mycket commitment då det kan leda 

till att de till viss del hindrar organisationen att utvecklas. Risken finns att de accepterar det 

tillstånd organisationen befinner sig i och på så vis inte hjälper till med förändringar som 

egentligen skulle behövas. En annan nackdel är att de kan förvänta sig ”få något extra” 

tillbaka från organisationen då de anser att de lägger ner väldigt mycket av sin egen tid på 

organisationen. Detta kan också vara negativt sett från den anställdes perspektiv då stark 

commitment kan innebära att privatlivet kommer i kläm då mycket tid läggs ner på 
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organisationen. Då finns det en risk att den personliga utvecklingen förhindras, och att 

personen enbart utvecklas på jobbet medan den ”står still” på det privata planet. Att vara ett 

med sitt arbete kan alltså även få negativa följder (Allen och Meyer, 1997).  

3.4.3 Bemanningsföretag och flexibilitet  

Enligt Berglund och Schedin (2009) kan nya trender urskiljas i bemanningsbranschen i form 

av nya strategier hos bemanningsföretagen så som att det ska bli lättare att anställda 

människor samtidigt det ska bli lättare att avskeda anställda. När personer blir uthyrda till 

kundföretag kan det vara under korta och tidsbestämda uppdrag. I dessa anställningar kan inte 

bemanningsföretaget garantera att den uthyrda personalen får fler uppdrag då uppdraget ges ut 

efter behov hos kundföretagen. Strategin flexicurity har därför skapats med anledningen att 

tillfällig- och uthyrd personal ska kunna känna sig tryggare. 

Berglund och Schedin (2009) beskriver hur anställning i bemanningsföretag har blivit allt 

vanligare, speciellt bland unga människor. Bemanningsföretagen för en debatt och menar att 

orsaken till att ungdomar har denna form av anställning är för att det föredrar tillfälliga jobb 

och den variationen det medför. Detta menar Berglund och Schedin (2009) är en myt, då 

individer oftast väljer fast anställning före en tidsbegränsad anställning. Detta styrks av en 

undersökning som gjorts av Galais och Moser (2009). De genomförde en longitudinell studie 

vilket innebär att det har studerat bemanningsanställda under en lång period. Syftet med 

studien är att se hur anställa påverkas av att ha ett icke- standardiserat yrke och genomgå 

omplaceringar på olika kundföretag under kortare perioder. Studien visar hur den uthyrda 

personalens välbefinnande påverkas i och med denna typ av anställningsform. I 

undersökningen kan det utläsas olika hypoteser som författare utgick ifrån och sedan testade. 

Resultatet från denna undersökning visade bland annat att anställda inom bemanningsföretag 

skulle föredra högre grad av trygghet i form av en fast anställning. Undersökningen visade 

även att ”hoppa” från arbetsplats till arbetsplats är inte att föredra i längden. Många såg denna 

typ av anställningen som en språngbräda på jakten efter fast anställning istället för att se det 

positiva med flexibiliteten i arbetet (Galais och Moser, 2009). 

Berg (2008) skriver i sin avhandling ”Bemanningsarbete, flexibilitet och lika behandling” om 

hur anställda för bemanningsföretag påverkas. Berg (2008) baserar sina argument på Atkinson 

et al. (1986) teori kring huruvida vad funktionellt- och numerärtflexibla anställda har för 

innebörd för företaget. Berg (2008) menar att uthyrd personal inte klassas som någon 
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kärnarbetskraft och att de i och med det inte är funktionellt flexibla. Detta innebär särskilda 

konsekvenser för dessa individer då de påverka negativt utav flexibiliteten.  
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4. RESULTAT OCH ANALYS 

 

I detta kapitel redogör vi för resultatet och analysen av vår under sökning. Utgångspunkten 

är från den anställdas perspektiv där vi diskuterar dennes upplevelser av att arbeta i 

branschen.  Inledningsvis visar vi den positiva bild som bemanningsbranschen väljer att 

måla upp för att sedan visa på en mer nyanserad bild av arbetet i bemanningsbranschen.  I 

kapitlet diskuterar vi vikten av tillhörighet, samt hur kontakten fungerar i 

trepartsrelationen.     

 

4.1 Branschen från dess bästa sidor 

 

”Bemanningsbranschen erbjuder en unik kombination av rörlighet, trygghet och mångfald för 

alla parter: för individen, för företaget och för samhället” (bemanningsforetagen.se).  

 

Ovanstående citat är ett tydligt exempel på hur bemanningsbranschen målar upp en bild av att 

kunna tillfredställa flera olika parter. Detta ställer vi oss kritiska till eftersom vi har sett en 

tendens i denna bransch till att den ena partens framgång kan bli den andra partens motgång.  

Ett talande exempel på detta är Bergströms et al. (2007) diskussion kring flexibilitet, som 

syftar till att begreppet både har positiva och negativa sidor. För ett kundföretag kan 

flexibilitet innebära något positivt då deras behov av behovsanställd personal täcks, samtidigt 

som anställningen kan innebära osäkerhet och instabilitet för den anställda. Vi får känslan av 

att det finns en problematik i att tillfredställa flera parter samtidigt och att 

bemanningsföretagen sitter på ”två stolar”, då de ska tillfredställa både kundföretaget samt de 

anställda. Vi har exempelvis uppmärksammat hur bemanningsföretag använder begreppet 

flexibilitet för att skapa en positiv bild av branschen. På flera av bemanningsföretagens 

hemsidor erbjuds besökaren tjänsterna ”söker du jobb” eller ”söker du personal”. 

Informationen du får av ett ”klick” i en utav riktningarna anser vi skiljer sig åt. Under 

knappen ”söker du jobb” finns nedanstående information; 
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”Vill du ha omväxlande arbetsuppgifter, träffa och arbeta med olika människor och få inblick 

i nya branscher och företag? Vill du också ha en trygg anställning med bra förmåner och en 

engagerad chef? Då kommer du gilla att jobba hos oss!” (poolia.se) 

”Vill du ha första tjing på spännande uppdrag? Lockas du av förändringar och utmaningar? 

Är du social och har lätt för att anpassa dig till nya arbetskulturer? Då är jobbet hos oss 

något för dig. En roll som ger dig ett brett kontaktnät, goda karriärmöjligheter samt riktigt 

goda chanser att påverka såväl arbetssituation som personlig utveckling” (manpower.se)  

Ovanstående citat beskriver vad bemanningsföretag söker för egenskaper hos personal och 

vad som erbjuds vid en anställning hos ett bemanningsföretag. Det skildrar vilken flexibel 

bransch de anställda lovas samtidigt som de får nya arbetslivserfarenheter.  

När vi istället väljer att ”klicka” på fliken ”söker du personal” som riktar sig till 

kundföretagen finner vi en annan vinkling på informationen;  

”Vi står för personalen som ni hyr under en provtid innan ni bestämt er för om personen är 

lämplig. Som kund har man alltid möjlighet att avsluta om förutsättningarna ändras eller om 

personen inte passar” (aktivbemanning.se) 

”Många satsar på en flexibel och rörlig organisation, och väljer att hyra personal (antingen 

delar av personalen eller hela personalstyrkan) istället för att anställa och avskeda vartefter 

konjunkturen går upp och ner” (poolia.se) 

”Du har alltid just den bemanning du behöver – varken mer eller mindre. Vi hjälper dig när 

din personal är ledig, på kompetensutveckling eller när du har behov av att snabbt öka 

bemanning t.ex. vid produktionstoppar” (adecco.se)    

Dessa citat beskriver hur bemanningsföretag med kort varsel kan hyra ut tillfällig personal till 

företag som har arbetstoppar eller hög sjukfrånvaro. På så sätt kan bemanningsbranschen 

erbjuda flexibla lösningar och kundföretaget behöver inte ha överflödig personal som enbart 

kostar pengar.  

Genom att studera ovanstående citat från bemanningsföretag får vi uppfattningen om att 

flexibilitet är något positivt för båda parter, då kundföretagen kan hyra in personal vid behov 

samt att anställda kan få möjlighet till förändring och utmaning med varierande arbeten. Dock 

anser vi att denna bild bör nyanseras då vi är av uppfattningen att flexibilitet inte endast kan 
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vara positivt. Det är viktigt att vara medveten om att det finns flera perspektiv av det flexibla 

arbetet som uthyrd personal, exempelvis kan det leda till både otrygget och osäkerhet. 

 

4.2 Branschens baksida 

 

När vi valt att titta på den bild av bemanningsbranschen som de själva väljer att måla up, så 

omringas bilden av en positiv aura med ord som flexibilitet, variation och valmöjligheter. Det 

vi fann extra intressant i ett av citaten ovan är hur Poolia beskriver att arbetet som uthyrd 

personal innebär att arbeta i en trygg bransch. Enligt vår mening är inte detta helt sant, då 

situationen som uthyrd personal påverkar den anställdas trygghet. Bara det faktum att 

bemanningsföretagen erbjuder kundföretagen hjälp när exempelvis ordinarie personal är borta 

betyder också att den inhyrda personalen kallas in för att sedan lämna arbetet när den 

ordinarie personalen kommer tillbaka. Detta betyder att när kundföretaget erbjuds flexibilitet 

genom inhyrd personal så kan det skapa en osäkerhet hos den uthyrda personalen eftersom 

den får lämna yrket när dess tjänster inte längre behövs. Att inte längre behövas kan betyda att 

få ”gå på dagen”. Denna osäkerhet styrks av Schultz (1997)  då människan har en oro att bli 

bortsött och inte längre betydelsefull.  

En annan aspekt som har belysts i media är hur företag använt sig av bemanningsföretag i 

syfte att ha inhyrd personal på långsiktig basis i sin personalstyrka. Orsakerna till detta kan 

vara att företagen får lägre personalkostnader eftersom de kan undvika sociala avgifter så som 

arbetsgivaravgifter. Det är hållbart för bemanningsföretagen eftersom det i många fall ger sina 

anställda lägre löner. En annan orsak att använda sig av inhyrd personal från 

bemanningsföretag är att denna typ av anställda är lätta att säga upp och byta ut när företaget 

inte behöver dem längre.  

Ett uppmärksammat exempel på detta är Volvo som valde att säga upp delar av ordinarie 

personal för att sedan hyra in samma individer till samma arbete som inhyrd personal från ett 

bemanningsföretag. Artikeln ”Utsparkade och inhyrda, bemanningföretagen - ett gissel för 

arbetarna” (2010-12-02) skriven av Wiktor Johansson och publicerad på proletaren.se 

berättar om Martin som blev uppsagd men som nu är tillbaka som inhyrd personal; 

”Det är sämre nu än när vi var anställda av Volvo.  Jag är tillbaka på min gamla bana, så 

jag kan jobbet, men jag vågar inte säga ifrån som jag gjorde förut” (Proletaren.se) 
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Tidskriften Proletären är en kommunistisk och därför präglas utav vissa åsikter men dock 

visar ovanstående citat på hur en anställning inom ett bemanningsföretag ses som osäkrare än 

en traditionell anställning. Varför Volvo har gjort på detta vis kan vi läsa i artikeln ”Kraftigt 

upp för bemanningsföretagen” i svenska dagbladet (2010-11-02) skriven av Maria Victorin. 

Där berättar bemanningsbranschens förbundsdirektör Bäckström att det har skett en 

förändring i företagens strategier. Som exempel beskriver han just hur Volvo som förr hade en 

tumregel på att fem procent av personalen kunde komma utifrån nu har höjt den siffran till 15 

procent. Bäckström (2010) tror att det är behovet av flexibilitet som har bidragit till denna 

ökning.  

 

Detta är något som även framhävs på bemanningsforetagen.se där det står just att 

arbetsgivarna är i behov av en flexibel personalstyrka vid variationer i arbetsbelastningen. 

Bäckström (2010) diskuterar vidare att det är praktiskt med personal anställd genom ett 

bemanningsföretag då kundföretaget i princip kan ringa till bemanningsföretaget på fredagen 

och säga att de inte behöver skicka någon personal på måndag. Detta är inte möjligt med 

egenanställd personal då personalneddragning är en lång process. 

4.3 Vem jobbar i branschen och varför? 

 

Efter att ha studerat bemanningsbranschen olika sidor får det oss att undra vem det är som 

jobbar i branschen.  Svaret som bemanningsföretagets förbundssida ger oss är att cirka hälften 

av dem som har anställning genom ett bemanningsföretag är under 29 år och den största 

andelen är kvinnor och invandrare. Enligt bemanningsforetagen.se är det denna grupp som har 

svårast att ta sig in på arbetsmarknaden och därför är det bra att bemanningsföretagen kan 

erbjuda denna grupp en chans att komma in i arbetslivet. Vi får känslan av att 

bemanningsbranschen ser sig själva som en ”hjälte” som kan erbjuda arbete till de som står 

utanför arbetsmarknaden. Genom att ”läsa mellan raderna” får vi uppfattningen om att denna 

utsatta grupp, kvinnor och invandrare, ska vara tacksamma över att de fått ett jobb. Att 

bemanningsbranschen kan underlätta för fler individer och speciellt utsatta grupper att få en 

möjlighet att bli en del av arbetsmarknaden bör självklart betraktas som något positivt. Detta 

bör dock sättas i relation till att uppkomsten av dessa arbeten handlar om företagens behov av 

att bli mer flexibla. Denna flexibilitet anser vi får konsekvenser för den anställdas 

arbetsförhållande. Huruvida dessa konsekvenser upplevs positiva eller negativa kan uppfattas 

olika beroende på de specifika företagens agerande men även individens egen personlighet 
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och inställning. Vi finner det därför intressant att se varför våra respondenter har valt detta 

yrke. Är det för att de stod utanför arbetsmarknaden och tog de jobb de kunde få eller var det 

flexibiliteten som lockade?  

4.3.1 Delade meningar  
En del av våra respondenter var av den uppfattning att det flexibla arbetet sågs som en 

möjlighet till att pröva många yrken och arbetsplatser samt att det var ett sätt att kunna 

kombinera arbetsliv med fritid. Andra respondenter var av motsatt mening och såg det 

flexibla som en osäkerhet, som handlar om att inte kunna veta och planera. Alla av våra 

respondenter kan härledas till den grupp som anses vara extra utsatt på arbetsmarknaden. Tio 

av våra respondenter är kvinnor och resterande fem är män som alla är under 29 år. Ingen av 

våra respondenter är invandrare som kan härledas till gruppen extra utsatta. Orsakerna kring 

varför de börjat arbeta som uthyrd personal inom bemanningsföretag är varierande. Trots att 

alla våra respondenter tillhör den utsatta gruppen så fanns de det respondenter som aktivt valt 

ett arbete inom denna bransch. Exempelvis uttryckte Emelie att när hon skulle ut på 

arbetsmarknaden efter gymnasiet så ville hon testa många olika företag för att veta i vilka 

arbetssituationer hon trivs i och kan satsa på i framtiden. 

”Jag ville testa olika så jag ringde upp företaget och frågade om det fanns något jobb” 

(Emelie, Bilda) 

Även Cecilia valde ett arbete i bemanningsbranschen då hon tyckte det passade väl in i hennes 

livssituation. På så sätt kunde hon växla mellan att arbeta i två städer efter hennes eget behov. 

Cecilia uttryckte även att hon fann det positivt att skifta arbetsplatser för att på så sätt komma 

ifrån rutiner och tunga ansvar.  

”Det var kul med nya utmaningar och som bemanning blir man oftast mycket uppskattad 

eftersom man verkligen behövs. Annars hade ju inte bemanningen behövts kallas in” (Cecilia, 

Proffice Care) 

Det fanns även de respondenter som valde att arbeta inom bemanningsföretag på grund av att 

det var den typ av arbete som fanns tillgängligt på arbetsmarknaden. Nils berättar att han blev 

arbetslös när lågkonjunkturen slog till år 2008 och tog då kontakt med Adecco som kunde 

erbjuda honom med ett nytt jobb. Det samma gällde Kent som även han blev av med jobbet 

och fick anställning hos Adecco. Anna och Emma såg sitt arbete på bemanningsföretagen 

Manpower och Adecco som en chans att komma ut på arbetsmarknaden. De hade även 

förhoppningar om att bli värvade till deras respektive kundföretag och få en fast anställning.  
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Trots det faktum att dessa respondenter inte aktivt sökt sig till bemanningsbranschen för dess 

egenskaper så menar de att de ser arbetet som uthyrd personal som en merit.  Både Ebba, 

Kent, Anna, Emelie och Tobias påpekade att de var en bra arbetslivserfarenhet som de kunde 

ha nytta av i framtiden när de skulle söka nya jobb. Alla våra respondenter håller med om 

följande citat som vi funnit på förbundssidan bemanningsforetagen.se 

“Det finns många anledningar att välja att arbeta på ett bemanningsföretag. Du får till 

exempel tillgång till mycket variation och nätverksmöjligheter, och din kontakt med olika 

arbetsplatser ger dig ett mycket konkurrenskraftigt CV” (bemanningsforetagen.se) 

Trots att våra respondenter anser att arbetet har egenskaper som är bra, så menar det även att 

det är en arbetsform som fungerar under en period men inget de skulle vilja satsa på i 

framtiden.  En av de viktigaste orsakerna de upplever är att arbetet kan bli otryggt i en 

livssituation med familj och stora utgifter eftersom det kan bli svårt med planering när 

inkomst och arbetstid är osäkert. Likaså är det flertal av respondenterna som påpekar att de 

tror att det är svårt att göra karriär inom bemanningsbranschen. 

4.4 Arbetet i flera organisationer 

I ovanstående avsnitt har vi diskuterat kring våra respondenters olika orsaker till varför de 

arbetar eller har arbetat som uthyrd personal inom ett bemanningsföretag. Det som även är 

intressant att studera utöver att anställningen kan ses som otrygg är vad det ger för 

konsekvenser och för den anställdes arbetssituation att vara delaktig i denna trepartsrelation 

som vi konstaterat att de anställda är en del av. Att arbeta som uthyrd personal på ett 

bemanningsföretag leder till att den anställde får arbeta utanför vad Allvin et al. (2006) kallar 

för den organisatoriska gränsen. Detta kan resultera till att det blir svårt för den anställda att 

veta till vilken organisation den tillhör då gränserna mellan organisationerna suddas ut. Enligt 

Marchington et al. (2005) kan det även leda till den anställda får en vag relation till sin 

specifika arbetsgivare. Att arbeta genom bemanningsföretag innebär att ha två organisationer 

att förhålla sig till vilket gör att direktiv och krav kan komma från två olika håll, dels från 

bemanningsföretaget samt från kundföretaget. Det kan tyckas att de anställda har två chefer 

från två olika företaget att följa. För att få fram de anställdas upplevelser om arbetet utanför 

den organisatoriska gränsen ställde vi frågan hur de upplevde att vara anställd hos en 

organisation där deras arbete är att arbeta för en annan organisation? 
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4.4.1 Dubbla organisationer och dubbla krav  

Under våra intervjuer berättade våra respondenter att de inte direkt upplevde dubbla krav från 

olika organisationer, utan att det snarare skedde indirekt eftersom bemanningsföretaget och 

kundföretaget har ett samarbete. Våra respondenter menar att om man inte uppfyller kraven 

hos en organisation så blir ens anseende påverkat även hos den andra organisationen.  Därav 

fick de känslan av att de behövde prestera ”dubbelt” för att inte riskera att förlora jobbet. 

Exempelvis menar Tobias att han upplevde ett krav på att göra bra ifrån sig hos sina olika 

kundföretag eftersom det skulle förbättra hans möjligheter att fler uppdrag när dåvarande 

skulle upphöra. Likaså menar han att han inte gärna ville sjukanmäla sig eftersom det skulle 

skapa ett sämre rykte på kundföretaget som i sin tur skulle spridas till bemanningsföretaget. 

 

”Man vill alltid ligga på topp” (Tobias, Aktiv bemanning) 

 

Nils förstår precis vad Tobias menar då han kände att han alltid var tvungen att tacka ja till 

uppdragen. Annars kände han att det fanns en risk att de inte ringde igen. Han hade hört hur 

andra kollegor fått ”skit” när de varit sjuka. 

 

”De håller bra koll på en” (Nils, Adecco) 

 

Även Björn kände att han ville göra bra ifrån sig på kundföretagen då han visste att de senare 

tog kontakt med hans chef på bemanningsföretaget och rapporterade hur han hade skött sig. 

Ett gott rykte hos bemanningsföretaget hoppades han skulle resultera till längre och roligare 

uppdrag. Björn berättar vidare att han oftast blev inkallad till olika uppdrag när de var starkt 

behov av arbetskraft, exempelvis när ordinarie personal var sjuk eller att hade arbetstoppar. 

Detta gjorde att han upplevde att kundföretagen hade höga krav och förväntningar på att han 

skulle prestera. Det var därför viktigt att visa vad man gick för samt att ta eget ansvar och 

initiativ redan från första dagen. 

 

Vi upplever att de flesta tänkte på konsekvenserna av deras agerande då de var medvetna om 

att kundföretaget och bemanningsföretaget höll kontakten med varandra. Var man bra på sitt 

arbete genererade det i mer jobb. På så vis kändes det som om många upplevde att de hade 

extra press att göra ett bra jobb. 
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4.4.2 Bristfällig kontakt  
Ytterligare en problematik de anställda upplevde i sitt arbete var att de sällan fick den 

information de behövde om arbetsplatsen, rutiner och arbetsuppgifter. 

 

”Jag kom till nya arbetsplaster och hade ingen aning om vad som skulle göras, alla företag 

har ju olika telefonväxlar och rutiner. Det hände ofta att jag kopplade fel och kunder blir 

irriterade” (Oscar, Adecco) 

 

Detta berättar Oscar hände han ett flertal gånger när han var ute på uppdrag. Han beskiver hur 

han kunde känna att den ordinarie personalen kunde blir frustrerade över att hela tiden behöva 

förklara vad han skulle göra. Att inte kunna rutiner och arbetsuppgifter är ett dilemma som vi 

anser påverkar både kundföretagen och den inhyrda. Muffels och Luijkx (2008) argumenterar 

för att kundföretag vinner ekonomiskt på att anlita inhyrd personal från bemanningsföretag. 

Det anser vi till viss del kan ifrågasättas. Den inhyrda personalen har ofta inte samma 

kunskaper som den ordinarie personalen vilket kan utmynna i irritation från både deras 

kunder, den fasta personalen och den anställda. Detta menar vi i ett mer långsiktigt perspektiv 

kan skada kundföretaget på grund av dåligt rykte som medför förlorade kunder. Det tar också 

tid som i sin tur kostar pengar att den fasta personalen måste lära upp personen från ett 

bemanningsföretag.  

 

”När jag frågade vad jag ska skulle göra fick jag knappt svar och när jag väl fick det märkte 

jag att de var väldigt stressade” (Nils, Adecco) 

 

Detta berättar Nils hände upprepande gånger när han kom till nya arbetsplatser. Han kände att 

den fasta personalen inte hade tid att förklara allt för honom vilket fick konsekvensen att han 

undrade om han verkligen kunde vara av nytta för kundföretaget. Han kände ingen känsla av 

att tillhöra sitt kundföretag.  Vi kunde se att det var fler respondenter än Nils som hade 

känslan av att de inte vara viktiga för sitt kundföretag, vilket ledde till minskat trivsel på 

arbetsplatsen. 

4.5 Vem tillhör jag?   

 

Genom vår förståelse för hur de anställda upplever de problem som kan uppstå i dessa 

gränslösa organisationer kan vi diskutera vidare i hur detta påverkar de anställdas känsla av 
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tillhörighet till respektive organisation. Vi har ställt frågan, hur är det för en anställd att arbeta 

för en organisation men samtidigt arbeta inom en annan organisation? Det faktum att som 

uthyrd personal på ett bemanningsföretag ha två organisationer att arbeta för gör att det kan 

bli svårt att veta vilket företag man känner att man tillhör och vill prestera för. Känner de 

anställda tillhörighet till båda organisationerna, till en organisation eller ingen alls?  Bara att 

svara på den enkla frågan ”Vart jobbar du?” kan bli problematiskt eftersom de mellan olika 

arbetsplatser.  

Som vi tidigare nämnt anser Alvesson och Björkman (1992) att anställdas känsla av 

tillhörighet till en organisation är ett krav för att de anställda ska kunna trivas och känna 

engagemang i sitt arbete. De menar att med något påtagligt att tillhöra kan de anställda 

uppleva gemenskap och i hög grad bli involverade i organisationen. Att det anställda känner 

tillhörighet till sin verksamhet är något eftersträvbart för organisationen då det leder till att 

alla strävar mot samma mål. Detta benämns i teoretiska termer för organisatorisk identitet och 

organizational commitment, vilket handlar om att de anställda moraliskt binder sig till sin 

organisation. 

I bemanningsföretagens fall ser Olofsdotter (2008) att det finns en problematik med de 

anställdas känsla av identifiering. Hon menar att när de anställda inte har en fast arbetsplats, 

blir det svårt att känna tillhörighet, lojalitet och hängivenhet till sitt arbete i jämförelse till de 

individer som endast arbetar inom en organisation. Att tillhöra och anpassa sig efter olika 

verksamheter på en och samma gång skapar en situation med känslor som förvirring och 

kluvenhet till vilket företag de anställda egentligen tillhör.  

”Jag är som i ett ingenmansland, jag tillhör ju inte någonstans. På mina olika uppdrag bryr 

sig ingen och på bemanningsföretaget har jag ju ingenting att göra” (Björn, Adecco)  

Sennett (2008) anser dock att i en situation där anställda arbetar för två företag kan de välja 

till vilket företag de vill rikta sin tillhörighet och hängivenhet till. På så sätt kan de anställda 

få en organisation som de faktiskt tillhör vilket leder till positiva känslor som engagemang, 

och hängivenhet. Tillhörigheten kan riktas till antingen bemanningsföretaget eller 

kundföretaget.   

”Jag jobbar verkligen på bemanning, jag använder deras kläder och har deras loggor. Min 

chef på bemanningen visar att han bryr sig” (Tobias, Aktiv bemanning) 
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”Det var Eon som jag personligen kände att jag tillhörde” Det var dem som utbildade mig 

och jag använde deras kläder. Jag var som en i gänget (Anna, Manpower) 

 

Wenger (1998) är av en annan mening och diskuterar kring att anställda kan förhålla sig till 

flera organisationsidentiteter samtidigt, och kallar detta för att skapa ett identitetsnexus av 

multipla identiteter. Med det menas att de anställda kan låta olika identiteter att samspela med 

varandra för att skapa en helhet. Detta kan tolkas till den relation kring identiteter som finns 

inom bemanningsföretag där anställda kan identifiera sig med båda organisationerna och 

skapa en helhet ur detta. Några av våra respondenter talade om att ha benen på två ställen och 

få stöd från flera håll. 

”Det var kluvet ibland var jag kände att jag tillhörde. När jag har varit på ett ställe länge, 

som exempelvis på Volvos företagshälsovård i ett år, blev jag mycket delaktig där. Men 

samtidigt så tillhörde jag ändå bemanningsföretag, så jag tror det blir en god blandning” 

(Cecilia Proffice Care) 

”Det är rätt skönt att ha två företag som jag kan prata med. Är jag missnöjd över nått som jag 

inte vill prata med chefen på Telenor om, så är det rätt skönt att gå till min chef på 

bemanningsföretaget. Då slipper jag ta diskussionen” (Felicia, Uniflex ) 

Som ovanstående citat visar så finns det inget allmängiltigt svar om de anställda känner 

tillhörighet eller ej och till vilken organisation de kan identifiera sig med. Detta gör att vi 

anser att ovanstående teorier kring identitet delvis har rätt eftersom det finns de respondenter 

som styrker deras mening. Däremot har vi funnit de nyanseringar och motsägelser som är 

svåra att belysa i teori, som kan vara en aning ”svart och vit”. Exempelvis finns de 

respondenter som anser sig stå mitt emellan två organisationer utan någon känsla av 

tillhörighet. Däremot finns det även respondenter som menar att det är positivt att ha två 

organisationer att stödja sig på. Vi har även respondenter som anser sig ha valt en 

organisation att tillhöra i Sennetts (2008) mening och ser sig som ”bemanningsanställd” eller 

som ”en i gänget på kundföretaget”. 
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4.5.1 Bemanningsföretagens önskan om identifiering  

Så hur uppfattar bemanningsföretagen detta med organisationsidentitet? Anser de enligt 

Alvesson och Björkman (1992) och Felfe et al (2008) att det är av stor vikt att få de anställda 

att känna tillhörighet och engagemang till sin organisation? Som Allen och Meyer (1997) 

menar så är leder denna hängivenhet att de anställda arbetar effektivare och blir mer 

välmående. Denna eftersträvan om gemensamma värderingar och committed employes trodde 

vi innan studien var en självklarhet även inom bemanningsbranschen. Under vår studie har vi 

däremot fått ett bredare perspektiv, som visar att bemanningsföretag inte alltid eftersträvar att 

den uthyrda personalen ska dela samma värderingar som bemanningsföretaget. 

 

Genom att ha studerat olika bemanningsföretag har vi fått en uppfattning om att den person 

som de söker att arbeta som uthyrd personal ska vara anpassningsbar och flexibel. Som den 

bild vi presenterade i början av kapitlet under stycket ”Branschen från den bästa sidan” så 

framställer bemanningsföretagen att de söker en person som kan lockas av förändringar och 

utmaningar. Kent berättade att han vid intervjutillfället fick veta vikten av att kunna anpassa 

sig.  

 

”Jag fick veta att det handlade om att anpassa sig och att lyssna på min chef på uppdragen. 

Det var dem som visste vad jag skulle göra” (Kent, Adecco)   

 

Detta visar på att dessa bemanningsföretag anser att det är bättre om de anställda engagerar 

sig i kundföretaget eftersom det är deras egentligen fysiska arbetsplats. Detta av orsaken att de 

anser att de anställda gör ett bättre arbete om de blir mer som anställda på kundföretaget. Det 

som kan ses problematiskt med detta sätt att styra enligt Wenger (1998) är att den anställa blir 

att införliva sig i flera olika organisationer vilket innebär att den får en delad och fragmatisk 

organisatorisk identitet.  På så sätt blir det svårt för den anställde att känna en helhet och ett 

kollektivt syfte. Detta gör att det blir svårt för den anställde att känna identifiering när den 

byggs upp av flera olika identiteter.  

 

Dessutom finns det de bemanningsföretag som har en annan attityd kring de anställdas 

identifiering som anser att deras anställda bör införliva sig i bemanningsföretaget. Det finns 

tydliga exempel där de anställda får bära bemanningsföretagens kläder för att symbolisera att 

de är uthyrd personal från det specifika bemanningsföretaget. Detta uppfattar vi kan vara ett 

sätt för bemanningsföretaget att få de anställda att prestera så bra som möjligt utifrån vad 
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bemanningsföretaget anser är att göra ett bra arbete. Maria berättar följande om värderingarna 

på hennes bemanningsföretag.  

 

”På introduktionsmötet fick jag veta att jag skulle vara Uniflex när jag var ute på uppdrag. 

De påpekade att det var viktigt att jag skilde mig från mängden och presterade bra. Det skulle 

synas att jag var från bemanning” (Maria, Uniflex) 

 

4.5.2 Att tillhöra bemanningsföretaget  

Att bemanningsföretagen anser att deras anställda ska känna hängivenhet till dem fann vi 

intressant eftersom vi hade de respondenter som upplevde en identifiering till 

bemanningsföretaget. Både Tobias, Nils och Maria som arbetar på relativt korta uppdrag 

kände hängivenhet till bemanningsföretaget trots det faktum att de dagligen arbetar på en 

arbetsplats som inte är dess arbetsgivares. 

 

”Jag tillhör självklart Adecco. Det är dem som jag pratar med och som skickar mig på alla 

olika uppdrag. Det är ju det som det handlar om, att vara anpassningsbar” (Nils, Adecco) 

 

Maria diskuterar kring rollen som uthyrd personal och menar att det handlar om anpassning 

och att kunna hantera olika situationer. Tobias är av samma mening och anser att det handlar 

om att vara flexibel och påpekar att vem som helst inte skulle kunna ha ett sådant jobb. Vi 

uppfattar det som att dessa individer inte finner det negativt att arbeta på flera organisationer 

samtidigt, utan snarare att det ligger i individens ansvar att kunna hantera dessa olika 

situationer. Vi uppfattar att både Tobias, Nils och Maria är väldigt sociala och öppna och har 

under våra intervjuer lätt för att ”ta för sig”. Detta tror vi kan vara en underlättande faktor till 

att det väl kan handskas med att möta nya organisationer och människor.   

 

Genom att ha lyssnat på deras åsikter och kopplat detta till begreppet organisatorisk identitet 

kan vi tolka att dessa respondenter upplever tillhörighet till yrket som uthyrd personal snarare 

än att de känner tillhörighet till det specifika bemanningsföretaget. Trots att de på frågan 

”vilket företaget känner du att du tillhör” svarar respektive kundföretag upplever vi att det är 

yrket som de refererar till. De talar inte om bemanningsföretaget och dess värderingar utan 

syftar till yrkets egenskaper.   
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”Jag känner inget behov av att ändra och försöka påverka när jag är på uppdrag, det är 

bättre att anpassa sig efter dem istället. Det är det alla gör, anpassar sig” (Tobias, Aktiv 

bemanning)   

”Jag kan ju inte slå näven i bordet med SJ när jag är där två veckor om året, så jag känner 

mig flexibel istället Man måste ju ha det sociala, annars är det svårt.  Man har märkt att SJ 

snackar skit om andra inhyrda för att de inte vågar prata och då är de lite felplacerade. Man 

måste kunna snacka. Det är A och O att ha det sociala” (Nils, Adecco) 

Vi tolkar detta som att det är svårt att få en känsla av tillhörighet till bemanningsföretaget. Det 

verkar snarare skapas en indirekt koppling som kan göra att dessa respondenter får en positiv 

bild av bemanningsföretaget då det identifieras sig med yrket. Dock uppstår inte den situation 

som Alvesson och Björkman (1992) kallar för organisatorisk identitet där de anställda känner 

sig emotionellt länkade till organisationen, eftersom dessa anställda införlivar de värderingar 

som har med yrket att göra istället för det specifika företaget. 

 

4.5.3. Tillhörighet till kundföretaget 

Dock var det flera av våra respondenter som var mer intresserade av kundföretaget än 

bemanningsföretaget eftersom kundföretaget är den faktiska arbetsplatsen som de arbetar på.  

När vi frågade våra respondenter om deras kontakt till bemanningsföretagen respektive 

kundföretagen så var relationen till kundföretagen som var de mest centrala eftersom där 

fanns arbetskamrater och chefer på samma arbetsplats som dom själva.  Respondenter på 

längre uppdrag menar att de känner sig mer hemma på kundföretaget. 

”Det är kundföretaget som är avgör om man trivs eller inte. Det är ju de som tar emot en” 

(Felicia, Uniflex) 

 

En intressant aspekt som kom fram under intervjuerna var att de anställda hade väldigt olika 

upplevelser och erfarenheter kring deras olika uppdrag. Samtidigt kom det fram att 

bemanningsföretagens handlande och bemötande är densamma oavsett vad det är för typ och 

längd av uppdrag. Likaså verkar våra respondenter agerat på liknande sätt på alla uppdrag. 

Det gör att vi frågade oss vad det är som gör att de anställda har olika upplevelser. De flesta 

av våra respondenter vad enade om att det handlade om kundföretagens olika handlande.  
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Vi har tolkat att det finns olika faktorer som har inverkan på de anställdas identifiering med 

företag. En orsak som vi tolkar kan vara avgörande för känslan av tillhörighet är 

uppdragstiden. Vi kan konstatera att de individer som har korta uppdrag på flertal 

organisationer har svårare att känna tillhörighet än de som arbetar som uthyrd personal på 

längre uppdrag hos enstaka företag. Exempelvis var både Björn, Ebba och Hanna som alla 

jobbade på olika uppdrag från dag till dag eller veckovis negativa till sin arbetssituation. De 

var omotiverade till sitt arbete och hade inget emotionellt band till varken 

bemanningsföretaget eller kundföretaget.    

”Jag kände ingen tillhörighet någonstans. Jag bytte arbetsplats så ofta så jag blev aldrig en i 

gänget. De visste ju inte om de någonsin skulle se mig igen och orkade nog inte bry sig så 

mycket om mig. Jag gjorde min grej och gick hem” (Hanna, Manpower)  

Våra respondenter kände sig även ofta felplacerade eftersom de fått för lite information om 

arbetsuppgifter och företagens olika rutiner. Både Björn och Ebba uttryckte en önskan om att 

både bemanningsföretaget och kundföretaget borde ha introducerat dem bättre till olika 

uppdrag. Eftersom de inte arbetar med och har ständig kontakt till sin arbetsgivare förklarades 

det att bemanningsföretagen känns ”långt borta”. Det fanns en undran ”vad skulle jag där och 

göra?” Likaså fanns det en uppfattning om att de på kundföretagen inte lägger energi på den 

inhyrda personalen eftersom de tillbringar så kort tid på arbetsplatsen. Detta resulterade till att 

dessa individer inte kunde känna total tillhörighet vilket skapar förvirring och kluvenhet.  

De respondenter som arbetar på längre uppdrag hade däremot en annan syn på tillhörighet. Då 

de befinner sig på kundföretaget under en längre tid har de lättare att känna sig som ordinarie 

personal. Vi får intrycket av att dessa respondenter trivdes så pass bra hos sitt kundföretag att 

de fått ett minskat behov av bemanningsföretaget. Felicia uttrycker exempelvis att hon önskar 

att bli överskriven till kundföretaget eftersom det inte skulle innebära någon skillnad förutom 

att hon skulle få bättre lön. Emma som tillbringat ett halvår på sitt kundföretag menar att hon 

”glömmer” bort att hon arbetar som uthyrd personal.  

”Internt finns det ingen skillnad på mig och den ordinarie personalen. Jag har ens tänkt på 

att jag är annorlunda från de andra. Egentligen är jag ju bemanning men det är inget som 

märks på mitt jobb. Jag har ju inte som mycket kontakt med Adecco längre. Det är inte så att 

jag undviker just bemanning men det är verkligen hos Kalmarhem jag jobbar” (Emma, 

Adecco)  
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Detta samband kan härledas till den diskussion som Landy och Conte (2004) påvisat, att fast 

anställda upplever en starkare anknytning till organisationen än den som är tillfälligt anställd. 

I relation till bemanningsbranschen kan vi tolka att de anställda som tilldelats längre uppdrag 

kan liknas med en fast anställning vilket inbringar en stark känsla av tillhörighet. De 

bemanningsanställda med korta uppdrag kan liknas med de tillfälligt anställda som inte har 

möjlighet att hinna bli engagerade och känna tillhörighet. Sambandet mellan lång tid och 

starkare tillhörighet kan verka något självklart. Det som är mer intressant att uppmärksamma 

är att det finns en skillnad ifrån vad Landy och Conte (2004) menar i jämförelse till 

bemanningsbranschen. En del av den uthyrda personalen i bemanningsbranschen upplever en 

identifiering och känsla av tillhörighet riktad mot kundföretaget istället för sin egentliga 

arbetsgivare. Ett tydligt exempel är Emma som såg sig som en av de ordinarie på 

kundföretaget och Anna som såg sig som en i gänget på kundföretaget. Dessutom har dessa 

respondenter en tendens som visar att när de anställda får stärkta band till kundföretaget så 

blir behovet av bemanningsföretaget svagare, som exempelvis Felicia som ville lämna 

bemanningsföretaget. Detta resulterar till att de anställda på längre uppdrag inte upplever 

någon hängivenhet eller emotionellt band till bemanningsföretaget.  

 

Enligt ovanstående resonemang kring uppdragstiden leder korta uppdrag till svårighet att 

känna identifiering samtidigt som långa uppdrag leder till att de anställda inte känner 

engagemang till bemanningsföretaget eftersom de upplever tillhörighet till kundföretaget.  

 

4.5.4 Att vara en del i gänget 

En annan faktor som vi fann central för i vilken grad de anställda upplever att de kan 

identifiera sig är hur väl de känner att de kan ”passa in” både i organisationens värderingar 

samt förhålla sig till den sociala biten. Conelly & Gallagher (2004) stödjer att organisationer 

som eftersträvar att få deras anställda att stanna länge inom organisationer bör ha ett bra 

socialt bemötande. Det handlar exempelvis om hur de anställda blir behandlade och om de 

upplever sig som ”en i gänget”. Vissa av våra respondenter från bemanningsföretagen berättar 

om att det finns en problematik i att bli delaktiga i kundföretagens helhet eftersom de inte är 

”fasta” på en arbetsplats. Det kan vara svårt att inte känna sig som utomstående, eftersom den 

ordinarie personalen redan delar samma värderingar och har en gemenskap.  
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Hanna berättar att när hon kom till nya arbetsplatser var det oftast ingen av den ordinarie 

personalen som gjorde någon ansträngning att lära känna henne. På något sätt förstod hon det, 

hon skulle ju kanske försvinna dagen efter och någon ny skulle ta hennes plats. Detta gjorde 

att Hanna tydligt kände att hon inte tillhörde kundföretaget. Det kunde bli extra påtagligt då 

ingen tog initiativet att sätta sig bredvid vid henne vid lunchen vilket gjorde att Hanna kände 

sig ovälkommen och brukade därför ta en promenad.  Hon berättar att saknaden av ”riktiga” 

arbetskamrater var stor. 

Det kändes typ som när man var praktikant, ingen var otrevlig men man hade alltid känslan 

att vara en utböling” (Hanna, Manpower)  

Arbetsmässigt upplevde Anna ingen direkt skillnad mellan de som var anställda genom 

Manpower och den övriga personalen men det tror hon delvis beror på att de var så många 

som var anställda av Manpower på hennes jobb. Hon berättar dock en sak som hon upplevde 

var lite märkligt. Den fasta personal som hade jobbat länge fick träffa Ingvar Kamprad men 

inte de som var inhyrda.  

”Det känns konstigt när man känner att man jobbar på Ikea men sen inte får vara med på 

allt” (Anna, Manpower)  

Anna fortsätter berätta om ytterligare skiljaktigheter på ett annat uppdrag. Då hade den 

ordinarie personalen slutat tidigare i syfte att få utnyttja sin friskvårds timme, samtidigt som 

den inhyrda personalen fick vara kvar och jobba med restuppgifter som städning som var 

utanför deras arbetsbeskrivning. Nils berättar även hur den fasta personalen hade 

”fredagsfika” medan de som var inhyrda fick fortsätta jobba.   

”Det var inget jag reflektera över i stunden med nu i efterhand är det ju verkligen konstigt 

och det är ju helt klart kundföretagets fel”(Nils, Adecco) 

Nils anser att det hänger mycket på kundföretaget om man trivs eller inte. Trivs man presterar 

man bättre vilket gynnar kundföretaget menar Nils och tycket därför att kundföretaget borde 

lägga större vikt på att få den inhyrda personalen att trivas.   

Ett flertal av våra respondenter påpekar att de märkt skillnad i hur de blir bemötta vilket 

speglar av sig på deras känsla av tillhörighet till organisationen. Detta kan leda till att de 

ibland är ganska likgiltiga till sina arbetsuppgifter då de inte känner engagemang för sitt 

arbete. Det handlar mycket om den sociala biten som exempelvis personalaktiviteter. 
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Huruvida de var inbjudna till personalaktiviteter skiljde mellan de olika respondenterna. 

Emma berättar att hon alltid fick vara med på alla aktiviteter som anordnades av 

kundföretaget och Cecilia berättar att hon har fått delta på någon julfest och någon aktivitet 

men det var mycket sällsynt. Hon anser att det borde ha varit mer då hon jobbade i fyra år 

men att det inte gjorde så mycket då hon kände att hon tillhörde sitt bemanningsföretag. 

Annas kundföretag anordnade julbord där alla som arbetade fick vara med och delta. Under 

tiden som Emelie arbetade blev hon inte tillfrågade att delta i några personalaktiviteter alls. 

Hon tror dock att hon skulle ha fått vara med sitt kundföretag på tjejmilen om hon själv hade 

frågat men hon kände inget direkt intresse.  

 

Efter att ha undersökt vad våra respondenter hade för upplevelser angående bemötande av 

sina kundföretag inser vi att de flesta inte upplever sig som ”en i gänget”. Dock var det 

varierande huruvida de ansåg att det var viktigt att känna att de tillhörde kundföretaget eller 

inte. Det var intressant att se att en person som Cecilia som jobbat i bemanningsbranschen i 

flera år inte tyckte det gjorde nått att hon inte alltid inkluderades i kundföretagens aktiviteter. 

Hon förklarar det som att det beror på att hon varit i branschen så länge och var van vid 

arbetsförhållandena. Hennes stora kontrast är Hanna som tyckte det var jobbigt att inte 

uppleva gemenskapen man får av ”riktiga” arbetskamrater och kände sig ofta utanför på 

jobbet.  

 

4.5.5  Bättre kontakt ger bättre relationer   

En annan faktor som verkar ha en påverkan på hur väl de anställda känner att de kan 

identifiera sig med kundföretaget är hur väl relationen till respektive organisation fungerar. 

Beroende på hur öppen kontakten är med respektive ledning är så finner de anställda olika 

grader av tillhörighet. Det som är utmärkande för relationen mellan den anställda och dess 

arbetsgivare är att de just befinner sig på olika arbetsplatser. Detta kan upplevas att vara 

försvårande för de anställda eftersom deras arbetsgivare inte är insatt i deras dagliga arbete. 

 

För att det inte ska bli några frågetecken kring var de anställda ska vända sig uttrycker 

Bäckström (2010) som är förbundsdirektör för branschorganisationen, att anställda alltid ska 

”vända” sig till bemanningsföretaget. Han poängterar att de anställda bara har en arbetsgivare 

just för att det inte ska förekomma några osäkerheter i var man ska vända sig. Det är endast 

bemanningsföretaget som kan svara på frågor gällande vissa saker som till exempel 
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arbetsvillkor, arbetstider, avtalspension, semester och lön (bemanninforetagen.se). Flera 

respondenter håller inte med om detta och anser att tog kontakt med den part de ansåg kunde 

ge dem det bästa svaret. 

 

Flera av våra respondenter berättar att kontakten till bemanningsföretaget till största del 

bestod av mail- och telefonkontakt. Det kan vara svårt för de anställda att ha en närmare 

relation till sin chef på kundföretaget eftersom denne inte är dess ”egentliga” chef och har inte 

den övergripande bilden kring varken den anställdes personlighet, egenskaper eller 

kunskapen.  

 

Det vi kan urskilja av våra respondenters svar är att kontakten till respektive organisation är 

väldigt blandad. Dock fann vi att det fanns en generell uppfattning hos våra respondenter som 

menar att kontakten till bemanningsföretaget spelar större roll om kontakten till kundföretaget 

inte är väl utvecklad. Exempelvis berättar Emma om att hon såg att det fanns en skiftning från 

att ha kontakt till bemanningsföretaget till att med tiden få starkare relation till kundföretaget.    

 

”I början var det mer kontakt, typ första två till tre veckorna sen blev man mer självgående. 

Men det var ett bra stöd i början” (Emma, Adecco) 

 

Både Tobias och Hanna som arbetade på kortare uppdrag upplevde att deras relation till 

bemanningsföretaget var viktigt eftersom de aldrig hann skapa en bra kontakt till sina 

kundföretag. I Tobias fall är det tydligt att han mycket bättre kontakt till bemanningsföretaget 

än kundföretaget.  

 

”De ringde när man slutade. Och en gång ringde jag när mina skor var trasiga och då åkte 

dem ut till mig med ett par nya. Då passade min chef på att snacka lite skit och fråga hur jag 

mådde och så. … Ibland när man börja på morgonen så fick man liksom hoppas på att någon 

skulle ha tid för en och förklara vad man skulle göra” (Tobias, Aktiv Bemanning) 

 

”Min kontaktperson på bemanningsföretaget hörde av sig dagligen för att höra hur 

arbetsdagen hade gått. Då kunde jag berätta om det var något problem eller fråga något om 

jag ville. Det kändes bra för på uppdragen fick jag aldrig någon bra information ” (Hanna, 

Manpower)  
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Däremot fanns det de respondenter som inte upplevde en bra relation till någon, varken 

bemanningsföretaget eller kundföretaget på varken bemanningsföretaget eller kundföretaget. 

    

”Jag får sköta mig själv! Känns lite mysko... för jag har aldrig fått utbildning. Jag får veta 

vad jag ska göra på mailen, när jag hade utfört mitt jobb så mailade jag tillbaka och berättar 

hur det har gått” (Nils, Adecco). 

 

”Jag hade inte hade så mycket kontakt med bemanningsföretaget överhuvudtaget. De 

meddelade bara var jag skulle vara samt en vägbeskrivning” (Emelie, Bilda) 

 

Cecilia var nöjd med kontakten hon hade med sitt bemanningsföretag men upplevde en viss 

skillnad när hon arbete i Stockholm och Göteborg. Hon berättar vidare att det var lite var lite 

”si och så” med jobbinstruktioner när hon kom till de olika ställena. Hon hade en checklista 

på uppgifter sen fick hon ta reda på de viktigaste sakerna själv så att hon skulle fungera på 

arbetsplatsen. Hanna berättar att hennes kontaktperson på bemanningen alltid hjälpte henne 

med problem samtidigt som Emelie blev hänvisad tillbaka till kundföretaget vid problem.  

Här uppfattar vi att det finns en kontrast mellan Emelie och Hanna bemötande från 

bemanningsföretagen. En stor anledning till att de blir bemötta olika är att Hanna höll kontakt 

med hennes kontaktperson på Manpower i princip dagligen via telefon eller via mail, och de 

har även setts ett flertal gånger. Emelie har bara träffat sitt bemanningsföretag Bilda vid sin 

anställningsintervju och efter det har kontakten endast varit informell, exempelvis vid råd om 

vägbeskrivning. Hur man uppfattar hur god relationen är har vi tolkat vara avgörande för 

trivseln och om man vill stanna i branschen eller inte. Detta styrks av Allen och Meyer (1997) 

som menar att anställda som inte vill stanna i branschen har svårt att känna tillhörighet.   

 

4.6 Hur ser framtiden ut? 

 

Efter att ha lyft fram hur de anställda ser på att vara, eller ha varit, en del av 

bemanningsbranschen anser vi att det är intressant att fokusera på hur framtiden ser ut. Enligt 

unionens rapport ”Bemanningsbranschen - personal som handelsvara?” (2008) finns det vissa 

övergripande trender på arbetsmarknaden som indikerar på att kundföretagen inte bara 

kommer att använda sig av bemanningsbranschen som en akut lösning i framtiden. Den ska 
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också hjälpa till att förebygga effekter vid personalminskningar och planerade förändringar 

och för löpande grundbemanning. Bemanningsuppdraget verkar också bli längre och kommer 

att utöka sin yrkeskategori till att exempelvis i framtiden även kunna erbjuda flygpersonal och 

jurister. Detta anser vi är positivt då flera av våra respondenter påpekade att de eftersträvade 

längre uppdrag. De ansåg att längre uppdrag medförde en bättre arbetssituation då de hann 

lära sig arbete ordentligt samt hade lättare att känna gemenskap med sina arbetskamrater. 

Bemanningsföretagen kommer enligt unionens rapport att växa mest inom små och 

medelstora kundföretag för att minska deras sårbarhet vid konjunkturförändringar. Efterfrågan 

på kvalificerad personal ökar och det blir därför allt svårare för kundföretagen att klara 

rekryteringen på egen hand. Bemanningsföretagen strävar därför efter att hyra ut 

resurskonsulter inom branscher och yrkesområden som är mer kompetenskrävande. 

Våra respondenter anser dock inte att de vill arbeta inom bemanningsbranschen i framtiden. 

De menar att det är en för otrygg bransch som inte är lämplig när man har familj och är 

beroende av fasta rutiner och en säker inkomst. Felicia berättar dock att hon tror att det finns 

en risk att hon hamnar där till slut ändå. Anna menar att det blir jobbigt i längden att ”hoppa” 

mellan olika uppdrag. Flera respondenter anser att det passar när man är ung eller när man 

studerar och har det som ett extrajobb, men de ser ingen möjlighet att göra karriär inom 

branschen. 

”Man vill ju ha säkerhet i framtiden. Nu går det bra men, det blir ju helt annorlunda när man 

blir äldre och inte bara har sig själv att tänka på”(Nils, Adecco) 

 

”Jag fick ibland vara utan jobb i flera dagar och att de andra perioder fanns mer än vad jag 

behövde” (Tobias, Aktiv bemanning) 

 

”I så fall ska det vara en jättekort period och för att skaffa sig mer erfarenhet. Nej förresten, 

fy fasen” (Björn, Adecco) 

 

”Att jobba i bemanningsbranschen kan ju öppna dörrar för att ta en anställning på någon 

annan arbetsplats” (Cecilia, Proffice Care) 

 

Det som de flesta respondenterna ser som positivt är att de kan sätta upp sin erfarenhet inom 

bemanningsbranschen på sitt Cv. Emma menar att det visar på att man är flexibel. Tobias är 

nöjd med sin tid och fick ett fint omdöme från sitt bemanningsföretag. Felicia skulle hellre 
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sätta flera års erfarenhet inom sitt kundföretag på sitt Cv men känner sig ”illa tvungen” att 

redovisa att det är Uniflex som hon är anställd för. Cecilia som jobbade flera år på sitt 

bemannigföretag anser att det var en nyttig tid men att det inte passar hennes livssituation 

längre. Hanna anser inte heller att arbetet är hållbart i längden då hon berättar hur hon kunde 

bli inringd med två timmars varsel. 

  

”Att gå och lägga sig och inte veta vilket uppdrag man skulle på dagen efter kändes många 

gånger riktigt jobbigt” (Hanna, Manpower) 

 

Det gjorde att hon många gånger kände sig otrygg i sin arbetssituation då hon fick vänta på ett 

samtal på morgonen för att veta var hon skulle jobba den dagen, eller om hon ens fick jobba 

den dagen. Därför känner Hanna att ett sådant typ av arbete inte är något hon vill ha i längden. 

I framtiden vill hon hellre ha ett fast jobba som inger trygghet. 

 

4.6.1 Att skapa en tryggare bransch 

Vi kan utläsa från våra respondenters åsikter att det är just otryggheten i arbetssituationen som 

är en stor faktor till att det inte vill arbeta i bemanningsbranschen i framtiden. Bäckström 

(2010) berättar att bemanningsföretagen vet om detta problem och har försökt förbättra 

säkerheten i branschen. På bemanningforetagen.se kan vi läsa att bemanningbranschen är en 

trygg bransch trots de flexibla arbetsförhållandena vilket har ifrågasatt då flexibilitet och 

trygghet i stort känns som varandra motsatser. Det är dock av just dessa två begrepp 

flexicurity har skapats för att helt enkelt skapa en tryggare bransch. Flexicurity diskuteras 

även utav Grönlund (2004) som menar att det ska hjälpa bemanningsföretagen att erbjuda en 

balans mellan flexibilitet och trygghet för de anställda. Av detta att tolka är en säkrare 

inkomst och längre uppdrag bemanningsbranschens medicin för en ”hälsosammare” 

organisationsform i framtiden.  

Vidare anser vi att förhållandena inom trepartsrelationen är omfattande och kan underlättas 

om man tar hjälp av Schultz (1997) teori om ”Den goda organisationen”. Teorin som vi 

tidigare diskuterat speglar hur tillhörighet, kontroll och öppenhet kan ses som viktiga aspekter 

att ta hänsyn till för att skapa en ”god organisation”. Finns det en bra balans mellan dessa tre 

komponenter hos människorna inom organisationen leder det till en positiv utveckling. Det är 

viktigt för individen att känna sig betydelsefull, och känslan av tillhörighet skildrar ofta hur 

tillfredställd en person är på sitt jobb. I enlighet med Connelly och Gallanger (2004) kan 
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tillfredsställelse även kopplas ihop med om den anställda jobbar i bemanningsbranschen 

enligt egna önskemål eller om den ”tvingats” in i branschen på grund av omständigheter som 

vi kan koppla till exempelvis arbetslöshet. Som inhyrd på ett företag är det viktigt att bli 

accepterad av kollegor och våga säga sin åsikt trots den tidsbegränsade anställningen och det 

är bra om den inhyrda känner att den har kontroll över sin situation och får vara med och 

bestämma. Även öppenhet är ett betydelsefullt hjälpmedel då det underlättar för samarbetet 

mellan de tre parterna. Finns det en öppenhet mellan personalen inom organisationerna är det 

till stort hjälp för exempelvis trivsel och lösning av problem. Människor fungerar olika vilket 

gör det svårt med exakta ramverk för hur en organisation ska arbete. Dock anser vi att det är 

av vikt att sträva efter att just dessa tre beståndsdelar tillhörighet, kontroll och öppenhet har en 

balans i denna typ av organisationsstruktur där människor är beroende av varandra.  
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5. SLUTSATS 

 

I detta kapitel redogör vi för våra slutsatser med hjälp av att våra frågeställningar besvaras. 

Resultatet av huruvida vi uppnått vårt syfte presenteras. Slutligen diskuteras studiens 

trovärdighet samt förslag till vidare forskning 

 

Syftet med denna uppsats var att lyfta fram hur de anställda upplever sin anställning på ett 

bemanningsföretag. Vi ville ta reda på hur den uthyrda personalen kan känna tillhörighet samt 

identifierar sig med flera organisationer samtidigt då de inte arbetar hos sin arbetsgivare utan 

på ett kundföretaget. Vi anser att problematiken inom bemanningsbranschen bör belysas från 

den anställdas perspektiv i hopp om att den i framtiden förbättras. För att uppnå vårt syfte har 

vi utgått från två frågor som ska hjälpa oss få förståelse för hur de anställda ser på sin 

situation i bemanningsbranschen.  

5.1 Hur kan organisatorisk identitet och flexibilitet förstås i den triangulära 

strukturen med bemanningsföretag, kundföretag och den anställde? 

 

För att organisationer ska kunna anpassa sig till arbetsmarknaden behöver de vara flexibla. 

Behovet av arbetskraft varierar till följd av konjunkturförändringar som innebär arbetstoppar 

och nedgångar. Detta har inneburit att företag har haft en önskan om att kunna anpassa sin 

personalstyrka efter omvärldssituationer situation som påverkar deras situation. 

Bemanningsföretagen har uppfyllt denna önskan genom att erbjuda tjänsten att hyra ut 

personal vid behov. Företagen kommer då ifrån riskerna som det medför att anställa personal 

och kan på så vis hålla nere personalkostnaderna. På så vis har de större möjlighet att få ut 

maximal vinning då de kan effektivisera sin verksamhet. I takt med önskan om flexibilitet 

uppstår därför samarbetet i trepartsrelationen mellan bemanningsföretaget kundföretaget och 

den anställde.  

Denna triangulära struktur ligger till grund för att den anställde kan uppleva en kluvenhet 

angående vilket av företagen den ska identifiera sig med. Detta beror på att den som arbetar i 

många fall växlar mellan olika organisationer, vilket innebär nya arbetsuppgifter och rutiner 

att anpassa sig till. Våra respondenter anser att inte alla människor passar i denna bransch då 

egenskaper som att vara flexibel samt ha bra social kompetens är ett måste. Dock finns det 

delade meningar angående hur en person som arbetar för ett bemanningsföretag kan 
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identifiera sig med de inblandade organisationerna. Bland våra respondenter fanns olika 

ståndpunkter representerade, allt från dem som kände stark tillhörighet till dem som beskrev 

sig vara i ingenmansland. Vi såg dock mönster bland våra respondenters känslor inför deras 

arbetssituation.  

Vi kan se en koppling mellan uppdragstiden och känslan av arbetstillfredsställelse. De som 

hade långa uppdrag kände stark tillhörighet till sina kundföretag eftersom de hade möjlighet 

att bli en del av organisationen. De kunde vara med och påverka sin arbetssituation samt fick 

förutsättningen att lära känna sina arbetskamrater. Motsatt till kopplingen att långa uppdrag 

genererar i stark tillhörighet kunde vi se att många som hade korta uppdrag hade svårt att 

känna tillhörighet till någon av organisationerna. Dessa individer upplevde sig vara missnöjda 

med sin arbetsform eftersom de ständigt fick möta nya organisationer och nya människor. 

Detta visar på att den bild som bemanningsbranschen sänder ut delvis kan ifrågasättas. Den 

flexibilitet som bemanningsföretagen målar upp som något positivt kan även upplevas negativ 

då de anställda inte får chans att binda sig till någon specifik organisation när de arbetar på 

korta uppdrag. Detta kan även sättas i relation till Allen och Meyers (1997) diskussion kring 

att anställda har ett behov av att känna tillhörighet för att kunna trivas. Trots detta fanns det de 

individer som kände arbetstillfredsställelse då de arbetade på korta uppdrag. Dessa var de 

respondenter som uppgav att de kände tillhörighet till bemanningsföretaget. Efter att ha 

studerat deras berättelser har vi kommit fram till att det inte är bemanningsföretaget de 

identifierar sig med utan snarare att de känner sig nöjda med sin arbetssituation. Av detta kan 

vi dra slutsatsen att de snarare identifierar sig med sitt yrke än det specifika 

bemanningsföretaget.  

En annan faktor som vi fann central för i vilken grad de anställda upplever att de kan 

identifiera sig med kundföretagen är hur väl de känner att de kan ”passa in” både i 

organisationens värderingar samt förhålla sig till den sociala biten. Conelly & Gallagher 

(2004) stödjer att organisationer som eftersträvar goda sociala relationer får mer nöjda 

medarbetare. Flera av våra respondenter har upplevt att det har varit svårt att veta hur de ska 

förhålla sig till sina kundföretag. Det är lätt att känna sig besvärlig när man inte vet vad man 

ska göra vilket gör att man inte vill fråga hela tiden. I slutänden drabbar det både 

kundföretaget och den anställde då den utför ett sämre jobb samt inte trivs i sin 

arbetssituation. Kontakten är också en betydelsefull faktor som belyses av våra respondenter. 

Efter att ha lyssnat på våra respondenters åsikter har vi förstått att det är viktigt att individen 

inte glöms bort i denna flexibla arbetsform. Vare sig man har långa eller korta uppdrag är det 
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viktigt att någon bryr sig om att se till att arbete fungerar bra. Kontakten kan ske antingen från 

kundföretagets eller från bemanningsföretaget håll, det handlar het enkelt om att individen har 

något att känna tillhörighet till.  

Slutsatsen av hur organisatorisk identitet och flexibilitet kan förstås i den triangulära 

strukturen med bemanningsföretag, kundföretag och den anställde är dessa två faktorer har 

stor betydelse för de inblandade individernas trivsel. Dock finns det inget enhetligt svar hur de 

kan förstås då de har olika betydelse beroende på vem som är involverad. Flexibilitet och 

identitet får helt olika mening beroende vilken synvinkel det ses ur, den anställdes, 

kundföretagets eller bemanningsföretagets. Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att 

faktorer som spelar in för huruvida våra respondenter kunde identifiera sig med en 

organisation eller inte är uppdragstiden, kontakten mellan parterna samt hur den sociala 

relationen fungerade. Den största kontrasten fann vi mellan de som ansåg sig stå mitt emellan 

två organisationer utan någon känsla av tillhörighet och de om menar att det är positivt att ha 

två organisationer att stödja sig på. Huruvida det var viktigt för våra respondenter att 

identifiera med någon organisation eller inte kunde vi se hänga samman med om de tyckte om 

flexibilitet som fanns i branschen. Några påpekade att det var just den flexibla arbetsformen 

som passade dem bra då livssituationen krävde en flexibel vardag och då var det inte lika 

viktigt att känna stark tillhörighet till sin arbetsform. Det vi dock kan konstatera är personliga 

egenskaper i hög grad är med och påverkar om man klarar av flexibiliteten som 

bemanningsbranschen kräver.  

 

5.2 Vilka problem kan uppstå när en person ska identifiera sig mer än en 

organisation? 
 

Vi har uppmärksammat att det kan vara svårt att identifiera sig med sin arbetsgivare inom en 

anställning på ett bemanningsföretag som uthyrd personal eftersom man arbetar på en annan 

arbetsplats än sin arbetsgivare. Istället för att identifiera sig med sin arbetsgivare har de flesta 

av våra respondenter valt att identifiera sig med kundföretaget. Dessa respondenter som 

identifierade sig med kundföretaget arbetade på längre uppdrag vilket möjliggjorde att de 

kunde känna hängivenhet och engagemang till organisationen. På så sätt upplevde dessa 

respondenter att de trivdes med sin situation och sitt arbete. Dock kunde vi se att det fanns en 

önskan om att få bli en ordinarie personal på kundföretaget eftersom de trodde det skulle 

generera högre lön.  
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Däremot finns det ett flertal av våra respondenter som uppgav att de inte kunde känna 

identifiering till varken bemanningsföretaget eller kundföretaget. Dessa individer upplevde 

problem med att bli involverade i organisationen då de pendlade från arbetsplats till 

arbetsplats. Dessa respondenter arbetade på korta uppdrag vilket genererade en del 

problematik. Framför allt var det ingen av dessa respondenter som kunde säga att de ”brann 

för sitt arbete” och kände engagemang.  Dessutom kunde de inte se en framtid inom 

branschen eftersom de inte kunde känna den tillhörighet till organisationen som de önskade 

att ha. De sökte efter ett mer tryggt och stabilt arbete. 

 

Ett problem som våra respondenter ansåg vara centralt var den ständiga otryggheten de 

upplevda av att ”hoppa” runt på olika arbetsplatser.  Ett exempel var att det ofta stod utan 

information när de kom till kundföretaget.  De visste inte om sina specifika arbetsuppgifter, 

vilket ledde till irritation och frustration.  

 

Ett annat problem som våra respondenter upplevde var att de svårt att bli en del av 

organisationen och dess sociala kontext. Eftersom de bara var där korta stunder så upplevde 

de att de inte var idé att försöka lära känna organisationen och människorna där. Det skapade 

känslor av utanförskap och en känsla av att inte kunna påverka. Dessutom påpekade våra 

respondenter att de krävdes mycket av en själv som person för att ständigt klara av att anpassa 

sig till olika arbetsmiljöer.  

 

Vi drar därför slutsatsen att samarbetet och kontakten mellan alla tre parter är viktigt och i 

synnerhet relationen mellan bemanningsföretaget och kundföretaget så att i slutändan den 

inhyrda personen vet var arbetet går ut på. Vi kan även dra slutsatsen att det är mycket upp till 

kundföretaget om man skulle trivas och därmed identifierade sig med kundföretaget. Så 

avslutningsvis kan vi konstatera att alla goda ting inte är tre! 

5.3 Studiens trovärdighet  
 

Slutsatserna i denna uppsats baseras på en kvalitativ studie där 15 stycken personer har 

intervjuats, ett par av dem arbetar inom bemanningsbranschen och de flesta har varit anställda 

inom branschen. Det vi anser som skulle kunna lyfta upp trovärdigheten i vår studie är att 

dessa personer valdes ut med större noggrannhet. Även den etniska bakgrunden kunna ha 



  

 

67 

 

breddats då det är många invandrande som arbetar i bemanningsbranschen.  Detta skulle 

kunna öka möjligheten att göra mer övertygande generaliseringar. Dock anser vi att vi har haft 

tillräckligt antal respondenter för att kunna se ett mönster och tolka hur de allmänt uppfattar 

sin anställning i bemanningsbranschen. Majoriteten av våra respondenter är under 29 år och 

av det kvinnliga könet, vilket även präglar bemanningsbranschen. Det som även kanske hade 

gett mer intressanta erfarenheter och möjlighet att göra starkare generaliseringar skulle ha 

varit att ta in fler män och ett större spann i åldern bland våra respondenter för att göra studien 

mer trovärdig. 

5.4 Vidare forskning 
 

Vi har i vår uppsats valt att fokusera enbart på det anställdas perspektiv. Vi har under 

uppsatsen gång uppmärksammat fler intressanta aspekter. En aspekt vi fastnade för och som 

skulle vara intressant att forska vidare är kundföretagets roll i trepartrelationen. Vi kan se att 

det är kundföretaget som är grunden till att bemanningsbranschen växt sig så pass stor på 

grund av att de har börjat amvända sig utav bemanningsanställda i större utsträckning. Vi har 

även sett att det har stor roll i trivseln hos den inhyrda personalen. Det vi även har tänkt 

tanken på är hur den fasta personalen på ett kundföretag upplever att ofta ha tillfällig personal 

som kommer och går på deras arbetsplats. 
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7. BILAGOR 

7.1 Bilaga 1: Intervjufrågor 

7.1.1 Fokusgrupper 

  

Indelande frågor: 

 Presentation av deltagarna, arbetsplats och ur länge det arbetat där. 

 Hur kommer det sig att ni började jobba på bemanningsföretag? 

 Vad är syftet att ni jobbar?  

 Hu upplever trivseln på arbetsplatsen? 

 Vilket företag känner ni att ni tillhör? 

 Vart vänder ni er vid problem? 

 Hur är det med kontakten med bemanningsföretaget? 

 

Övning: 

Om ni tillsammans skulle komma fram till tre egenskaper som är bra med att arbeta för 

bemanningsföretag och tre mindre bra. 

Förslag på följfrågor: 

Varför känner ni så? Upplever ni att bemanningsföretaget har/kan påverka detta? 

 

Tillhörighet och identitet: 

 När ert kundföretag är aktiviteter t.ex. kick-off, julfest osv. får ni delta?  

Följfrågor: 

Upplever ni det okej inte delta? Gör ni någon gång aktiviteterna med 

bemanningsföretaget?  

 Uppfattar ni några skillnader mellan er anställning och de som är fast anställda? i så 

fall vilka? 

 Om du är sjuk en dag, eller har andra problem vem vänder ni er till då? 

 Uppfattar ni att ni får klara instruktioner vad som ska göras på arbetsplatsen? 

 Vilket företag upplever ni att ni vill prestera för? Vem vill du visa dig duktig för? 

 Känner att du få vara med och påverka din arbetssituation?  

Följfrågor: 
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Känner att någon lyssnar på dina åsikter? Av exempelvis förändringar? 

 

Flexibilitet: 

 Anser ni att alla passar att jobba i den här branschen? 

 Vilka fördelar respektive nackdelar kan det finnas att byta arbetsplats under kortare 

perioder? 

 Hur fungerar det när ni kommer till en ny arbetsplats? 

Följdfrågor: 

Vet ni vad ni ska göra? Får ni mycket information? 

 

 

Framtiden: 

 Uppfattar ni att det finns karriär möjligheter? 

 Hur uppfattar ni kritiken som finns mot bemanningsföretag? 

 Ser ni en framtid att jobba för ett bemanningsföretag? 

 

Skriva lek: 

Spontana tankar, vi säger ett ord och ni skriver ni det första ni tänker på inom ramen av 

er anställning för ett bemanningsföretag: 

Vad känner ni när vi säger: 

”trygghet” 

”flexibilitet” 

”lön” 

”variation” 

”tillhörighet” 

”anpassning” 

 

Avslutande övning: 

Passar detta in på dig? 
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”När jag har problem vänder jag mig till chefen på arbetsplatsen” 

”För att arbeta på ett bemanningsföretag krävs det flexibitet” 

”Jag vet vad mina arbetsuppgifter är” 

 

7.1.2 Individuella intervjuer 

Indelande frågor: 

 Berätta kort vem du är 

 Hur kommer det sig att du började jobba på bemanningsföretag? 

 Vad är syftet att du jobbar eller jobbade?  

 Hur upplever/upplevde du trivseln på arbetsplatsen? 

 Vilket företag känner ni att ni tillhö/tillhörde? 

 Vart vänder/vände du er vid problem? 

 Hur är det med kontakten med bemanningsföretaget? 

 

Övning: 

Kom fram till tre saker som är bra med att arbeta för bemanningsföretag och tre mindre bra. 

Förslag på följfrågor: 

Varför känner du så? Upplever du att bemanningsföretaget har/kan påverka detta? 

 

Tillhörighet och identitet: 

 När ert kundföretag är aktiviteter t.ex. kick-off, julfest osv. får ni delta?  

Följfrågor: 

Upplever ni det okej inte delta? Gör ni någon gång aktiviteterna med 

bemanningsföretaget?  

 Uppfattar ni några skillnader mellan er anställning och de som är fast anställda? i så 

fall vilka? 

 Om du är sjuk en dag, eller har andra problem vem vänder ni er till då? 

 Uppfattar ni att ni får klara instruktioner vad som ska göras på arbetsplatsen? 

 Vilket företag upplever ni att ni vill prestera för? Vem vill du visa dig duktig för? 

 Känner att du få vara med och påverka din arbetssituation?  

Följfrågor: 
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Känner att någon lyssnar på dina åsikter? Av exempelvis förändringar? 

 

Flexibilitet: 

 Anser ni att alla passar att jobba i den här branschen? 

 Vilka fördelar respektive nackdelar kan det finnas att byta arbetsplats under kortare 

perioder? 

 Hur fungerar det när du kommer till en ny arbetsplats? 

Följdfrågor: 

Vet ni vad ni ska göra? Får ni mycket information? 

 

 

Framtiden: 

 Uppfattar du att det finns karriärmöjligheter? 

 Ser ni en framtid att jobba för ett bemanningsföretag? 

 

Avslutande övning: 

Passar detta in på dig?  

”När jag har problem vänder jag mig till chefen på arbetsplatsen” 

”För att arbeta på ett bemanningsföretag krävs det flexibilitet” 

”Jag vet vad mina arbetsuppgifter är” 
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7.2 Bilaga 2: Presentation utav respondenter och bemanningsföretag  
 

Vi utförde tre stycken fokusgrupper med totalt elva personer och fyra stycken individuella 

intervjuer. Eftersom våra respondenter är anonyma är följande namn är fiktiva. Nedan följer 

en kort presentation med de personer vi talat med. Det redogörs vilken bemanningsföretag de 

arbetande för och hur länga de har varit anställda eller hur länge det var anställda samt vilken 

bransch de arbetade inom. Med korta uppdrag menar vi cirka 1 dag till 3 veckor medan långa 

uppdrag innebär över tre veckor. 

Fokusgrupp 1 

Utfördes: 2010-12-01 Kl. 17.00 

Linn, 23 år, Poolia, Anställd under 2 års tid inom kundservice, korta uppdrag. 

Hanna, 20 år, Manpower, anställd under 4 månaders tid inom reception, korta uppdrag. 

Kent, 25 år, Adecco, anställd under 5 månaders tid inom kontor och administration, korta 

uppdrag 

Maria, 22 år, Uniflex, anställd sedan 1 år tillbaka som truckförare, korta uppdrag. 

Fokusgrupp 2  

Utfördes 2010-12-02 Kl. 17.00 

Emma, 31 år, Adecco, anställd sedan 1 år tillbaka som handläggare, långa uppdrag. 

Felicia, 28, Uniflex, Anställd sedan 1 år tillbaka inom kundservice, långa uppdrag. 

Nils, 23 år, Adecco, anställd under 1 år tid inom varierande områden, korta uppdrag. 

Tobias, 21 år, Aktivbemanning, anställd under 5 månaders tid inom industri, korta uppdrag. 

Fokusgrupp 3 

Utfördes 2010-12-03 KL 16.30 

Anna, 25 år, Manpower anställd under 1 års tid inom kundsupport, korta uppdrag. 

Emelie, 19 år, Bilda, anställd under 4 månaders tid inom barnomsorgen, korta uppdrag. 

Björn, 26 år, Manpower, anställd under 4 månaders tid, korta uppdrag. 

Individuella intervjuer: 

Ebba, 47 år, Uniflex, anställd under 3 månaders tid inom barnomsorgen, korta uppdrag. 
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Utfördes: 2010-11-18  Kl: 17.00 

Kerstin, 66 år, Poolia, anställd under 8 års tid inom ekonomi, långa uppdrag. 

Utfördes: 2010-11-19 Kl. 16.00 

Johan, 28 år, Adecco, Anställd under 2 års tid inom ekonomi, långa uppdrag. 

Utfördes: 2010-12-06 Kl. 17.30 

Cecilia, 29 år, Proffice care, anställd sedan 4 år tillbaka inom sjukvården, långa uppdrag 

Utfördes: 2010-12-28  Kl: 13.00 

 

Bemanningsföretegen 

Nedan följer en kort beskrivning av de bemanningsföretagen som finns representerade i vår 

undersökning. Vi ansåg att det var viktigt att presentera bemanningsföretagen och kort 

redogöra för hur de framställer sig själva på deras hemsidor då vi har ett intresse av att se om 

bilden som hemsidorna målar upp stämmer överens med våra respondenter upplevelser.  

Bemanningsföretaget Adecco bildades år 1957 och är världens ledande bemanningsföretag 

och även världens fjärde största arbetsgivare. Adecco har cirka 700 000 personer anställda 

runt om i världen. Adecco beskriver att ett jobb hos dem kan öppna dörrar till näringslivet och 

erbjuda karriärmöjligheter. Adeccos vision är att de ska vara ett naturligt val för medarbetarna 

och deras affärsidé bygger på att det ska skapa mervärde åt kunder och medarbetare genom att 

prioritera individens utveckling och kundens behov (Adecco.se).  

Uniflex är ett bemanningsföretag som finns på 40 olika orter i Sverige och har cirka 5000 

anställda. Uniflex affärsidé grundar sig på att det ska vara ledande att förse företag och 

organisationer med både tillfällig och permanent kompetent personal i förhållande till behovet 

på arbetsmarknaden. Uniflex beskriver att de som arbetar som uthyrd personal får möjlighet 

att utöka sina erfarenheter och knyter värdefulla kontakter i näringslivet. Egenskaper som 

krävs för ett jobb på Uniflex är flexibilitet och självständighet (uniflex.se).  

Bemanningsföretaget Manpower är en av Sveriges största privata arbetsgivare. De är 

verksamma inom uthyrning, rekrytering, outsourcing, jobbförmedling, omställning och hälsa 

och ger jobb åt drygt 20 000 personer under ett år.  Deras vision är att vara ledande när det 

gäller att skapa och leverera tjänster som gör deras kunder till vinnare på en föränderlig 

arbetsmarknad. På deras hemsida beskriver de att de är få företag som erbjuder lika stora 
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möjligheter att utvecklas i arbetslivet som Manpower. Ett arbete hos dem passar dig som är 

redo för nya utmaningar oavsett om du är nyutexaminerad eller bara ute efter att byta jobb. De 

kan även erbjuda extrajobb till studenter (manpower.se). 

Bilda personalmäklarna är ett av de äldsta bemanningsföretagen för pedagogisk personal. 

5000 personer har sedan starten 1999 tagit uppdrag genom dem och de har för närvaro kontakt 

med 380 kunder. Egenskaper som deras medarbetare bör ha är flexibilitet, förmågan att smälta 

in i olika miljöer samt att vara anpassningsbar. Du måste vara beredd på att snabbt byta 

arbetsplats och att ständigt möta nya barn och vuxna. Du ska vara initiativrik, nyfiken, 

intresserad, trygg och stabil som människa. En relevant utbildning och/eller tidigare 

erfarenhet av pedagogiskt arbete är något som krävs. De kunder som utnyttjar deras tjänster 

kan förvänta sig är snabb och personlig service av ambitiösa vikarier. Bilda erbjuder 

barnskötare, förskollärare, elevassistenter, resurslärare, klasslärare till låg- och mellanstadiet 

ämneslärare till högstadiet, ämneslärare till gymnasieskolan, specialpedagoger, 

skolmåltidsbiträden, kokerskor samt kockar (bildapersonalmaklarna). 

Poolia har försett företag med personal i snart över 20 år, vilket gör dem till ett av dem äldsta 

bemanningsföretagen i Sverige. Deras huvudsakliga värdering är att vara det ”goda företaget” 

vilken innebär att de bland annat ska vara bra samhällsmedborgare som arbetsgivare samt att 

respektera lagar och regler. Dessa grundvärderingar ska prägla hela företaget vilket stärker 

deras trovärdighet gentemot kundföretag och medarbetare. På hemsidan beskriver de sitt stora 

engagemang för att sätta rätt person på rätt plats (poolia.se). 

Aktiv bemanning startades våren 2003 och har koncentrerat sig på industri och 

lagerpersonal. De strävar inte efter att vara störst på marknaden utan att vara bäst på 

marknaden. Aktiv bemanning sätter kvalitén först och arbetar för att vara ett attraktiv val för 

både arbetssökande och kundföretag. Deras rekrytering process sker därför med en stor 

noggrannhet för att hitta de bästa medarbetarna att hyra ut (aktivbemanning.se).  

Ett utan Nordens största bemanningsföretag inom sjukvården är Proffice care. De har lång 

erfaranhet av att placera ut sjukvårdspersonal till offentliga sektorn, lansting och privata 

vårdgivare. Proffice care hyr ur läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och läkarsekreterare. 

Det har som vision att blir de mest framgångsrika bemanningsföretag i norden inom sjukvård. 

Proffice care arbetar efter att deras uthyrda personal ska ha handlingsfrihet och att det ska 

väga att ta egna initiativ. Proffice care vill vara nära sina kundföretag och vara lyhörda för att 

kunna tillgodose kundföretagens behov.  
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7.3 Bilaga 3: Anställningsvillkor  
För de anställda inom ett bemanningsföretag finns kollektivavtal som ska ge säkrare 

anställningar med ekonomisk trygghet. De vanligaste anställningsformerna är 

tillsvidareanställning, provanställning samt tillfälligt anställd. Håkansson et al. (2004) menar 

att de tidsbegränsande anställningar ofta sker inom bemanningsbranschen, på grund av att 

bemanningsföretagen anställer i förhållande till kundföretagens behov vid exempelvis hög 

arbetsbelastning.    

Kollektivavtalet som omfattar de anställda inom bemanningsbranschen säkrar en garantilön 

på 80 procent av månadslönen även fast de anställda inte tilldelats något uppdrag. Det betyder 

alltså att de anställda får lön trots att de inte arbetar. Flertal av de bemanningsföretag vi 

studerat ger ”uppdragslösa” anställda utbildning under den tid de inte är på uppdrag. Detta för 

de anställda ska få bredare erfarenhet för att få möjligheten att ta åt sig fler uppdrag. Lön och 

arbetsvillkor ska i princip vara likvärdiga med den lön som personalen på kundföretag har.  
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 

Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 

och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 

erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 
 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
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